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 اح٤مضمًتػم رؾم٤مًم٦م ُم٘مدُم٦م ًمٜمٞمؾ درضم٦م

 

 إقمداد :

 حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اهلل اًمِم٤مُمل

 

 إذاف :

 أ. د. أمحد سمـ حمٛمد اًمٕمٜم٘مري

 ٦مذ سم٘مًؿ أصقل اًمٗم٘مف سمٙمٚمٞم٦م اًمنميٕمإؾمت٤م
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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 

إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده ، وٟمًتٕمٞمٜمف ، وٟمًتٖمٗمره ، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أنٗمًٜم٤م ، وؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م ، 

ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف ، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف ، وأؿمٝمد أن ٓ إهل إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ) قمٌده ورؾمقًمف ، حمٛمداً  ًمف  ، وأؿمٝمد أن  

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ)،   (1) (ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ )،  (2) (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ 

 .(3) (﮼
 أُم٤م سمٕمد :

وم٢من ُمـ أومْمؾ ُم٤م شمٕمٛمر سمف إوىم٤مت ، وشمٍمف ومٞمف اًمٓم٤مىم٤مت : شمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل وشمٕمٚمٞمٛمف  ، 

اًمٗم٘مف  ؿٞمف اًمرأي واًمنمع، وقمٚموأذف اًمٕمٚمقم ُم٤م ازدوج ومٞمف اًمٕم٘مؾ واًمًٛمع ، واصٓمح٥م وم)

وأصقًمف ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ، وم٢مٟمف ي٠مظمذ ُمـ صٗمق اًمنمع واًمٕم٘مؾ ؾمقاء اًمًٌٞمؾ، ومال هق شمٍمف 

سمٛمحض اًمٕم٘مقل سمحٞم٨م ٓ يتٚم٘م٤مه اًمنمع سم٤مًم٘مٌقل ، وٓ هق ُمٌٜمل قمغم حمض اًمت٘مٚمٞمد اًمذي ٓ يِمٝمد 

 .(3)( ًمف اًمٕم٘مؾ سم٤مًمت٠مجٞمد واًمتًديد

ئؾ ُمتٜم٤مصمرة ، ىم٤مقمدة آطمتٞم٤مط اًمتل شمْم٤مومرت ٟمّمقص وإن ُمـ ىمقاقمد اًمنميٕم٦م اجل٤مُمٕم٦م عم٤ًم

اًمنميٕم٦م قمغم اقمت٤ٌمره٤م وإظمذ هب٤م ، و ص٤مًم٧م قم٘مقل اعمجتٝمديـ ذم ُمْمامره٤م ، ومٙم٤مٟم٧م ُمتٗمٞم٠ًم 

                                 
 آل قمٛمران . ( ُمـ ؾمقرة501(  أي٦م )5)

 ( ُمـ ؾمقرة اًمٜم٤ًمء.5(  أي٦م )1)

 ( ُمـ ؾمقرة إطمزاب .05-00(  أيت٤من )4)

 ( .5/3عمًتّمٗمك )ًمٙمت٤مسمف ا(  اىمت٤ٌمس ُمـ ُم٘مدُم٦م اًمٖمزازم 3)
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 ًمٚمٕمٚمامء اعمجتٝمديـ ، و يم٤مٟم٧م ومروقمٝم٤م صمٛمرة ي٤مٟمٕم٦م ًمٚمٛمٗمتلم .

ذم  وإظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط أصؾ): -رمحف اهلل– وًمذًمؽ ي٘مقل أبق سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد اًمنظمز

واًمنميٕم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم ):  -رمحف اهلل– ، وي٘مقل أبق اؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك اًمِم٤مـمٌل(5)( اًمنمع

، وي٘مقل ؿمٞمخ (1)( إمم ُمٗمًدة وإظمذ سم٤محلزم ، واًمتحرز مم٤م قمًك أن يٙمقن ـمري٘م٤مً ، آطمتٞم٤مط 

امء وهبذا اًمدًمٞمؾ رضمح قم٤مُم٦م اًمٕمٚم): -رمحف اهلل– اإلؾمالم أبق اًمٕم٤ٌمس أمحد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين

اًمدًمٞمؾ احل٤مفمر قمغم اًمدًمٞمؾ اعمٌٞمح ، وؾمٚمؽ يمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء دًمٞمؾ آطمتٞم٤مط ذم يمثػم ُمـ إطمٙم٤مم 

 .(4)( سمٜم٤مء قمغم هذا

ُمـ أصقل اًمنميٕم٦م ،  وح٤م ًمدًمٞمؾ آطمتٞم٤مط ذم ُم٤ًمئؾ اًمٗم٘مف و أصقًمف ُمـ إمهٞم٦م ، وًمٙمقٟمف أصالً 

ُم٤ًمئٚمٝم٤م ، و اًمقىمقف قمغم و وىم٤مقمدة ُمـ ىمقاقمده٤م اًمٕمٔم٤مم ، رهم٧ٌم اخلقض ذم سمح٨م هذه اًم٘م٤مقمدة

ره٤م ، واعمِم٤مريم٦م  سم٤مًمٌح٨م ذم ـمرف ُمـ قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف اًمذي هق ُمٕملم اًمٗم٘مف همقره٤م  وأها

واٟمّم٧ٌم ذم حتّمٞمٚمف ريم٤مئ٥م ويٜمٌققمف ، وم٢من قمٚمؿ إصقل أومم ُم٤م ٟمّم٧م ومٞمف ٟمج٤مئ٥م اخلقاـمر ، 

  اًمٜمقافمر .

ـ  اهلل قمكم سم٤مًٓمتح٤مق سم٘مًؿ أصقل اًمٗم٘مف ذم يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م ذم  ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ وىمد ُم

ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م ذم ُمرطمٚم٦م اح٤مضمًتػم ، ويم٤من ُمـ ُمتٓمٚم٤ٌمت احلّمقل قمغم اًمدرضم٦م إقمداد رؾم٤مًم٦م 

وُمًٚمٙم٤ًم ُمـ ذم أصقل اًمٗم٘مف ،  وم٤مظمؽمت أن يٙمقن سمحثل ذم ىم٤مقمدة ُمـ ىمقاقمد إصقل ، 

 آطمتٞم٤مط ، و ضمٕمٚم٧م قمٜمقان اًمرؾم٤مًم٦م هق :، وهق ُم٤ًمًمٙمف

  إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط قمٜمد إصقًمٞملم

 . - إصقًمٞم٦م اًم٘مقاقمد قمغم شمٓمٌٞم٘مٞم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م دراؾم٦م –

                                 
 . (1/14(  أصقل اًمنظمز )5)

 . (1/101(  اعمقاوم٘م٤مت )1)

 . (10/111( جمٛمقع اًمٗمت٤موى )4)
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 : أمهٞمـــ٦م اعمقوـــقع وأؾم٤ٌمب اظمتٞم٤مره : أوًٓ 

 : أشمٞم٦مشمتٚمخص أمهٞم٦م اعمقوقع وأؾم٤ٌمب اظمتٞم٤مره ذم اًمٜم٘م٤مط 

ُمـ أصقهل٤م ، وىمد سمٜمٞم٧م قمٚمٞمٝم٤م يمثػم ُمـ  وأصالً ، آطمتٞم٤مط يٕمد ىم٤مقمدة ُمـ ىمقاقمد اًمنميٕم٦م  إن   -أ

ىمد أظمذ إصقًمٞمقن هبذه اًم٘م٤مقمدة قمٜمد اًمٜمٔمر ذم اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ، وقمدوه٤م اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م ، و

 ُمـ ـمرق اًمؽمضمٞمح سملم أراء إصقًمٞم٦م . ـمري٘م٤مً 

احل٤مضم٦م ىم٤مئٛم٦م ًمتحرير هذه اًم٘م٤مقمدة قمٜمد إصقًمٞملم ، ُمـ ضمٝم٦م طمجٞمتٝم٤م ودًمٞمٚمٞمتٝم٤م قمغم  إن   -ب

ُم٘مّمدًا ُمـ ، وصقًمٞملم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ، وُمـ ضمٝم٦م يمقهن٤م ُمـ اعم٤ًمًمؽ اعمٕمتؼمة قمٜمد إ

 ُم٘م٤مصدهؿ، وهٜم٤م شمؼمز أمهٞم٦م اًمدراؾم٦م إصقًمٞم٦م ًم٘م٤مقمدة آطمتٞم٤مط .

ٟمّمقا  ـمجع اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م اًمتل سمٜمٞم٧م قمغم آطمتٞم٤مط ، وشمتٌع يمالم إصقًمٞملم اًمذي إن   -ج

اًم٘م٤مقمدة ، وُمٕمروم٦م ىمدره٤م قمغم إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م ،  يٗمٞمد ذم إجي٤مد اعمٗمٝمقم إصقزم هلذه 

 ذم اًمتٙمقيـ إصقزم . ٞمتٝم٤موأمه

ىمٚم٦م ُمـ  شمٙمٚمؿ قمـ هذه اًم٘م٤مقمدة ُمـ إصقًمٞملم ، سمؾ ىمد ظمٚم٧م يمثػم ُمـ اعم١مًمٗم٤مت إصقًمٞم٦م  -د

قمـ ختّمٞمص  ذم اًمؽمضمٞمح سملم أراء إصقًمٞم٦م ، ومْمالً  ُمـ اقمت٤ٌمر ىم٤مقمدة آطمتٞم٤مط ُمًٚمٙم٤مً 

 اًمٙمالم قمـ ُمدى طمجٞمتف ، وصالطمٞمتف ًمٌٜم٤مء اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م قمٚمٞمف .

أيمثر اًمدراؾم٤مت اعمٕم٤مسة اًمتل حتدصم٧م قمـ آطمتٞم٤مط ، يم٤مٟم٧م ذم اجل٤مٟم٥م اًمٗم٘مٝمل ُمٜمٝم٤م ،  إن   -ـه

آطمتٞم٤مط ظم٤مص سمٛم٤ًمئؾ  ويم٠من   ، (ٟمٔمري٦م آطمتٞم٤مط اًمٗم٘مٝمل)وًمذا ؾمامه٤م سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم : 

ع دون إصقل ، وًمذا  أطم٧ٌٌم ُمـ ظمالل هذه اًمدراؾم٦م أن أيمِمػ اًمٚمث٤مم قمـ قمالىم٦م اًمٗمرو

 . قًمٞم٦مسم٤مًم٘مقاقمد إصآطمتٞم٤مط 

وذًمؽ ُمـ ظمالل : اًمٜمٔمر ذم يمالم ، اًمرهم٦ٌم ذم شمٙمقيـ ُمٗمٝمقم أصقزم ًم٘م٤مقمدة آطمتٞم٤مط  -و

، وُمـ ظمالل شمتٌع اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م اعمٌٜمٞم٦م  - ىمٚمٞمؾ وهق –إصقًمٞملم قمـ إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط 

قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة ، وهبذيـ اًمٓمري٘ملم ٟمتقصؾ ًمٙمت٤مسم٦م أصقًمٞم٦م قمـ آطمتٞم٤مط ، واًمت٠مصٞمؾ ًمف ُمـ 

 إصقزم . ضم٤مٟمٌف
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، قمدة إصقًمٞم٦م ، وُمٜم٤مىمِم٦م إظمذ سمفاًمٜمٔمر ذم ُمدى إثر اعمٌٜمل قمغم إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اًم٘م٤م -ز

 و سمٕمد ذًمؽ اًمتقصؾ عمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اًم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م اًمتل سمٜمٞم٧م قمغم آطمتٞم٤مط .

ٟمٌٝم٤م ، وهق ـم -ح ء اعمٙمت٦ٌم إصقًمٞم٦م ذم ضم٤مٟم٥م ُمٝمؿ ُمـ ضمقا رق اًمؽمضمٞمح سملم أراء إصمرا

 ، واًم٘مقاقمد اعمٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ذم هذا اًمِم٠من .صقًمٞم٦مإ

 : أهداف اًمٌح٨م : صم٤مٟمٞم٤مً 

 هتدف هذه اًمدراؾم٦م إمم :

 سمٞم٤من ُمٜمزًم٦م آطمتٞم٤مط قمٜمد إصقًمٞملم ، وصالطمٞمتف إلصم٤ٌمت اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م . -5

 مجع اعم٤ًمئؾ إصقًمٞم٦م اًمتل أظمذ إصقًمٞمقن ومٞمٝم٤م سم٤مٓطمتٞم٤مط ، ودراؾمتٝم٤م . -1

 : : اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م صم٤مًمث٤مً 

قمـ ىم٤مقمدة آطمتٞم٤مط وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م إصقًمٞم٦م ، و ُم٤م يمت٥م ذم اعمقوقع  اؾمتقرم احلدي٨ممل أضمد ُمـ 

ومٝمق يتٕمٚمؼ سمج٤مٟم٥م آطمتٞم٤مط إُم٤م ذم اًمت٠مصٞمؾ ًمالطمتٞم٤مط ، أو شمٓمٌٞم٘م٤مشمف قمغم اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م ، 

 وهذه اًمدراؾم٤مت هل :

وىمد يم٤من أصؾ يمر ، ؿم٤م حمٛمقد، شم٠مخٞمػ ُمٜمٞم٥م سمـ  اًمٗم٘مف اإلؾمالُملاًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم :  أوًٓ 

٘مًؿ اًمٗم٘مف وأصقًمف شم٘مدم سمف اًم٤ٌمطم٨م ًمعمتٓمٚم٤ٌمت درضم٦م اح٤مضمًتػم ،  ٤مً شمٙمٛمٞمٚمٞم ٤مً سمحثاًمٙمت٤مب 

ٟمف، وزاد ومٞمف  5351، صمؿ ـمٌٕمف قم٤مم ـه 5351ٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد ، قم٤مم سمج٤مُم ـه ، وىمد همػم قمٜمقا

 ُم٤ًمئؾ.

، صمؿ أؿم٤مر إمم أضم٤مد ومٞمف ىمد و ،حتدث اًم٤ٌمطم٨م ذم رؾم٤مًمتف قمـ اجل٤مٟم٥م اًمت٠مصٞمكم ًم٘م٤مقمدة آطمتٞم٤مط

صمالث ىمقاقمد أصقًمٞم٦م ، وهل : ُم٤م ٓ ، وذيمر ُمـ وٛمـ اًم٘مقاقمد  أثر آطمتٞم٤مط ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م

م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م ، وؾمد اًمذرائع ، صمؿ  يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م ، وُم٤م ٓ يتؿ شمرك احلرا

 ذيمر سمٕمض ىمقاقمد اًمؽمضمٞمح .

أهن٤م طمتٞم٤مط ، ويًجؾ ًمٚم٤ٌمطم٨م ذم رؾم٤مًمتف آصمؿ أؿم٤مر إمم مجٚم٦م ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمٗم٘مف اًمتل سمٜمٞم٧م قمغم 

 ُمـ أوائؾ اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل حتدصم٧م قمـ اجل٤مٟم٥م اًمت٠مصٞمكم ًمالطمتٞم٤مط .
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وإٟمام أؿم٤مر إؿم٤مرة هيٕم٦م  ،ًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م اًمتل سمٜمٞم٧م قمغم آطمتٞم٤مطا ت٘مصوًمٙمـ اًم٤ٌمطم٨م مل ي

ىمدُمف ُمـ سمح٨م قمٚمٛمل ، وهبذا ئمٝمر اًمٗمرق سملم ُم٤م أريد أن أًم٘مقاقمد ىمٚمٞمٚم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم آطمتٞم٤مط

 وسملم هذه اًمرؾم٤مًم٦م.

، شم٠مخٞمػ حمٛمد قمٛمر ؾمامقمل، وهل  -دراؾم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م-: ٟمٔمري٦م آطمتٞم٤مط اًمٗم٘مٝمل  صم٤مٟمٞم٤مً 

 . ـه5311شم٘مدم هب٤م اًم٤ٌمطم٨م ًمٙمٚمٞم٦م اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ذم اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م ، قم٤مم ، رؾم٤مًم٦م ديمتقراه 

وذيمر  ،جل٤مٟم٥م اًمت٠مصٞمكم ًم٘م٤مقمدة آطمتٞم٤مطوسمٕمد اـمالقمل قمغم اًمرؾم٤مًم٦م شمٌلم زم أن اًم٤ٌمطم٨م اهتؿ سم٤م

 ،واًم٘مٞم٤مس ،أثره٤م ذم اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م ، وأثره٤م قمغم ىمقاقمد أصقًمٞم٦م ىمٚمٞمٚم٦م شمتٕمٚمؼ سم٠مبقاب اًمدٓٓت

وإٟمام ايمتٗمك  ،واًمتٕم٤مرض واًمؽمضمٞمح، واًم٤ٌمطم٨م مل يدظمؾ ذم شمٗم٤مصٞمؾ اًمتٓمٌٞمؼ إصقزم ،واًمذرائع

إصقًمٞم٦م اًمتل يم٤من ًمٚمٜمزع آطمتٞم٤مـمل  قمرض ًمٌٕمض اًم٘مقاقمدوًمذا ي٘مقل : ) سم٤مًمتٛمثٞمؾ اعمجرد ،

أثر واوح ذم إٟمِم٤مئٝم٤م وشم٘مريره٤م ، أو ذم إصم٤ٌمهت٤م وشم٠ميمٞمده٤م ، واًم٘مّمد اًمٙمكم ذم ذًمؽ سمٞم٤من وضمف 

اًمّمٚم٦م سملم اًمٓمروملم دون اًمقًمقج ذم شمٗم٤مصٞمؾ اًم٘مْم٤مي٤م إصقًمٞم٦م اًمتل ىمد يٙمقن مجٕمٝم٤م واؾمتٞمث٤مىمٝم٤م 

 وهق يمام ىم٤مل .،  (5)(ُمـ اًمّمٕمقسم٦م سمٛمٙم٤من 

ؾمتدٓل سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ًمئؾ إُمر واًمٜمٝمل قمٜمد إصقًمٞملم ، شم٠مخٞمػ اًمديمتقر قمكم :  آ صم٤مًمث٤مً 

، اإلؾمالُمٞم٦ماعمٓمرودي ، وهق سمح٨م ٟمنم ذم جمٚم٦م اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد 

سمٛمقوقع سمحثل ، واًمٗمرق سملم اًمٌحثلم فم٤مهر ،  ( ، وهذا اًمٌح٨م ًمّمٞمؼ ضمداً 15اًمٕمدد )

 ُم٤ًمئؾ إُمر واًمٜمٝمل ُمـ دٓٓت إًمٗم٤مظ ، وُم٤م أريد أن أىمدُمف وم٤مًم٤ٌمطم٨م اىمتٍم ذم سمحثف قمغم

وإين ذم هن٤مي٦م هذا : )ؿم٤مُمؾ ًمٚمٛم٤ًمئؾ إصقًمٞم٦م ذم يمؾ إبقاب ، وي٘مقل اًم٤ٌمطم٨م ذم ظمت٤مم سمحثف

ء دراؾم٦م ُمقؾمٕم٦م طمقًمف ذم رؾم٤مًم٦م ٓ شم٘مؾ قمـ درضم٦م اح٤مضمًتػم ومٝمق طم٘مٞمؼ  اًمٌح٨م ٕويص سم٢مضمرا

 .(1) (سمذًمؽ

                                 
 . 401( ٟمٔمري٦م آطمتٞم٤مط اًمٗم٘مٝمل ص5)

 . 114ؾمتدٓل سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ًمئؾ إُمر واًمٜمٝمل ص( ا1ٓ)
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ىمقل  ـمري٤مً  ُم٤م زال همْم٤مً  قمغم اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ٓمٌٞم٘مل ًمدًمٞمؾ آطمتٞم٤مطو مم٤م ي١ميد أن اًمٌح٨م اًمت

ومم٤م ؾمٌؼ يتْمح أن آؾمتدٓل سم٤مٓطمتٞم٤مط ُم٤م زال سمح٤مضم٦م إمم دراؾم٦م واومٞم٦م ذم ُم٤ًمئؾ )اًم٤ٌمطم٨م :

ًٓ ًمٌح٨م ضم٤مٟمٌف إصقزم، وأردت ُمـ ظمالل هذه اًمدراؾم٦م أ، إصقل واًمٗمروع  ن أومتح جم٤م

 .(5)(ف ذم ُم٤ًمئؾ إُمر واًمٜمٝمل دٓل سمذم ذًمؽ قمغم آؾمت ُم٘متٍماً 

سمٓمف ، شم٠مخٞمػ إًمٞم٤مس سمٚمٙم٤م قم٤مم  راسمٕم٤مً  ـه ، 5313: آطمتٞم٤مط طم٘مٞم٘متف وطمجٞمتف وأطمٙم٤مُمف ووقا

ذم  ـمٞم٤ٌمً  ضمٝمداً  سمذل – اهلل ووم٘مف –وسمٕمد اـمالقمل قمغم هذه اًمرؾم٤مًم٦م يٛمٙمٜمٜمل اًم٘مقل : أن اًم٤ٌمطم٨م 

، وظمّمص سم٘مٞم٦م ُمٜمٝم٤م داً رؾم٤مًمتف ، همػم أنف ىمًؿ اًمٌح٨م إمم مخ٦ًم أبقاب، وضمٕمؾ آطمتٞم٤مط واطم

 واخلالف . ،واًمقرع ،واًمِمؽ ،إبقاب ذم اًمٙمالم قمـ اًمِمٌٝم٦م

ًم٘مد يم٤من ُم٤م ؾمٚمػ ُمـ هذا اًمٙمت٤مب )وًمذا ي٘مقل اًم٤ٌمطم٨م سمٕمدُم٤م أـم٤مل احلدي٨م قمـ هذه إُمقر : 

ًم٘مْم٤مي٤م أؾم٤مؾمٞم٦م ذم قمٚمقم اًمتنميع ... ًمٙمـ هذا اًمٌح٨م رسمام  ُمٗمّمالً  !! سمحث٤مً  ىمدر اًمثٚمثلموهق 

اًمِم٘م٦م ، وأهمرىمف ذم شمٗم٤مصٞمؾ ودراؾم٤مت قمديدة ، حيس هب٤م أنف إزاء ُمقوقع ل قمغم اًم٘م٤مرئ ـمقّ 

 .(1)(آطمتٞم٤مط سم٤مًمت٤مئف اًمٖمري٥م ، يٌٍم اًمٓمريؼ ُمرة ، ويٖمٞم٥م قمٜمف ُمرات 

صمؿ إن اًم٤ٌمطم٨م مل يتٙمٚمؿ قمـ أثر آطمتٞم٤مط ذم اًمت٘مٕمٞمد إصقزم ، وايمتٗمك سمذيمر سمٕمض اًم٘مقاقمد 

 .ح ٕثر آطمتٞم٤مط ذم شم٘مريره٤من واووؾمد اًمذرائع دون سمٞم٤م ،اًمٞمًػمة يم٤مٓؾمتّمح٤مب

و ُمدى سمٜم٤مئٝم٤م  ،ومٞمتٌلم طمٞمٜمئذ أن ُم٤م أريد شم٘مديٛمف ُمـ دراؾم٦م شمٕمٜمل أص٤مًم٦م سم٤مًمتٓمٌٞم٘م٤مت إصقًمٞم٦م

 ٓ قمالىم٦م هل٤م هبذا اًمٌح٨م .وقمغم ىم٤مقمدة آطمتٞم٤مط ، 

آطمتٞم٤مط ذم اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م وأثره ذم اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م ، ًمٚم٤ٌمطم٨م ُم١مُمـ :  ظم٤مُم٤ًمً 

 ، وهق سمح٨م ُم٘مدم ٓؾمتٙمامل ُمتٓمٚم٤ٌمت احلّمقل قمغم درضم٦م اح٤مضمًتػم ذم أصقل حمٛمد اًمدازم

ُمـ يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٖمزة ، وسمٕمد اـمالقمل قمغم اًمٌح٨م رأج٧م  اًمٗم٘مف

                                 
 . 115( آؾمتدٓل سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ًمئؾ إُمر واًمٜمٝمل ص5)

 . 431( آطمتٞم٤مط طم٘مٞم٘متف وطمجٞمتف ص1)
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اىمتٍم ذم اجل٤مٟم٥م اًمت٠مصٞمكم ًمالطمتٞم٤مط قمغم سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م آطمتٞم٤مط ،  -ووم٘مف اهلل–أن اًم٤ٌمطم٨م 

تٞم٤مط ُمـ ضم٤مٟمٌف إصقزم ، وايمتٗمك سميب سمٕمض إُمثٚم٦م قمغم ىمقاقمد وطمجٞمتف ، ومل ي١مصؾ ًمالطم

أصقًمٞم٦م سمٜمٞم٧م قمغم آطمتٞم٤مط ، ومل يًتقومٝم٤م ، ويٌلم وضمف آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م ، وأثره ذم اعم٠ًمخ٦م ، صمؿ 

 ضب أُمثٚم٦م قمغم ىمقاقمد وم٘مٝمٞم٦م سمٜمٞم٧م قمغم آطمتٞم٤مط ، وُم٤ًمئؾ وم٘مٝمٞم٦م ٟم٤مدم٦م قمـ آطمتٞم٤مط .

ً قمام أريد ء  وًمذا يم٤من اًمٌح٨م ىم٤مسا اًم٘مٞم٤مم سمف ُمـ شم٠مصٞمؾ ًمالطمتٞم٤مط قمٜمد إصقًمٞملم ، واؾمت٘مرا

 يم٤موم٦م اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م اًمتل سمٜمٞم٧م قمغم آطمتٞم٤مط .

ىمقاقمد إظمذ سم٤مٕطمقط وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م ذم جم٤مل اًمٕم٤ٌمدات ، ًمٚم٤ٌمطم٨م إسمراهٞمؿ اًمروم٤مقمل قم٤مم ؾم٤مدؾم٤ًم : 

ع ذم ذيمر ـه ، وىمد اقمتٜمك اًم٤ٌمطم٨م ذم رؾم٤مًمتف سم٤مجل٤مٟم٥م اًمت٠مصٞمكم ًمالطمتٞم٤مط ، صمؿ ذ5314

اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مبقاب اًمٕم٤ٌمدات اًمتل سمٜمٞم٧م قمغم آطمتٞم٤مط ، وذيمر مخ٦ًم ُمٜمٝم٤م وم٘مط ، 

 صمؿ ُمثؾ ًمٙمؾ ىم٤مقمدة سمٛم٤ًمئؾ وم٘مٝمٞم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٕم٤ٌمدات شمٜمدرج حتتٝم٤م .

قمام أريد اًم٘مٞم٤مم سمف ، وم٤مىمتٍم هق قمغم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م  مت٤مُم٤مً ن قمٛمؾ اًم٤ٌمطم٨م خمتٚمػ وهبذا ئمٝمر أ

 ٕم٤ٌمدات ، ومل ينم إمم اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م .اخل٤مص٦م سم٤مًم

وسمٕمد هذا اًمٕمرض ًمٚمدراؾم٤مت  اًمتل شمٜم٤موًم٧م ُمقوقع آطمتٞم٤مط، فمٝمر أن اًمٌح٨م اًمذي أريد 

 شم٘مديٛمف ومٞمف ضمدة ُمـ ضمٝمتلم :

وذًمؽ ُمـ ظمالل شمتٌع يمالم إصقًمٞملم  ،اجلٝم٦م إومم : اًمٙمالم قمـ آطمتٞم٤مط ُمـ ضمٝم٦م أصقًمٞم٦م

 قًمٞم٦م ، وُمدى شم٠مثر سمٕمض اعمدارس إصقًمٞم٦م هبذه اًم٘م٤مقمدة .ذم ُمدى إظمذ سمف قمغم اًم٘مقاقمد إص

اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م : اًمتتٌع ًمٚم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م اًمتل سمٜمٞم٧م قمغم آطمتٞم٤مط ، وسمٞم٤من أثر آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م ُمـ 

 ضمٝم٦م اًمؽمضمٞمح سملم أراء ، وُمٜم٤مىمِم٦م هذا إثر .

 راسمٕم٤م : شم٘مًٞمامت اًمٌح٨م :

 :أيت٦م وومٝم٤مرس ، وهل قمغم  اًمٜمحق اٟمتٔمؿ هذا اًمٌح٨م ذم ُم٘مدُم٦م وؾمٌٕم٦م ومّمقل  وظم٤ممت

 : آؾمتٝمالل ، وسمٞم٤من اعمقوقع ، وأمهٞمتف وأؾم٤ٌمب اظمتٞم٤مره ، وأهداومف ،  اعم٘مدُم٦م ، وومٞمٝم٤م

 واًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ، وشم٘مًٞمامت اًمٌح٨م ، وُمٜمٝمجف .
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  اًمٗمّمؾ إول : طم٘مٞم٘م٦م آطمتٞم٤مط ، وسمٞم٤من ُمٜمزًمتف ذم اًمنميٕم٦م وُم٘م٤مصده ، وأىم٤ًمُمف ، وومٞمف أرسمٕم٦م

   ُم٤ٌمطم٨م :

 طم٘مٞم٘م٦م آطمتٞم٤مط ، وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن :اعمٌح٨م إول :

 شمٕمريػ آطمتٞم٤مط ًمٖم٦م.اعمٓمٚم٥م إول :  -

 شمٕمريػ آطمتٞم٤مط اصٓمالطم٤م . اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين : -

 اعمٌح٨م اًمث٤مين  : اًمٕمالىم٦م سملم آطمتٞم٤مط وإًمٗم٤مظ ذات اًمّمٚم٦م ، وومٞمف مخ٦ًم ُمٓم٤مًم٥م :

 اًمٕمالىم٦م سملم آطمتٞم٤مط واًمٞم٘ملم .اعمٓمٚم٥م إول :  -

 اًمٕمالىم٦م سملم آطمتٞم٤مط واًمقرع . : اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين -

 اًمٕمالىم٦م سملم آطمتٞم٤مط واًمقؾمقؾم٦م .اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :  -

 اًمٕمالىم٦م سملم آطمتٞم٤مط وؾمد اًمذرائع .اعمٓمٚم٥م اًمراسمع :  -

 اًمٕمالىم٦م سملم آطمتٞم٤مط و ُمراقم٤مة اخلالف .اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس :  -

 سمٞم٤من ُمٜمزًم٦م آطمتٞم٤مط ذم اًمنميٕم٦م  ، وُم٘م٤مصده .اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م : 

 أىم٤ًمم  آطمتٞم٤مط ، وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن :ًمراسمع : اعمٌح٨م ا

 أىم٤ًمم آطمتٞم٤مط ُمـ طمٞم٨م احلٙمؿ .اعمٓمٚم٥م إول :  -

 أىم٤ًمم آطمتٞم٤مط ُمـ طمٞم٨م شمرشم٥م اعمدح واًمذم .اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :  -

سمٓمف ، وُمٜم٤مه٩م إصقًمٞملم ذم إظمذ سمف ، وومٞمف صمالصم٦م  اًمٗمّمؾ اًمث٤مين : طمجٞم٦م آطمتٞم٤مط ،  ووقا

 ُم٤ٌمطم٨م :

 ٓطمتٞم٤مط وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن :طمجٞم٦م ا اعمٌح٨م إول : 

 اخلالف ذم آطمتج٤مج سم٤مٓطمتٞم٤مط . اعمٓمٚم٥م إول : -

 اخلالف ذم يمقن آطمتٞم٤مط دًمٞمال ، وُمٜمزًمتف سملم أدًم٦م اًمنمع . اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين : -

 وقاسمط إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط قمٜمد إصقًمٞملم .اعمٌح٨م اًمث٤مين : 

 ٞمد و ُمٓمٚم٤ٌمن :ُمٜم٤مه٩م إصقًمٞملم ذم إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ، وومٞمف متٝم اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م  :
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 أدًم٦م إصم٤ٌمت اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م . اًمتٛمٝمٞمد :

 إصم٤ٌمت اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م سم٤مٓطمتٞم٤مط . اعمٓمٚم٥م إول:

 ُمٜم٤مه٩م إصقًمٞملم ذم إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط . اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :

 وومٞمف مخ٦ًم ُم٤ٌمطم٨م :اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م :  إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م احلٙمؿ اًمنمقمل ، 

 .ىمٌؾ ورود اًمنمع  طمٙمؿ إؿمٞم٤مء اعمٌح٨م إول :

 اًمقاضم٥م اعمقؾمع . اعمٌح٨م اًمث٤مين :

 اؿمت٤ٌمه اعمحرم سم٤معم٤ٌمح . اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :

 .ًمزوم اًمٜمٗمؾ سم٤مًمنموع  اعمٌح٨م اًمراسمع :

 .  شمٙمٚمٞمػ اعمٕمتقه اعمٌح٨م اخل٤مُمس :

 ، وومٞمف ُمٌحث٤من: إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م إدًم٦م اًمٗمّمؾ اًمراسمع : 

 ذم إدًم٦م اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ، وومٞمف  أرسمٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م :إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط    اعمٌح٨م إول :

 إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م  اًمًٜم٦م ، وومٞمف أرسمع قمنمة ُم٠ًمخ٦م: اعمٓمٚم٥م إول :        

 اًمٕمٛمؾ سمخؼم اًمقاطمد قم٘مال .اعم٠ًمخ٦م إومم : -

 طمجٞم٦م احلدي٨م اعمرؾمؾ .اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :  -

ه .إذا دمرد اعمرؾمؾ قمـ قم٤موده وٓ دًمٞمؾ اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مًمث٦م :  -  ذم اًم٤ٌمب ؾمقا

 اؿمؽماط اًمٗم٘مف ذم اًمراوي .ا عم٠ًمخ٦م اًمراسمٕم٦م : -

 . ُمًتقر احل٤ملرواي٦م اعم٠ًمخ٦م اخل٤مُم٦ًم :  -

 رواي٦م اًمّمٌل .اعم٠ًمخ٦م اًم٤ًمدؾم٦م :  -

 رواي٦م اعمٕمتقه .اعم٠ًمخ٦م اًم٤ًمسمٕم٦م :  -

ءة قمغم اًمِمٞمخ .اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مُمٜم٦م  -  : صٞمٖم٦م اًمرواي٦م سم٤مًم٘مرا

 . فمـ اًم٘م٤مرئ إضم٤مسمتف: إذا ؾمٙم٧م اًمِمٞمخ وهمٚم٥م قمغم اعم٠ًمخ٦م اًمت٤مؾمٕم٦م  -

 : صٞمٖم٦م اًمرواي٦م سم٤مإلضم٤مزة .اعم٠ًمخ٦م اًمٕم٤مذة  -
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 .ٕمٛمؾ سم٤محلدي٨م طمتك يتٌلم ؾم٥ٌم اجلرحتقىمػ قمـ اًماًمعم٠ًمخ٦م احل٤مدي٦م قمنمة : ا -

 احل٤مومظ يروي ُمـ يمت٤مسمف .  اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة : -

  اعمجرد إذا فمٝمر ومٞمف ىمّمد اًم٘مرسم٦م . ومٕمؾ اًمرؾمقل اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مًمث٦م قمنمة :  -

  اعمجرد إذا مل ئمٝمر ومٞمف ىمّمد اًم٘مرسم٦م .  ومٕمؾ اًمرؾمقلاسمٕم٦م قمنمة : اعم٠ًمخ٦م اًمر -

إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٠ًمخ٦م : شم٠مظمػم اخلؼم اعمحرم واًمٜمًخ سمف إذا ضمٝمؾ   اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :       

 اًمت٤مريخ .

 إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٠ًمخ٦م : اإلمج٤مع اًمًٙمقيت.  اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :        

 سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٠ًمخ٦م :ىمٞم٤مس اًمت٘مري٥م.  إظمذ اعمٓمٚم٥م اًمراسمع:       

 إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم إدًم٦م اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م ، وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م :اعمٌح٨م اًمث٤مين :  

 طمجٞم٦م ىمقل اًمّمح٤ميب . اعمٓمٚم٥م إول :          

 طمجٞم٦م ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م . اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:          

 إظمذ سم٠ميمثر ُم٤م ىمٞمؾ . اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :          

 :وومٞمف  ؾمٌٕم٦م ُم٤ٌمطم٨مإظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م دٓٓت إًمٗم٤مظ ،  خل٤مُمس :اًمٗمّمؾ ا

 إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م إُمر واًمٜمٝمل  ، وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن :  اعمٌح٨م إول :

 إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م إُمر ، وومٞمف أرسمع ُم٤ًمئؾ : اعمٓمٚم٥م إول :       

 اًمقضمقب .دًٓم٦م إُمر قمغم   اعم٠ًمخ٦م إومم :          

 دًٓم٦م إُمر قمغم اًمٗمقر.  اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :          

ر .  اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مًمث٦م :            دًٓم٦م إُمر قمغم اًمتٙمرا

ر .  اعم٠ًمخ٦م اًمراسمٕم٦م :            شمٕم٤مىم٥م أُمريـ ُمتامصمٚملم ذم ىم٤مسمؾ ًمٚمتٙمرا

 إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م اًمٜمٝمل ، وومٞمف ُم٠ًمخت٤من :  اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :     

 دًٓم٦م اًمٜمٝمل قمغم اًمتحريؿ .اعم٠ًمخ٦م إومم :          

ر .اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :            دًٓم٦م اًمٜمٝمل قمغم اًمتٙمرا
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 إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م اًمٕمٛمقم ، وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م :  اعمٌح٨م اًمث٤مين :

 صٞمغ اًمٕمٛمقم . اعمٓمٚم٥م إول :       

 ـ خمّمص .اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕم٤مم ىمٌؾ اًمٌح٨م قم  اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :       

 : اجلٛمع اعمٜمٙمر ذم اإلصم٤ٌمت . اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م       

  احلٙمؿ اعمٕمٚمؼ قمغم ُمٕمٜمك يمكم .  اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م:

 سف ) أل ( اًمٕمٝمد ٕيمثر اعمٕمٝمقد .  اعمٌح٨م اًمراسمع :

 إدظم٤مل اًمٖم٤مي٦م ذم اعمٖمٞم٤م .اعمٌح٨م اخل٤مُمس : 

 محؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد . : اعمٌح٨م اًم٤ًمدس 

 اعمِمؽمك قمغم ُمٕمٜمٞمٞمف . محؾ   اعمٌح٨م اًم٤ًمسمع :

 إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد ، وومٞمف  ؾمت٦م ُم٤ٌمطم٨م : اًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس : 

 قمدد آي٤مت وأطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم .  اعمٌح٨م إول :

ر اًمٜمٔمر قمٜمد دمدد اًمقاىمٕم٦م .  اعمٌح٨م اًمث٤مين :  شمٙمرا

 شمٖمٚمٞمظ اعمجتٝمد ذم اضمتٝم٤مده إن يم٤من ًمف وضمف .   اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :

 هؾ يٚمزم اًمٕم٤مُمل اجلٛمع سملم اًم٘مقًملم ؟ ٨م اًمراسمع  : اعمٌح

 ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمٕم٤ممل سم٤مًمدًمٞمؾ . اعمٌح٨م اخل٤مُمس :

 : إن مل يٖمٚم٥م قمغم فمـ اًمٕم٤مُمل صدق اًمٕم٤ممل . اعمٌح٨م اًم٤ًمدس

 : ُمٌحث٤منإظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م اًمتٕم٤مرض واًمؽمضمٞمح ، وومٞمف اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمع : 

 :وومٞمف اصمٜم٤م قمنم ُمٓمٚم٤ٌمً  شمٕم٤مرض إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ،إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ًمئؾ   اعمٌح٨م إول :

 شمٕم٤مرض اإلجي٤مب وآؾمتح٤ٌمب .اعمٓمٚم٥م إول :  -

 شمٕم٤مرض اإلجي٤مب واإلسم٤مطم٦م .اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :  -

 شمٕم٤مرض اإلجي٤مب واًمٙمراه٦م . اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م : -

 شمٕم٤مرض اإلجي٤مب واًمتحريؿ .اعمٓمٚم٥م اًمراسمع :  -



 ادلقدمة

 

[15] 

 

 شمٕم٤مرض آؾمتح٤ٌمب واإلسم٤مطم٦م .اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس :  -

 شمٕم٤مرض آؾمتح٤ٌمب واًمٙمراه٦م . ٓمٚم٥م اًم٤ًمدس :اعم -

 شمٕم٤مرض آؾمتح٤ٌمب واًمتحريؿ .اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمسمع :  -

 شمٕم٤مرض اإلسم٤مطم٦م واًمٙمراه٦م .اعمٓمٚم٥م اًمث٤مُمـ :  -

 شمٕم٤مرض اإلسم٤مطم٦م واًمتحريؿ .اعمٓمٚم٥م اًمت٤مؾمع :  -

 : شمٕم٤مرض اإلسم٤مطم٦م واًمتحريؿ ومٞمام أصٚمف ُم٤ٌمح . اعمٓمٚم٥م اًمٕم٤مذ  -

 واًمتحريؿ . : شمٕم٤مرض اًمٙمراه٦ماعمٓمٚم٥م احل٤مدي قمنم  -

 : شمٕم٤مرض اًمّمح٦م واًمٗم٤ًمد .اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين قمنم  -

 : ؾمت٦م ُمٓم٤مًم٥مإظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ًمئؾ شمٕم٤مرض إدًم٦م ، وومٞمف   اعمٌح٨م اًمث٤مين :

 يمقن أطمد اًمراويلم أورع .  اعمٓمٚم٥م إول :  -

 شمٕم٤مرض اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ .اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :  -

 شمرضمٞمح ُم٤م اؿمتٛمؾ قمغم وقمٞمد .اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :  -

 . شم٘مديؿ إث٘مؾ قمغم إظمػًمراسمع : اعمٓمٚم٥م ا -

 . شم٘مديؿ اًمٕم٤مم قمغم اخل٤مصاعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس :  -

 شم٘مديؿ اًمٕمٚم٦م احل٤مفمرة .اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمدس :  -

 وومٞمٝم٤م أبرز اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م ُمـ ظمالل اًمٌح٨م ، واًمتقصٞم٤مت اعم٘مؽمطم٦م.اخل٤ممت٦م  : 

  اًمٗمٝم٤مرس :

 ومٝمرس أي٤مت .                          -

 ٨م .ومٝمرس إطم٤مدي -

 ومٝمرس أصم٤مر .                            -

 ومٝمرس إؿمٕم٤مر . -

 ومٝمرس احلدود و  اعمّمٓمٚمح٤مت. -
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 ومٝمرس اعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م .               -

 ومٝمرس إقمالم . -

 ومٝمرس اًمٗمرق واعمذاه٥م .    -

          ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع . -

 ومٝمرس اعمقوققم٤مت . -

 : ُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م : ؾم٤مدؾم٤مً 

 ويتْمٛمـ صمالصم٦م أُمقر :

 وٓ :ُمٜمٝم٩م اًمٙمت٤مسم٦م ذم اعمقوقع ذاشمف ، ويٙمقن قمغم وقء اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م :أ

ء اًمت٤مم عمّم٤مدر اعم٠ًمخ٦م ، وُمراضمٕمٝم٤م اعمت٘مدُم٦م واعمت٠مظمرة . -أ  آؾمت٘مرا

 آقمتامد قمٜمد اًمٙمت٤مسم٦م قمغم اعمّم٤مدر إصٞمٚم٦م ذم يمؾ ُم٠ًمخ٦م سمحًٌٝم٤م . -ب

 اًمتٛمٝمٞمد ًمٚمٛم٠ًمخ٦م سمام يقوحٝم٤م إن اطمت٤مج اعم٘م٤مم ًمذًمؽ . -ج

 ع ذم دراؾم٦م اًمتٕمريٗم٤مت اًمداظمٚم٦م ذم صٚم٥م اًمٌح٨م اعمٜمٝم٩م أيت :يتٌ -د

        ٟمــ٥م أشمٞمــ٦م ،  ، ضم٤مٟمــ٥م آؿمــت٘م٤مقذم: اجل٤مٟمــ٥م اًمٍمــاًمتٕمريــػ اًمٚمٖمــقي : ويتْمــٛمـ اجلقا

 ضم٤مٟمـ٥م اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ًمٚمٗمظ .

  زٟمـ٦م سمٞمٜمٝمـ٤م وصـقًٓ إمم اًمتٕمريػ آصٓمالطمل :ويتْمٛمـ ذيمر أهؿ شمٕمريٗم٤مت اًمٕمٚمامء واعمقا

 ،وي٘متٍم ذم ذًمؽ قمغم اًمتٕمريٗم٤مت اًمداظمٚمـ٦م ذم صـٚم٥م اًمٌحـ٨م ذطمف،اًمتٕمريػ اعمخت٤مر و

 .ً  وُم٤م قمدا ذًمؽ يٕمرف سمف شمٕمريٗم٤ًم ُمقضمزا

 . ذيمر اعمٜم٤مؾم٦ٌم سملم اًمتٕمريػ اًمٚمٖمقي ، واًمتٕمريػ آصٓمالطمل 

.ً  ـه_ اًمتٕمريٗم٤مت همػم اًمداظمٚم٦م ذم صٚم٥م اًمٌح٨م يٙمتٗمل سمتٕمريٗمٝم٤م شمٕمريٗم٤ًم ُمقضمزا

 ٝم٩م أيت:و _ يتٌع ذم سمح٨م اعم٤ًمئؾ اخلالومٞم٦م اعمٜم 

 . حترير حمؾ اخلالف ومٞمٝم٤م 
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  ذيمـــر إىمـــقال ذم اعمًـــ٠مخ٦م ، وُمــــ ىمـــ٤مل سمٙمـــؾ ىمـــقل ، وشمقصمٞمـــؼ إىمـــقال ُمــــ ُمراضمٕمٝمـــ٤م

 إصٚمٞم٦م .

 . ذيمر ُم٠مظمذ آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م ، وُمـ ٟمص قمٚمٞمف ، وشمقصمٞمؼ ذًمؽ 

  ذيمــر ُمـــ ٟمــ٤مىمش دًمٞمــؾ آطمتٞمــ٤مط ، أو حم٤موًمــ٦م ُمٜم٤مىمِمــتف إن أُمٙمـــ ، وسمٞمــ٤من اعمقىمــػ ُمـــ

 اًمدًمٞمؾ .

        . شمرضمٞمح ُم٤م ئمٝمر رضمح٤مٟمف ، وسمٞم٤من ؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح 

    قمٛمٚمٞم٦مذيمر ٟمقع اخلالف: أهق ًمٗمٔمل أم ُمٕمٜمقي ؟ وذيمر ُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ صمٛمرة 

 إن يم٤من ُمٕمٜمقي٤ًم .         

    . ذيمر ؾم٥ٌم اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م ، ُم٤م أُمٙمـ ذًمؽ 

 يتٓمٚمــ٥م ٘مــ٤ممشمٙمــقن يمت٤مسمــ٦م ُمٕمٚمقُمــ٤مت اًمٌحــ٨م سم٠مؾمــٚمقيب ، ٓ سم٤مًمٜم٘مــؾ سمــ٤مًمٜمص ، ُمــ٤م مل يٙمـــ اعم -ز

 ذًمؽ .

آقمـــؽماف سم٤مًمًـــٌؼ ٕهٚمـــف ، ذم شم٘مريـــر ومٙمـــرة ، أو ٟمّمـــ٥م دًمٞمـــؾ ، أو ُمٜم٤مىمِمـــتف ، أو ضب  -ح 

ُمثـ٤مل ، أو شمـرضمٞمح  رأي ... اًمـخ ، وذًمـؽ سمــذيمره ذم صـٚم٥م اًمٌحـ٨م ، أو اإلطم٤مًمـ٦م قمـغم ُمّمــدره 

 ذم اهل٤مُمش وإن مل يٙمـ أظمذشمف سمٚمٗمٔمف .

 ٜم٘م٤مط أشمٞم٦م :اًمث٤مين : ُمٜمٝم٩م اًمتٕمٚمٞمؼ واًمتٝمٛمٞمش ، ويٙمقن قمغم وقء اًم

 سمٞم٤من أرىم٤مم أي٤مت وقمزوه٤م ًمًقره٤م ، وم٢من يم٤مٟم٧م آي٦م يم٤مُمٚم٦م ىمٚم٧م : -أ

 : ىمٚم٧م آي٦م ُمـ ضمزءاً  يم٤مٟم٧م وإن ،(  يمذا)  ؾمقرة ُمـ(  …أي٦م رىمؿ : )      

 ( . يمذا)  ؾمقرة ُمـ(  …ُمـ أي٦م رىمؿ : )      

 يتٌع ذم ختري٩م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اعمٜمٝم٩م أيت : -ب

 ومـ٢من مل أضمـد احلـدي٨م أو  ،٨م ، أو إثـر سمٚمٗمٔمـف اًمـقارد ذم اًمٌحـ٨مسمٞم٤من ُمـ أظمرج احلـدي

 إثر سمٚمٗمٔمف ظمرضمتف سمٜمحق اًمٚمٗمظ اًمقارد ذم اًمٌح٨م .

 وم٢من مل أضمد احلدي٨م أو إثر سمٚمٗمٔمف وٓ سمٜمحقه وم٠مذيمر ُم٤م ورد ذم ُمٕمٜم٤مه .        
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  حيــــــ٤مل قمــــــغم ُمّمــــــدر احلــــــدي٨م أو إثــــــر سمــــــذيمر اًمٙمتــــــ٤مب واًمٌــــــ٤مب ، صمــــــؿ سمــــــذيمر اجلــــــزء

 ىمؿ  احلدي٨م أو إثر إن يم٤من ُمذيمقرًا ذم اعمّمدر .واًمّمٗمح٦م ، ور

  . إن يم٤من احلدي٨م سمٚمٗمٔمف ذم اًمّمحٞمحلم أو أطمدمه٤م وم٠ميمتٗمل سمتخرجيف ُمٜمٝمام 

  إن مل يٙمـ ذم أي ُمٜمٝمام ظمّرضمتف ُمـ اعمّم٤مدر إظمرى اعمٕمتٛمدة ، ُمـع ذيمـر ُمـ٤م ىم٤مًمـف أهـؾ

 احلدي٨م ومٞمف . 

 يتٌع ذم قمزو إؿمٕم٤مر إمم ُمّم٤مدره٤م  اعمٜمٝم٩م أيت : -ج

 ٟمف .إ  ن يم٤من ًمّم٤مطم٥م اًمِمٕمر ديقان أوصمؼ ؿمٕمره ُمـ ديقا

  مم٤م شمٞمن ُمـ دواويـ إدب واًمٚمٖم٦مإن مل يٙمـ ًمف ديقان أوصمؼ اًمِمٕمر. 

قمزو ٟمّمقص اًمٕمٚمامء وآرائٝمؿ ًمٙمتٌٝمؿ ُمٌـ٤مذة ، وٓ أخجـ٠م ًمٚمٕمـزو سم٤مًمقاؾمـٓم٦م إٓ قمٜمـد شمٕمـذر  -د       

 إصؾ .

 ة ذم يمؾ ُمذه٥م .شمقصمٞمؼ ٟم٦ًٌم إىمقال إمم اعمذاه٥م ُمـ اًمٙمت٥م اعمٕمتٛمد -ـه

 شمقصمٞمؼ اعمٕم٤مين اًمٚمٖمقي٦م ُمـ ُمٕمجامت اًمٚمٖم٦م اعمٕمتٛمدة . -و

 وشمٙمقن اإلطم٤مًم٦م قمغم ُمٕمجامت اًمٚمٖم٦م سم٤مح٤مدة ، واجلزء واًمّمٗمح٦م .

شمقصمٞمــؼ اعمٕمــ٤مين آصــٓمالطمٞم٦م اًمــقاردة ذم اًمٌحــ٨م ُمـــ يمتــ٥م اعمّمــٓمٚمح٤مت  اعمختّمــ٦م هبــ٤م أو  -ز        

 ُمـ يمت٥م أـهؾ اًمٗمـ اًمذي يتٌٕمف هذا اعمّمٓمٚمح .

ًمٌٞمــ٤من اًمٚمٖمــقي حــ٤م يــرد ذم اًمٌحــ٨م ُمـــ أخٗمــ٤مظ همرسمٞمــ٦م ، واًمٌٞمــ٤من آصــٓمالطمل حــ٤م يــرد ومٞمــف ا-ح

 ُمـ اصٓمالطم٤مت   حتت٤مج إمم سمٞم٤من : ويراقمك ذم شمقصمٞمؼ هذيـ إُمريـ ُم٤م ؾمٌؼ ذم وم٘مرة ـه،  و .

 يتٌع ذم شمرمج٦م إقمالم اعمٜمٝم٩م أيت : -ط       

 : أن أوٛمـ اًمؽممج٦م 

 ٙمؾ ُمـ ذًمؽ .اؾمؿ اًمٕمٚمؿ ، وٟمًٌف ُمع وٌط ُم٤م يِم 

  .  ُمقًمده 

 .ؿمٝمرشمف ، يمٙمقٟمف حمدصم٤ًم ، أو وم٘مٞمٝم٤ًم ، أو ًمٖمقي٤ًم ، وُمذهٌف اًمٗم٘مٝمل واًمٕم٘مدي 
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  . أهؿ ُم١مًمٗم٤مشمف 

 . ووم٤مشمف 

 . ُمّم٤مدر شمرمجتف 

 اًمؽممجـ٦م  ؾمٌؼ ذيمـره ذم وم٘مـرة )) أ (( وشم٘متٍمـ شمتًؿ اًمؽممج٦م سم٤مٓظمتّم٤مر ، ُمع ووم٤مئٝم٤م سمام

 قمغم إقمالم همػم اعمِمٝمقريـ قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ.

  اًمؽممجــ٦م ذم ٟمققمٝمــ٤م ُمتٜم٤مؾمــ٦ٌم ُمــع اجل٤مٟمــ٥م اًمــذي سمــرز ومٞمــف اًمٕمــ٤ممل 3 ومــ٢من يمــ٤من وم٘مٞمٝمــ٤ًم ُمّمــ٤مدر

ومٞمٕمتٛمــد ذم اًمؽممجــ٦م قمــغم يمتــ٥م شمــراضمؿ اًمٗم٘مٝمــ٤مء ، وهــل ىمــد شمٙمــقن ُمذهٌٞمــ٦م ومــ٠مراقمل ومٞمٝمــ٤م 

 ذًمؽ ، وإن يم٤من حمدصم٤ًم ومٞمٕمتٛمد قمغم يمت٥م شمراضمؿ اعمحدصملم . وهٙمذا.

 يتٌع ذم اًمتٕمريػ سم٤مًمٗمرق اعمٜمٝم٩م أيت : -ي

  اعمِمٝمقر ًمٚمٗمرىم٦م ، وإؾمامء اعمرادوم٦م ًمف .ذيمر آؾمؿ 

 . ٟمِم٠مة اًمٗمرىم٦م وأؿمٝمر رضم٤مهل٤م 

  آراؤه٤م اًمتل متٞمزه٤م ، ُمٕمتٛمدًا ذم ذًمؽ قمغم يمت٥م أصـح٤مهب٤م ُمـ٤م أُمٙمــ ذًمـؽ وأىمتٍمـ

 قمغم   اًمتٕمريػ سم٤مًمٗمرق همػم اعمِمٝمقرة .

شمٙمقن اإلطم٤مًم٦م إمم اعمّمدر ذم طم٤مًم٦م اًمٜم٘مؾ ُمٜمف سمـ٤مًمٜمص سمـذيمر اؾمـٛمف واجلـزء واًمّمـٗمح٦م،  -ك

 .(( …٤مًم٦م اًمٜم٘مؾ سم٤معمٕمٜمك سمذيمر ذًمؽ ُمًٌقىم٤ًم سمٙمٚمٛم٦م )) اٟمٔمر وذم طم

إُمــر اًمث٤مًمــ٨م : ُمــ٤م يتٕمٚمــؼ سم٤مًمٜم٤مطمٞمــ٦م اًمِمــٙمٚمٞم٦م واًمتٜمٔمٞمٛمٞمــ٦م وًمٖمــ٦م اًمٙمت٤مسمــ٦م ، وشمراقمــك ومٞمــف إُمــقر 

 أشمٞم٦م :

اًمٕمٜم٤ميـــ٦م سمْمـــٌط إًمٗمـــ٤مظ اًمتـــل يؽمشمـــ٥م قمـــغم قمـــدم وـــٌٓمٝم٤م رء ُمــــ اًمٖمٛمـــقض ، أو إطمـــداث  -أ 

 ًمٌس .

قمـ٤مة آقمتٜم٤مء سمّمح٦م اعمٙمتقب ، وؾمالُمت -ب  ف ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٚمٖمقيـ٦م ، واإلُمالئٞمـ٦م ، واًمٜمحقيـ٦م وُمرا

 طمًـ شمٜم٤مؾمؼ اًمٙمالم ، ورىمل أؾمٚمقسمف .
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اًمٕمٜم٤ميــ٦م سمٕمالُمــ٤مت اًمؽمىمــٞمؿ ، وووــٕمٝم٤م ذم ُمقاوــٕمٝم٤م اًمّمــحٞمح٦م وم٘مــط ، وي٘مّمــد هبــ٤م : اًمــٜم٘مط ،  -ج 

واًمٗمقاصؾ ، وقمالُمـ٤مت اًمتٕمٚمٞمـؾ ، واًمتٕمجـ٥م ، وآؾمـتٗمٝم٤مم ، وآقمـؽماض ، واًمتٜمّمـٞمص . 

 . . اًمخ .

ء سم٤مٟمت٘مـــ٤مء طمـــرف اًمٓم٤ٌمقمــ٦م ذم اًمٕمٜمـــ٤مويـ ، وصـــٚم٥م اعمقوــقع ، واهلـــقاُمش ، وسمـــداي٤مت آقمتٜمــ٤م -د 

 . إؾمٓمر

 يتٌع ذم إصم٤ٌمت اًمٜمّمقص اعمٜمٝم٩م أيت :      -ه 

ٟمٞمــــ٦م سمرؾمــــؿ اعمّمــــحػ سمــــلم ىمقؾمــــلم ممٞمــــزيـ ، قمــــغم هــــذا اًمِمــــٙمؾ :  -أ         شمقوــــع أيــــ٤مت اًم٘مرآ

  ... . 

 » ...... ش . هذا اًمِمٙمؾ : شمقوع إطم٤مدي٨م وأصم٤مر سملم ىمقؾملم ممٞمزيـ ، قمغم -ب     

 شمقوع اًمٜمّمقص اًمتل أن٘مٚمٝم٤م قمـ همػمي ،قمغم هذا اًمِمٙمؾ : )  .....  ( . -ج       

 وسمٕمد :

ُم٤م  قمغم ُم٤م أقم٤مٟمٜمل قمٚمٞمف، وينه زم، ُمـ إمت٤مم اًمٌح٨م، واًمٙمت٤مسم٦م ومٞمف، ومٚمقٓه  وم٢مين أؿمٙمر اهلل 

ٗمٙمرة ، وم٤محلٛمد هلل سم ؾمّقدت سمٞمْم٤مء ، وٓ رىمٛم٧م طمروم٤ًم ، وٓ ؾمٓمرت يمٚمٛم٦م ، وٓ ضم٤مل ظم٤مـمري

ً وسم٤مـمٜم٤ًم ، وأمحده  ً ، وفم٤مهرا  محدًا يٚمٞمؼ سمجالًمف ومج٤مًمف ، وقمٓم٤مئف وإومْم٤مًمف ، وأمحده أوًٓ وآظمرا

ٟمف .  محدًا يٙم٤مومئ ٟمٕمامءه ، ويقاذم قمٓم٤مءه ، ويًتزيد ومْمٚمف ، ويًتٛمٓمر روقا

ٞمؾ ، وُم٤م وأثٜمل سم٤مًمِمٙمر ًمقاًمدي اًمٙمريٛملم ، اًمذيـ رسمٞم٤مين وم٠مطمًٜم٤م شمرسمٞمتل ، وأؾمدي٤م إزم يمؾ مج

 يٚمٝمج٤من سم٤مًمدقم٤مء زم ، طمتك رأج٧م آصم٤مر دقم٤مئٝمام ذم طمٞم٤ميت ورؾم٤مًمتل . سمرطم٤م

يمام أؿمٙمر زوضمتل اًمٙمريٛم٦م قمغم صؼمه٤م وحتٛمٚمٝم٤م ، وشم٘مّمػمي ذم طم٘مٝم٤م ، وإقم٤مٟمتٝم٤م وسمذهل٤م وىمتٝم٤م 

 ذم ُم٤ًمقمديت سمام شمًتٓمٞمٕمف ، ومٚمٝم٤م ُمٜمل ظم٤مًمص اًمدقم٤مء ، ومجٞمؾ اًمِمٙمر .

إؾمت٤مذ سم٘مًؿ أصقل اًمٗم٘مف –محد سمـ حمٛمد اًمٕمٜم٘مري ويمام أؿمٙمر ومْمٞمٚم٦م ؿمٞمخل وأؾمت٤مذي أ.د. أ

ومف هلذه اًمرؾم٤مًم٦م ، ُمٜمذ أن يم٤مٟم٧م -سمٙمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م ، ومٙمرة ، طمتك ظمروضمٝم٤م يمرؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م قمغم إذا

وم٘مد سمذل اًمِمٞمخ وىمتف وضمٝمده ًمت٘مقيؿ اًمرؾم٤مًم٦م ، وشمٕمديٚمٝم٤م ، وشمّمقيٌٝم٤م ، قمغم اًمرهمؿ ُمـ يمثرة 
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 ، وأظمٚمّمف .أؿمٖم٤مًمف ، وشمقازم ُمٝم٤مُمف ، ومٚمف ُمٜمل أوومر اًمدقم٤مء 

واًمِمٙمر ُمقصقل ًم٘مًؿ أصقل اًمٗم٘مف سمٙمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م ، اًمذي ذوم٧م سم٤مٟٓمْمامم إًمٞمف ، وًمٙمؾ ُمـ 

 قم٤موٟمٜمل وؾم٤مقمدين إلمت٤مم هذا اًمٌح٨م ، ومٚمٝمؿ ُمٜمل مجٞمٕمٝمؿ طمًـ اًمدقم٤مء هلؿ .

 وذم اخلت٤مم :

ًٓ وم٤مًمٙمامل قمزيز ، وٓ أدقمل قمّمٛم٦م وهل ممتٜمٕم٦م ، وًمٙمـ  ومٝمذا ضمٝمد اعم٘مؾ ، ٓ أدقمل ومٞمف يمام

ومام يم٤من ومٞمف ُمـ ظمٓم٠م ومٛمـ ٟمٗمز واًمِمٞمٓم٤من، ائل أين سمذًم٧م ومٞمف ضمٝمدي ، وسوم٧م ًمف وىمتل ، قمز

 . يم٤من ُمـ صقاب ومٛمـ شمقومٞمؼ اهلل  وُم٤م

 وأؾم٠مل اهلل أن أيمقن ىمد ووم٘م٧م ًمٙمت٤مسم٦م هذا اًمٌح٨م ، وظمدُم٦م ُمقوقع آطمتٞم٤مط قمغم اًمقضمف

 قمٜمل ، ويرو٤مه اعمختّمقن ذم هذا اعمج٤مل . يرو٤مه اهلل  اًمذي

 

 وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ، وقمغم آخف ، وصحٌف أمجٕملم . وصغم اهلل

 

 : يمتٌف

 حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٌداًمٚمف اًمِم٤مُمل

 ـه1/3/5341
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 اًمٗمّمؾ إول :

 طم٘مٞم٘م٦م آطمتٞم٤مط ، 

 وسمٞم٤من ُمٜمزًمتف ذم اًمنميٕم٦م، وُم٘م٤مصده، وأىم٤ًمُمف .

 

 وومٞمف أرسمٕم٦م ُم٤ٌمطم٨م :

 طم٘مٞم٘م٦م آطمتٞم٤مط . اعمٌح٨م إول : 

 ىم٦م سملم آطمتٞم٤مط وإًمٗم٤مظ ذات اًمّمٚم٦م .اًمٕمال اعمٌح٨م اًمث٤مين :

 سمٞم٤من ُمٜمزًم٦م آطمتٞم٤مط ذم اًمنميٕم٦م ، وُم٘م٤مصده. اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :

 أىم٤ًمم آطمتٞم٤مط . اعمٌح٨م اًمراسمع :
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 اعمٌح٨م إول :

 طم٘مٞم٘م٦م آطمتٞم٤مط .

 

 

 وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن :

 .شمٕمريػ آطمتٞم٤مط ًمٖم٦مً اعمٓمٚم٥م إول : 

 . صٓمالطم٤مً شمٕمريػ آطمتٞم٤مط ا اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :
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 اعمٓمٚم٥م إول : شمٕمريػ آطمتٞم٤مط ًمٖم٦م .

 .طمقط(ؾ ُم٤مدشمف : احل٤مء واًمقاو واًمٓم٤مء )وأص ،(5)آطمتٞم٤مط : ُمّمدر ُمـ اًمٗمٕمؾ اطمت٤مط

ىم٤مل اسمـ وم٤مرس
(2)

و واًمٓم٤مء يمٚمٛم٦م واطمدة ، وهق اًمٌمء يٓمٞمػ  : -رمحف اهلل–  ) احل٤مء واًمقا

 سمٛمٕمٜمك واطمد .وطمٞمٓم٦م  ،وطمٞم٤مـم٦م ،طمقـم٤مً  ،حيقط ،وطم٤مط،  (4)(ءسم٤مًمٌم

ومٞمٓمٚمؼ طم٘مٞم٘م٦م قمغم احل٤مئط أي اجلدار 3 ٕنف حيقط ُم٤م ومٞمف ، وجيٛمع قمغم طمٞمٓم٤من  ، وطمّقط داره 

 .(3)أي : سمٜمك طمقًمف طم٤مئٓم٤ًم  ،حتقيٓم٤مً 

ويٓمٚمؼ قمغم احلَْقط وهق : ظمٞمط ُمٗمتقل ُمـ ًمقٟمٞملم أمحر وأؾمقد يِمد قمغم اعمرأة ًمئال يّمٞمٌٝم٤م 

 . (1)اًمٕملم

 دة ُمٕم٤مٍن ، وهل :قم جم٤مزًا قمغموُم٤مدة ) طمقط ( شمٓمٚمؼ 

 :(1)إذا شمٕم٤مهده ويمأله ورقم٤مه ، وُمٜمف ىمقل اهلذزم ،اًمتٕم٤مهد واًمرقم٤مي٦م ، ي٘م٤مل : طم٤مـمف طمٞمٓم٦م -5

                                 
( ، وإٟمام ٟمٌٝم٧م قمغم 5/01(  و ) اطمت٤مط ( اومتٕمؾ صمالصمل ُمزيد ومٞمٙمقن ُمّمدره اومتٕم٤مل . اٟمٔمر : اعم٘متْم٥م ًمٚمٛمؼمد )5)

 . وزن اًمٗمٕمؾ عم٠ًمخ٦م ؾمت٠ميت

٤م، اًم٘مزويٜمل اًمرازي1) ُمـ أئٛم٦م اًمٚمٖم٦م وإدب، ىمرأ قمٚمٞمف:  ،(  اسمـ وم٤مرس هق : أبق احلًلم، أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري 

اًمٌديع اهلٛمذاين واًمّم٤مطم٥م سمـ قم٤ٌمد وهمػممه٤م ُمـ أقمٞم٤من اًمٌٞم٤من، أصٚمف ُمـ ىمزويـ، وأىم٤مم ُمدة ذم مهذان، صمؿ اٟمت٘مؾ 

وضم٤مُمع اًمت٠مويؾ ذم  ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، واعمجٛمؾ واًمّم٤مطمٌل، ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف:وإمم اًمري ومتقذم ومٞمٝم٤م، وإًمٞمٝم٤م ٟمًٌتف، 

(، وؿمذرات اًمذه٥م 15(، واًمٌٚمٖم٦م )ص5/144اٟمٔمر: ُمٕمجؿ إدسم٤مء ) . ـه(421شمقذم ؾمٜم٦م )، و شمٗمًػم اًم٘مرآن

(4/541.) 

 .( 1/510ُم٤مدة )طمقط( ) (  ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م 4)

 . (0/110(  اٟمٔمر : ًم٤ًمن اًمٕمرب ُم٤مدة ) طمقط ( )3)

( ، واًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ، سم٤مب اًمٓم٤مء ، 0/110، وًم٤ًمن اًمٕمرب ُم٤مدة ) طمقط( ) 23ًمٚمّمٖم٤مين ص (  اٟمٔمر : اًمِمقارد 1)

 . 114ومّمؾ احل٤مء ، ص 

، وذح أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ًمٚمًٙمري  311اًمٌٞم٧م ُمٜمًقب ًمٚمٝمذزم ذم مجٝمرة أؿمٕم٤مر اًمٕمرب ٕيب زيد اًم٘مرر ص(  1)

(4/5100. ) 

 



 الفصل األول: حقوقة االحتواط، وبوان منزلته يف الشروعة، ومقاصده، وأقسامه

 

[25] 

 

 وأطمٗمظ ُمٜمّمٌل وأطمقط قمريض       وسمٕمض اًم٘مقم ًمٞمس سمذي طمٞم٤مط

 . (5)وُمٜمف ىمقهلؿ ذم اًمدقم٤مء : ٓ زًم٧م ذم طمٞم٤مـم٦م اهلل ، أي : ذم طمٗمٔمف وقمٝمده 

، وم٢مٟمف -يٕمٜمل أب٤م ـم٤مًم٥م- ُم٤م أهمٜمٞم٧م قمـ قمٛمؽ رؾمقل اهلل : " ىمٚم٧م : ي٤م وذم طمدي٨م اًمٕم٤ٌمس 

 . (4)ويقومر ًمؽ ُمّم٤محلؽ  ،ويذب قمٜمؽ ،أي : حيٗمٔمؽ ،(1)يم٤من حيقـمؽ ويٖمْم٥م ًمؽ "

حتٜمـ وشمٕمٓمػ ، وٓ ي٘م٤مل : طمٞمٓم٦م  : أي ،ي٘م٤مل : ُمع ومالن طمٞمٓم٦م ًمؽ  ،اًمتٕمٓمػ واًمتحٜمـ  -1

 . (3)قمٚمٞمؽ

 اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٌمء واإلطم٤مـم٦م سمف . -4

: ) ويمؾ ُمـ أطمرز ؿمٞمئ٤ًم ، وسمٚمغ قمٚمٛمف أىمّم٤مه ، وم٘مد أطم٤مط سمف ،  -رمحف اهلل–ىم٤مل اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد 

 . (1)ي٘م٤مل : هذا أُمر ُم٤م أطمٓم٧م سمف قمٚماًم (

                                                                                               
أظمق سمٜمل حلٞم٤من اسمـ هذيؾ سمـ ُمدريم٦م،  ،قمقيٛمر سمـ قمثامن سمـ ظمٜمٞمش اعمتٜمخؾ اهلذزم ، واؾمٛمف ُم٤مًمؽ سمـ واهلذزم هق :        

ء هذيؾ  ىم٤مل إصٛمٕملو، اًمتل ورد اًمٌٞم٧م اًم٤ًمسمؼ ومٞمٝم٤م وهق ص٤مطم٥م اًم٘مّمٞمدة اًمٓم٤مئٞم٦م ،ؿم٤مقمر حمًـ ُمـ ؿمٕمرا

ء ًممُمدي ص أضمقد ـم٤مئٞم٦م ىم٤مًمتٝم٤م اًمٕمرب قمٜمٝم٤م : ) ، وُمٕمجؿ  141( . اٟمٔمر : اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ ذم أؾمامء اًمِمٕمرا

ء ًم  ( .4/5132، وذح أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم ًمٚمًٙمري ) 412ٚمٛمرزسم٤مين ص اًمِمٕمرا

( ، وشم٤مج اًمٚمٖم٦م 1/552( ، وهتذي٥م اًمٚمٖم٦م ًمألزهري ُم٤مدة )طمقط( )4/101(  اٟمٔمر : اًمٕملم ًمٚمخٚمٞمؾ سمـ أمحد )5)

، واعمحٙمؿ واعمحٞمط  111( ، وجمٛمؾ اًمٚمٖم٦م ٓسمـ وم٤مرس ُم٤مدة )طمقط( ص 4/5515ًمٚمجقهري ُم٤مدة )طمقط( )

( ،  وًم٤ًمن اًمٕمرب 4/5111( ، وؿمٛمس اًمٕمٚمقم ًمٜمِمقان احلٛمػمي )4/311طمقط( ))٤مدة إقمٔمؿ ٓسمـ ؾمٞمده ُم

 . 114( ، واًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ، سم٤مب اًمٓم٤مء ، ومّمؾ احل٤مء ، ص 0/110ُم٤مدة ) طمقط( )

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .(  1)

( ، وُمًٚمؿ ذم 4114( ، سمرىمؿ )1/11اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ، سم٤مب ىمّم٦م أيب ـم٤مًم٥م ، )        

 ( .102، سمرىمؿ ) 500ٕيب ـم٤مًم٥م واًمتخٗمٞمػ قمٜمف ، ص صحٞمحف ، يمت٤مب اإليامن ، سم٤مب ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل 

 . (5/315(  اٟمٔمر : اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإثر ٓسمـ إثػم )4)

 . (0/110( ، وًم٤ًمن اًمٕمرب ُم٤مدة ) طمقط( )4/5515(  اٟمٔمر : شم٤مج اًمٚمٖم٦م ًمٚمجقهري ُم٤مدة )طمقط( )3)

 . (4/101ٕملم )(  اًم1)
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(1)(  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ)  وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم :
 .(1)أي : قمٚمٛمتف ُمـ مجٞمع ضمٝم٤مشمف،  

 .(4)أي : جيٛمٕمٝم٤م ،ي٘م٤مل : حيقط احلامر قم٤مٟمتف  ،اجلٛمع  -3

م إ -1  .(3)ىمقاُمف :أي، إُمر ي٘م٤مل : طمقاط  ،ُمر ىمقا

ط ذًمؽ إُمر ،اًمدوران  -1 أدور طمقًمف ، وطم٤موـم٧م ومالٟم٤ًم حم٤موـم٦م  :أي ،وُمٜمف ىمقهلؿ : أن٤م أطمقِّ

 .(1)إذا داورشمف ذم أُمر شمريده ُمٜمف وهق ي٠مب٤مه  ، يم٠منؽ حتقـمف وحيقـمؽ 

 .(1)ي٘م٤مل : اطمت٤مـم٧م اخلٞمؾ سمٗمالن وأطم٤مـم٧م سمف ، أي أطمدىم٧م ،اإلطمداق سم٤مًمٌمء  -0

ڌ ڌ )وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم :  ،(0)ي٘م٤مل : أطمٞمط سم٤مًم٘مقم أي : دٟم٤م هاليمٝمؿ  ،دٟمق اهلالك  -1

 .(8)(   ڎ ڎ

 . (50)أي : إٓ أن متٜمٕمقا ،  (9)(   ک ک ک ک  ) وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم : ،اعمٜمع ُمـ اًمٌمء  -2

                                 
 ( ُمـ ؾمقرة اًمٜمٛمؾ .11(  ُمـ أي٦م )5)

 . (52/110(  اٟمٔمر : شم٤مج اًمٕمروس ًمٚمزسمٞمدي )1)

( ، وشم٤مج اًمٚمٖم٦م 1/552( ، وهتذي٥م اًمٚمٖم٦م ًمألزهري ُم٤مدة )طمقط( )4/101(  اٟمٔمر : اًمٕملم ًمٚمخٚمٞمؾ سمـ أمحد )4)

، وخمت٤مر اًمّمح٤مح  111( ، وجمٛمؾ اًمٚمٖم٦م ٓسمـ وم٤مرس ُم٤مدة )طمقط( ص 4/5515ًمٚمجقهري ُم٤مدة )طمقط( )

 . 13ًمٚمرازي ص 

 . (52/110( ، و شم٤مج اًمٕمروس ًمٚمزسمٞمدي )0/110(  اٟمٔمر : ًم٤ًمن اًمٕمرب ُم٤مدة ) طمقط( )3)

، و ًم٤ًمن اًمٕمرب  13( ، وخمت٤مر اًمّمح٤مح ًمٚمرازي ص 4/5515(  اٟمٔمر : شم٤مج اًمٚمٖم٦م ًمٚمجقهري ُم٤مدة )طمقط( )1)

 . (0/110ُم٤مدة )طمقط( )

( ، وشم٤مج اًمٚمٖم٦م 1/552( ، وهتذي٥م اًمٚمٖم٦م ًمألزهري ُم٤مدة )طمقط( )4/101(  اٟمٔمر : اًمٕملم ًمٚمخٚمٞمؾ سمـ أمحد )1)

 . (4/5515ًمٚمجقهري ُم٤مدة )طمقط( )

 . (5/111(  اٟمٔمر : إومٕم٤مل ٓسمـ اًم٘مّم٤مع )0)

 ( ُمـ ؾمقرة يقٟمس .11(  ُمـ أي٦م )1)

 ( ُمـ ؾمقرة يقؾمػ .11(  ُمـ أي٦م )2)

 . 111ٕصٗمٝم٤مين ص ٚمراهم٥م ا(  اٟمٔمر : اعمٗمردات ًم50)
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٘م٤مل : اطمت٤مط وي ،ي٘م٤مل : اطمت٤مط ذم إُمر إذا أظمذ سم٠موصمؼ اًمقضمقه ،إظمذ سم٤محلزم واًمث٘م٦م  -11

سم٤مًمٗمتح ومٞمٝمام ويٙمن ومٞم٘م٤مل : طِمْقـَم٦م –وآؾمؿ ُمٜمف : طَمْقـَم٦م وطَمْٞمَٓم٦م  ،ًمٚمٌمء ًمٜمٗمًف واطمت٤مط 

 . (5)تح٤مط ذم إُمر سم٤مًمغ ذم آطمتٞم٤مط، واؾم -وطِمْٞمَٓم٦م 

 وهذا إظمػم هق اعمٕمٜمك إىمرب ًمالطمتٞم٤مط ذم آصٓمالح .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
طمقط( )( ، واعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ ٓسمـ ؾمٞمده ُم٤مدة 4/5515: شم٤مج اًمٚمٖم٦م ًمٚمجقهري ُم٤مدة )طمقط( ) (  اٟمٔمر5)

( ، وشم٤مج اًمٕمروس 0/110، و ًم٤ًمن اًمٕمرب ُم٤مدة )طمقط( ) 13(، وخمت٤مر اًمّمح٤مح ًمٚمرازي ص 4/311)

 . 101( ، واعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ص 52/110)
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 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين : شمٕمريػ آطمتٞم٤مط اصٓمالطم٤ًم .

ُمتٕمددة ويمثػمة ، وأهمٚم٥م هذه اًمتٕمريٗم٤مت مل شم٠مت ىمّمدًا ذم شمٕمريػ  ُذيمِر ًمالطمتٞم٤مط شمٕمريٗم٤مت

٤م ٟمجد اًمٕم٤ممل أن    ذًمؽيدل قمغم 3ٓطمتٞم٤مط ذم اًمًٞم٤مق اًمذي ورد ومٞمف اعمّمٓمٚمح ، وإٟمام أتك شمٕمريػ ا

ف آطمتٞم٤مط سمتٕمريٗم٤مت ُمتٕمددة يمام صٜمٕمف  ،  -رمحٝمام اهلل–  اجلّم٤مص و اسمـ طمزم أبق سمٙمر يٕمرِّ

د ومٞمف ،  وُمـ هٜم٤م ص٤مر ذم هذه اًمتٕمريٗم٤مت ظمٚمؾ فم٤مهر ، وىمّمقر وذًمؽ سمح٥ًم اًمًٞم٤مق اًمذي ير

سملّم ذم حتديد ُمٗمٝمقم اعمّمٓمٚمح ، سمحٞم٨م أنف مل شمٙمـ شمٕمريٗم٤مهتؿ ضم٤مُمٕم٦م ًمٙمؾ ُم٤م يدظمؾ ذم ُمٗمٝمقم 

اعمّمٓمٚمح ، ُم٤مٟمٕم٦م ُم٤م ٓ يدظمؾ ومٞمف ، وُمع ذًمؽ وم٢مين ؾم٠مذيمر ُم٤م وىمٗم٧م قمٚمٞمف ُمـ هذه اًمتٕمريٗم٤مت ، 

 ُم٤م ىمدُمتف هٜم٤م . وؾم٠مبلم وضمف اًم٘مّمقر ومٞمٝم٤م ، وقمذرهؿ هق

 ويٛمٙمـ أن أصٜمػ هذه اًمتٕمريٗم٤مت إمم ادم٤مه٤مت ُمتٕمددة ، وهل :

ُمـ يم٤من شمٕمريٗمف ًمالطمتٞم٤مط ىمري٤ًٌم ُمـ اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ًمف ، ومل يْمػ ؿمٞمئ٤ًم يٛمٞمزه قمـ  آدم٤مه إول :

 ذًمؽ ، ومٛمـ هذه اًمتٕمريٗم٤مت : 

حيتٛمؾ ومٞمام  سم٘مقًمف : ) إظمذ سم٤محلزم واًمث٘م٦م -رمحف اهلل–اجلّم٤مص  أبق سمٙمر ُم٤م قمرومف -5

 . (5)(وضمٝملم

امل ُم٤م ومٞمف احلٞم٤مـم٦م ، أي : سم٘مقًمف : ) اؾمتٕم -رمحف اهلل–و ُم٤م قمرومف اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين  -1

 . (1)(احلٗمظ

 .(4)سم٘مقًمف : ) آطمتٞم٤مط : ـمٚم٥م اًمًالُم٦م (  -رمحف اهلل–و ُم٤م قمرومف اسمـ طمزم  -4

 .(3)سم٘مقًمف : ) إظمذ سم٤مًمث٘م٦م (  -رمحف اهلل–و ُم٤م قمرومف اًمٌٕمكم  -3

                                 
 . (1/500(  اًمٗمّمقل ذم إصقل )5)

 . 111(  اعمٗمردات ص 1)

 شمٕمريٗم٤مت أظمرى ًمالطمتٞم٤مط ؾمت٠ميت . –رمحف اهلل –وٓسمـ طمزم ، ( 5/31(  اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم )4)

 . 31اظمت٤مره ص٤مطم٥م ُمٕمجؿ ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ص، و 312اعم٘مٜمع ص بقاباعمٓمٚمع قمغم أ(  3)

 =ٞمف اعمحدث اًمٜمحقيواًمٌٕمكم هق : حمٛمد سمـ أيب اًمٗمتح سمـ أيب اًمٗمْمؾ اًمٌٕمكم ، ؿمٛمس اًمديـ ، أبق قمٌداًمٚمف ، اًمٗم٘م        
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وإظمذ سم٠موصمؼ  ،سم٘مقًمف : ) ـمٚم٥م إطمقط إطمظ -رمحف اهلل–و ُم٤م قمرومف اًمٗمٞمقُمل  -1

 .(5)اًمقضمقه(

  .(1) سم٘مقًمف : ) إظمذ سم٤مٕوصمؼ ذم مجٞمع اجلٝم٤مت ( -رمحف اهلل–و ُم٤م قمرومف اعمٜم٤موي  -1

اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ًمالطمتٞم٤مط ، يمام ُمر أن ُمـ اعمٕم٤مين اًمٚمٖمقي٦م  غمجد أن هذه اًمتٕمريٗم٤مت ٓ شمزيد قمٜموم

ّمٓمٚمح ٞم٤مط : إظمذ سم٤محلزم واًمث٘م٦م ، وٟم٘مؾ اًمتٕمريػ اًمٚمٖمقي هٜم٤م يٕمد ىمّمقرًا ًمٗمٝمؿ ُمًمالطمت

، وهذا اقمؽماض يِمٛمؾ اًمتٕمريٗم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م يمٚمٝم٤م ، ويرد قمغم آطمتٞم٤مط قمغم وضمٝمف احل٘مٞم٘مل 

 سمٕمض اًمتٕمريٗم٤مت اقمؽماو٤مت ظم٤مص٦م :

ع أن ، ُمىمٍم آطمتٞم٤مط قمغم ُم٤م حيتٛمؾ وضمٝملمأنف  –رمحف اهلل –ػمد قمغم شمٕمريػ اجلّم٤مص وم

 آطمتٞم٤مط ىمد يرد قمغم ُم٤م حيتٛمؾ أيمثر ُمـ وضمف .

طمٞم٨م ذيمر ذم اًمتٕمريػ يمٚمٛم٦م  :أن ومٞمف دورًا  -رمحف اهلل–إصٗمٝم٤مين اًمراهم٥م ويرد قمغم شمٕمريػ 

د شمٕمريٗمف .  احلٞم٤مـم٦م اًمتل يتقىمػ ومٝمؿ ُمٕمٜم٤مه٤م قمغم ُمٕمٜمك آطمتٞم٤مط اًمذي يرا

                                                                                               
ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : ذح إًمٗمٞم٦م ٓسمـ ُم٤مًمؽ اًمٜمحقي اًمِمٝمػم طمتك سمرع ، و ـه ، وٓزم اسمـ 131اًمٚمٖمقي ، وًمد ؾمٜم٦م =

ـه . اٟمٔمر : ذيؾ  002ُم٤مًمؽ ، واعمٓمٚمع قمغم أبقاب اعم٘مٜمع ، وذح اًمرقم٤مي٦م ٓسمـ محدان ، وشمقذم سم٤مًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م 

 ( .3/402( ، واعمٜمٝم٩م إمحد )1/311( ، واعم٘مّمد إرؿمد )3/401ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م )

 . (5/511(  اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )5)

أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اعم٘مري اًمٗمٞمقُمل احلٛمقي، أبق اًمٕم٤ٌمس، أطمد اًمٗم٘مٝم٤مء واًمٚمٖمقيلم، وًمد ذم واًمٗمٞمقُمل هق :         

ن ذم شمراضمؿ ٟمثر اجلامواعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم،  : ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمفوُمٍم، صمؿ ارحتؾ إمم اًمِم٤مم، 

 (.5/115ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم )و(، 5/113. اٟمٔمر شمرمجتف ذم: إقمالم ) ـه000شمقذم ؾمٜم٦م وإقمٞم٤من، 

 . 30اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕمريػ ص(  1)

حمٛمد قمٌد اًمرؤوف سمـ شم٤مج اًمٕم٤مروملم اسمـ قمكم سمـ زيـ اًمٕم٤مسمديـ احلدادي صمؿ اعمٜم٤موي اًم٘م٤مهري، زيـ :  واعمٜم٤موي هق        

ُمٜمٝم٤م : ومٞمض  ،ًمف ٟمحق صمامٟملم ُمّمٜمٗم٤مً و،  ُمـ يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء سم٤مًمديـ واًمٗمٜمقنوهق ـه ، 211ًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م وًمد سم٤م ، اًمديـ

اٟمٔمر : ظمالص٦م إثر  ـه .5045وشمقذم سم٤مًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م  اًم٘مدير ، وذح اًمِمامئؾ ، واًمتٞمًػم ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ، 

 ( .1/103( ، وإقمالم ًمٚمزريمكم )1/153)
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يمٚمٛم٦م إطمقط ، وم٢مٟمف يتقىمػ  : طمٞم٨م ذيمر أّن ومٞمف دوراً  -رمحف اهلل–ويرد قمغم شمٕمريػ اًمٗمٞمقُمل 

وم٢من إظمذ سم٠موصمؼ اًمقضمقه هق قمٞمٜمف  3ًمٚمٛمٕمٜمك اً ومٝمؿ ُمٕمٜم٤مه٤م قمغم ُمٕمٜمك آطمتٞم٤مط ، يمام أن ومٞمف شمٙمرار

د ومٞمٝم٤م آظمتّم٤مر ُم٤م أُمٙمـ .  ـمٚم٥م إطمقط ، واًمتٕمريٗم٤مت يرا

اًمتٕمريٗم٤مت اًمتل روقمل ومٞمٝم٤م ذيمر ؾم٥ٌم آطمتٞم٤مط اًمذي هق اًمِمؽ واًمري٥م ، ومٛمـ  آدم٤مه اًمث٤مين :

 اًمتٕمريٗم٤مت : هذه

 .(5): سم٘مقًمف : ) ومٕمؾ ُم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف (  -رمحف اهلل–ُم٤م قمرومف اسمـ ىمداُم٦م  -5

سم٘مقًمف : ) شمرك ُم٤م يري٥م اعمٙمٚمػ إمم ُم٤م ٓ  –رمحف اهلل –و ُم٤م قمرومف اًمٕمز سمـ قمٌداًمًالم  -1

 . (1)يريٌف(

 .(4): ) ومٕمؾ ُم٤م يتٛمٙمـ سمف ُمـ إزاًم٦م اًمِمؽ( سم٘مقًمف -رمحف اهلل–اعمٜم٤موي  قمرومفو ُم٤م  -4

ٝمذه اًمتٕمريٗم٤مت ي١مظمذ قمٚمٞمٝم٤م إـمالق اًمِمؽ ، وقمدم شم٘مٞمٞمده سم٤مًمِمؽ اعمٕمتؼم ، ومٞمدظمؾ ومٞمف اًمتقهؿ وم

 واًمقؾمقؾم٦م ، ومه٤م ٓ ينمع ومٞمٝمام آطمتٞم٤مط .

يمام أن هذه اًمتٕمريٗم٤مت يدظمؾ ومٞمٝم٤م ُم٤م ًمٞمس ُمـ آطمتٞم٤مط ، وم٢من إظمذ سم٠مصقل اًمنميٕم٦م ُمـ همػم 

ل ٓ قمالىم٦م هل٤م سم٤مٓطمتٞم٤مط ، ومتٕمريٗم٤مهتؿ آطمتٞم٤مط ومٞمف ٟمٗمل ًمٚمِمؽ ، وإزاًم٦م ًمٚمري٥م ، وهذه إصق

 . (3) همػم ُم٤مٟمٕم٦م

أراد سمتٕمريٗمف هذا ىمًاًم ُمـ أىم٤ًمم آطمتٞم٤مط ، وهق  -رمحف اهلل–اًمٕمز سمـ قمٌداًمًالم  نٌف إمم أن  أو

واًمقرع شمرك ُم٤م يري٥م اعمٙمٚمػ إمم ُم٤م ٓ طمٞم٨م ىم٤مل : ) ،تٞم٤مط اعمٜمدوب اًمذي ؾمامه : اًمقرع آطم

وب وهق اًمقرع ، وواضم٥م ؿ آطمتٞم٤مط إمم ُمٜمدً  ٕنف ىمَ  ، (1) ( طمتٞم٤مطوهق اعمٕمؼم قمٜمف سم٤مٓ ،يريٌف

                                 
 . (4/132(  اعمٖمٜمل )5)

 . (1/15قاقمد إطمٙم٤مم )(  ىم1)

 . 11ذم اًمٙمٚمٞم٤مت ص  -رمحف اهلل–، وٟم٘مٚمف اًمٙمٗمقي   30(  اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕمريػ ص 4)

 . 10(  اٟمٔمر : ٟمٔمري٦م آطمتٞم٤مط اًمٗم٘مٝمل ًمٚمديمتقر حمٛمد ؾمامقمل ص 3)

 . (1/15(  ىمقاقمد إطمٙم٤مم )1)
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 ومتٕمريٗمف ىم٤مس قمغم آطمتٞم٤مط اعمٜمدوب . ،يمام ؾمٞم٠ميت 

اًمتٕمريٗم٤مت اًمتل روقمل ومٞمٝم٤م ضم٤مٟم٥م احلٗمظ واًمتحرز واًمؽمك وآشم٘م٤مء ُمـ اًمقىمقع  آدم٤مه اًمث٤مًم٨م :

 ذم اخلٓم٠م واح٠مثؿ ، ومٛمـ هذه اًمتٕمريٗم٤مت :

سم٘مقًمف: ) آطمتٞم٤مط آُمتٜم٤مع مم٤م ٓ ي٠مُمـ اؾمتح٘م٤مق  -رمحف اهلل–اجلّم٤مص أبق سمٙمر ُم٤م قمرومف  -5

 . (5)اًمٕم٘م٤مب سمف( 

سم٘مقًمف : ) اضمتٜم٤مب ُم٤م يت٘مل اعمرء أن يٙمقن همػم ضم٤مئز وإن مل  -رمحف اهلل –و ُم٤م قمرومف اسمـ طمزم  -1

 .(1)يّمح حتريٛمف قمٜمده ، أو اشم٘م٤مء ُم٤م همػمه ظمػم ُمٜمف قمٜمد ذًمؽ اعمحت٤مط ( 

) طمٗمظ اًمٜمٗمس قمـ اًمقىمقع ذم سم٘مقًمف :   -رمحف اهلل– اجلرضم٤مينػ اًمنميو ُم٤م قمرومف  -4

ؿ(احآث
(3)
. 

سم٘مقًمف : ) اًمتحٗمظ واًمتحرز ُمـ اًمقضمقه ًمئال ي٘مع ذم  –رمحف اهلل –اًمٙمٗمقي  قمرومفوُم٤م  -3

 .(3)ُمٙمروه(

سم٘مقًمف : ) آطمؽماز ُمـ اًمقىمقع ذم ُمٜمٝمل ، أو  -طمٗمٔمف اهلل– و ُم٤م قمرومف اًمديمتقر ُمٜمٞم٥م ؿم٤ميمر -1

                                 
 . (4/01(  أطمٙم٤مم اًم٘مرآن )5)

 . (5/10(  اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم )1)

 . 51اًمتٕمريٗم٤مت ص (  3)

ُمـ يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، وًمد ىمرب وهق سمـ٤مًمنميػ اجلرضم٤مين،  اعمٕمروفوواجلرضم٤مين هق : قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم،        

س ذم ؿمػماز، وح٤م دظمٚمٝم٤م شمٞمٛمقر ظمرَج  إمم سم٤مد، ودر  ز سمٕمد ُمقت شمٞمٛمقر، وم٠مىم٤مم إمم ؾمٛمرىمٜمد،  اؾمؽما صمؿ قم٤مد إمم ؿمػما

 ُمّمٜمًٗم٤م، ُمٜمٝم٤م: اًمتٕمريٗم٤مت، وذح ُمقاىمػ اإلجيل، وذح يمت٤مب اجلٖمٛمٞمٜمل ذم اهلٞمئ٦م، أن شمقذم، وًمف ٟمحق مخًلم

(، واًمٌدر اًمٓم٤مًمع 1/521. اٟمٔمر : سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة ) ـه 151وُم٘م٤مًمٞمد اًمٕمٚمقم، وحت٘مٞمؼ اًمٙمٚمٞم٤مت ، وشمقذم ؾمٜم٦م 

(5/311. ) 

 . 11(  اًمٙمٚمٞم٤مت 3)

وسمٖمداد  بق اًمٌ٘م٤مء، شمقمم اًم٘مْم٤مء ذم شمريمٞم٤مٜمٗمل، أ: أجقب سمـ ُمقؾمك احلًٞمٜمل اًم٘مرر اًمٙمقذم احلواًمٙمٗمقي هق         

 (.4/45(، وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم )1/41ـه. اٟمٔمر: إقمالم)5023ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف: اًمٙمٚمٞم٤مت، وشمقذم ؾمٜم٦موواًم٘مدس، 
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 .(5)د آؿمت٤ٌمه(شمرك ُم٠مُمقر قمٜم

سم٘مقًمف : ) اطمؽماز اعمٙمٚمػ قمـ اًمقىمقع ومٞمام  -طمٗمٔمف اهلل–و ُم٤م قمرومف اًمديمتقر ص٤مًمح سمـ محٞمد  -1

م أو ُمٙمروه (   .(1)يِمؽ ومٞمف ُمـ طمرا

 وي١مظمذ قمغم هذه اًمتٕمريٗم٤مت أُمران :

 ، آطمتٞم٤مط يٙمقن شم٤مرة سم٤مًمؽمك يمام ذيمروا ىمٍمهؿ آطمتٞم٤مط قمغم اًمؽمك وآطمؽماز ، ُمع أن   -أ

سم٤مًمٗمٕمؾ واإلىمدام ، يمٛمـ وم٤مشمتف إطمدى اًمّمٚمقات اخلٛمس وٟمز قمٞمٜمٝم٤م ، وم٤مٓطمتٞم٤مط أن  وشم٤مرة

 . (4)يّمكم اًمّمٚمقات اخلٛمس ًمٞمتح٘مؼ أداء ُم٤م شمريمف

 ىمٍمهؿ آطمتٞم٤مط قمغم آطمتٞم٤مط اًمقاضم٥م اًمذي خي٤مف ُمـ شمريمف اًمقىمقع ذم اح٠مثؿ ، ُمع أن   -ب

ط ذم قمدد اًمٖمًالت ذم اًمقوقء آطمتٞم٤مط يٙمقن واضم٤ًٌم يمام ذيمروا ، ويٙمقن ُمٜمدوسم٤ًم يم٤مٓطمتٞم٤م

 وؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف .  ،وٟمحق ذًمؽ

، وهق دور 3 ٕنف يتقىمػ  (اعمحت٤مط) يمٚمٛم٦مذيمره  -رمحف اهلل–يمام ي١مظمذ قمغم شمٕمريػ اسمـ طمزم 

 ومٝمؿ ُمٕمٜم٤مه قمغم ومٝمؿ اعمٕمّرف ، وهق ظمٚمؾ ذم اًمتٕم٤مريػ .

اعمٙمروه ،  ُمـ ىمٍمه آطمتٞم٤مط قمغم ظمِمٞم٦م اًمقىمقع ذم -رمحف اهلل–اًمٙمٗمقي   شمٕمريػوي١مظمذ قمغم 

 إذ آطمتٞم٤مط يِمٛمؾ ظمِمٞم٦م اًمقىمقع ذم احلرام وهمػمه . 3 وهق ظمٚمؾ سملم

سمف ، وُمـ هذه اًمتٕمريٗم٤مت: شمٕمريػ آطمتٞم٤مط سمِمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مًمف ، أو سم٤م آدم٤مه اًمراسمع  :ب ُمـ أبقا

إٓ ُم٤م طمرُمف اهلل ، وٓ حيؾ  سم٘مقًمف : ) أن ٓ حيرم اعمرء ؿمٞمئ٤مً  -رمحف اهلل–ُم٤م قمرومف اسمـ طمزم  -5

 .(3)طمؾ اهلل (أإٓ ُم٤م  ؿمٞمئ٤مً 

                                 
ذم سمحثف:  -طمٗمٔمف اهلل– ، واظمت٤مره اًمديمتقر قمكم اعمٓمرودي 31(  اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ص 5)

 . 111ُم٤ًمئؾ إُمر واًمٜمٝمل ص آؾمتدٓل سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم 

 . 441(  رومع احلرج ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ص 1)

 . 12(  اٟمٔمر : ٟمٔمري٦م آطمتٞم٤مط اًمٗم٘مٝمل ًمٚمديمتقر حمٛمد ؾمامقمل ص 4)

 . (1/54(  اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم )3)
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 .(5)سم٘مقًمف : ) اًمٙمػ قمـ إجي٤مب ُم٤م مل ي٠مذن اهلل سم٢مجي٤مسمف( -اهلل رمحف–و ُم٤م قمرومف اسمـ قمٌد اًمؼم  -1

وُم٤م يم٤من  ،سم٘مقًمف : ) آؾمت٘مّم٤مء واعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اشم٤ٌمع اًمًٜم٦م -رمحف اهلل–وُم٤م قمرومف اسمـ اًم٘مٞمؿ  -4

 .(1)( شمٗمريطهمٚمق وجم٤موزة وٓ شم٘مّمػم وُٓمـ همػم  ،قمٚمٞمف رؾمقل اهلل وأصح٤مسمف

 .(4)سم٘مقًمف : ) اًمٕمٛمؾ سم٠مىمقى اًمدًمٞمٚملم ( -رمحف اهلل–و ُم٤م قمرومف اسمـ اهلامم  -3

، وؾم٥ٌم أبقاب آطمتٞم٤مط ، وؿمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مًمفومٜمجد أن هذه اًمتٕمريٗم٤مت هل سم٤مًمٜمٔمر ًم٤ٌمب ُمـ 

هذه آدم٤مه ذم اًمتٕمريػ ُم٤م ىمدُمتف ذم ُم٘مدُم٦م اعمٓمٚم٥م أن سمٕمض اًمٕمٚمامء قمرومقا آطمتٞم٤مط ذم اًمًٞم٤مق 

 ورد ومٞمف آطمتٞم٤مط ، ومل ي٘مّمدوا حتديد ُمٗمٝمقُمف اًمِم٤مُمؾ . اًمذي

قمّروم٤م آطمتٞم٤مط سم٤مًمٜمٔمر إمم صقرة ُمـ صقره ، وهل  -رمحٝمام اهلل–وم٤مسمـ طمزم واسمـ قمٌداًمؼم 

اعمجتٝمد ٓ يقضم٥م ُم٤م مل يقضمٌف اهلل ، وٓ حيؾ إٓ ُم٤م أطمٚمف اهلل ،  صقرة آضمتٝم٤مد ذم احلٙمؿ ، وأن  

هق شمٕمريػ ؾمديد ذم سم٤مسمف ، همػم أنف ىم٤مس قمـ شمّمقر ُمٗمٝمقم وٓ حيرم إٓ ُم٤م طمرُمف اهلل ، و

 آطمتٞم٤مط ذم اًمنميٕم٦م . 

اعمٙمٚمػ جي٥م قمٚمٞمف اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم  ٟمٔمر ًمالطمتٞم٤مط ذم صقرة آشم٤ٌمع ، وأن   -رمحف اهلل–واسمـ اًم٘مٞمؿ 

وذًمؽ  3ٕمد اًمتٕمريٗم٤مت قمـ طم٘مٞم٘م٦م آطمتٞم٤مط ، وإن يم٤من شمٕمريػ اسمـ اًم٘مٞمؿ هق أب اشم٤ٌمع اًمرؾمقل 

                                 
 . (1/14(  اًمتٛمٝمٞمد )5)

 . 111(  اًمروح ص 1)

 .(5/521ٛمقي ذم همٛمز قمٞمقن اًمٌّم٤مئر )( ، وٟم٘مٚمف احل1/21اًمت٘مرير ) ف(  اًمتحرير ُمع ذطم4)

، واسمـ اهلامم         ِدُّ صمؿ اإلؾمٙمٜمدريُّ ٞمَقا ًِّ هق: حمٛمد سمـ قمٌداًمقاطمد سمـ قمٌداحلٛمٞمد سمـ ُمًٕمقد، يمامل اًمديـ، اًم

قم٤مرف سم٠مصقل اًمدي٤مٟم٤مت واًمتٗمًػم واًمٗمرائض واًمٗم٘مف وإُم٤مم ُمـ قمٚمامء احلٜمٗمٞم٦م،  ،اعمٕمروف سمـ)اسمـ اهلامم(و

ؼ، وًمد سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م، وٟمٌغ ذم اًم٘م٤مهرة، وأىم٤مم سمحٚم٥م ُمدة، وضم٤مور سم٤محلرُملم، ويم٤من واحل٤ًمب واًمٚمٖم٦م واعمٜمٓم

اًم قمٜمد اعمٚمقك وأرسم٤مب اًمدوًم٦م،  ف: ومتح اًم٘مدير ذم ذح اهلداي٦م، واًمتحرير ذم أصقل اًمٗم٘مف، شمُمـ ُم١مًمٗم٤موُمٕمٔم 

.اٟمٔمر:  ـه115ًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م شمقذم سم٤مو ،واعم٤ًميرة ذم اًمٕم٘م٤مئد اعمٜمجٞم٦م ذم أظمرة، وزاد اًمٗم٘مػم خمتٍم ذم ومروع احلٜمٗمٞم٦م

ئد اًمٌٝمٞم٦م ص1/105(، واًمٌدر اًمٓم٤مًمع )0/121ؿمذرات اًمذه٥م )  .515(، واًمٗمقا
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طمتٞم٤مط إٟمام هق اًمِمؽ ذم طمٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم ُم٠ًمخ٦م ُمـ اعم٤ًمئؾ ، واًمتٕمريػ مل يتٓمرق ٕن حمؾ آ

ف  . (5)هلذا اجل٤مٟم٥م ، ومٝمق شمٕمريػ وارد قمغم همػم اعمٕمر 

قمّرف آطمتٞم٤مط ذم ضم٤مٟم٥م إظمذ سم٤مٕىمقى قمٜمد شمٕم٤مرض إدًم٦م ، وهق  -رمحف اهلل–واسمـ اهلامم 

ذم اًمٕمٛمؾ سم٤مٕوٕمػ ذم يمثػم ُمـ صقرة ُمـ صقر آطمتٞم٤مط ، وم٢من آطمتٞم٤مط ىمد يٙمقن 

 . (1)اعم٤ًمئؾ

 اًمتٕمريٗم٤مت اًمِم٤مُمٚم٦م اًمتل شمّمٚمح أن شمٙمقن شمٕمريٗم٤ًم ًمالطمتٞم٤مط ، ومٛمـ ذًمؽ: آدم٤مه اخل٤مُمس :

وأبٕمد قمـ  ،سم٘مقًمف : ) ومٕمؾ ُم٤م هق أمجع ٕصقل إطمٙم٤مم -رمحف اهلل–ُم٤م قمرومف اًمٗمٞمقُمل  -5

 . (4) ويالت(٠مؿمقائ٥م اًمت

وم٢من اًمٕمٛمؾ سم٤ًمئر إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م قمٛمؾ سمام هق أمجع ٕصقل  أنف همػم ُم٤مٟمع 3وي١مظمذ قمغم شمٕمريٗمف 

ئ٥م اًمت٠مويالت .  إطمٙم٤مم ، وأبٕمد قمـ ؿمقا

سم٘مقًمف : ) وفمٞمٗم٦م ذقمٞم٦م حتقل دون خم٤مًمٗم٦م أُمر  -طمٗمٔمف اهلل– ُم٤م قمرومف اًمديمتقر حمٛمد ؾمامقمل  -1

 .(3)اًمِم٤مرع قمٜمد اًمٕمجز قمـ ُمٕمروم٦م طمٙمٛمف ( 

اًمٕم٤مضمز قمـ ُمٕمروم٦م طمٙمؿ اهلل طمتك ًمق شمرك  3 وذًمؽ أن   ظمٚمالً ومٞمف  أن  وي١مظمذ قمغم شمٕمريٗمف 

ُمر اًمِم٤مرع ومٙمٞمػ يٙمقن آطمتٞم٤مط وم٢مٟمف ٓ يٕمد خم٤مًمٗم٤ًم ُٕمر اًمِم٤مرع 3 ٕنف قم٤مضمز قمـ ُمٕمروم٦م أ

  خم٤مًمٗم٤ًم ًمف، وإٟمام ي٠ميت آطمتٞم٤مط قمٜمد اًمِمؽ وقمدم آؾمتٞم٘م٤من سم٤محلٙمؿ.

ؾ اطمتامل سم٘مقًمف : ) اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٗمٕمؾ ٕضم -طمٗمٔمف اهلل–ُم٤م قمرومف اًمديمتقر إًمٞم٤مس سمٚمٙم٤م   -4

 .(1) أو اًمؽمك ٕضمؾ اطمتامل اًمتحريؿ ( ،اًمقضمقب

                                 
 . 30(  اٟمٔمر : اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ًمٚمديمتقر ُمٜمٞم٥م ؿم٤ميمر ص 5)

 . 11(  اٟمٔمر : ٟمٔمري٦م آطمتٞم٤مط اًمٗم٘مٝمل ًمٚمديمتقر حمٛمد ؾمامقمل ص 1)

 ( .5/511(  اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )4)

 . 40ٟمٔمري٦م آطمتٞم٤مط اًمٗم٘مٝمل ًمٚمديمتقر حمٛمد ؾمامقمل ص (  3)

سمٓمف ًمٚمديمتقر إًمٞم٤مس سمٚمٙم٤م ص 1)  . 414(  آطمتٞم٤مط : طم٘مٞم٘متف وطمجٞمتف وأطمٙم٤مُمف ووقا
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أنف ىمٍم آطمتٞم٤مط قمغم اًمقضمقب واًمتحريؿ ، سمٞمٜمام ي٠ميت آطمتٞم٤مط ًمٚمٜمدب وي١مظمذ قمغم شمٕمريٗمف 

 واًمٙمراه٦م .

ئ٘مٝم٤م ، وم٢مين أرى أن   ٥م ًَ نْ أَ  وسمٕمد أن ذيمرت هذه اًمتٕمريٗم٤مت قمغم اظمتالف ُمٜم٤مهجٝم٤م ، وشم٤ٌميـ ـمرا

) اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٗمٕمؾ قمٜمد اًمِمؽ اعمٕمتؼم ٓطمتامل إُمر سمف ، أو شمريمف ٤مط أنف : ُم٤م ي٘م٤مل ذم شمٕمريػ آطمتٞم

 ٓطمتامل اًمٜمٝمل قمٜمف ( .

 وإٟمام اظمؽمت هذا اًمتٕمريػ ًمثالصم٦م أُمقر :

اؿمتامًمف قمغم سمٞم٤من ؾم٥ٌم آطمتٞم٤مط ، وهق اًمِمؽ اعمٕمتؼم ذقم٤ًم ، ومٚمٞمس يمؾ ؿمؽ حيت٤مط ًمف ،  -5

سمط ي٠ميت ذيمره٤م .  وإٟمام يٕمتؼم اًمِمؽ ذقم٤ًم سمْمقا

ن آطمتٞم٤مط يِمٛمؾ ضم٤مٟم٥م اًمٗمٕمؾ واًمؽمك ، وًمذا أدظمٚم٧م ذم اًمتٕمريػ هذيـ اجل٤مٟمٌلم ، أ -1

 ومج٤مٟم٥م اًمٗمٕمؾ ُمع اطمتامل إُمر ، وضم٤مٟم٥م اًمؽمك ُمع اطمتامل اًمٜمٝمل .

ظمالن ذم ىمقزم : )اطمتامل إُمر عمٜمدوب ، ومه٤م دا٤ًم ًمٚمقاضم٥م وان آطمتٞم٤مط يِمٛمؾ اطمتٞم٤مـمأ -4

، ويمذا يٙمقن آطمتٞم٤مط ًمٚمٙمراه٦م واًمتحريؿ ، ومه٤م ( 3 وم٢من إُمر يِمٛمؾ اًمقاضم٥م واعمٜمدوب سمف

 3 وم٢من اًمٜمٝمل يِمٛمؾ اًمٙمراه٦م واًمتحريؿ ، واهلل أقمٚمؿ .ذم ىمقزم : ) اطمتامل اًمٜمٝمل قمٜمف ( داظمالن 
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 اعمٌح٨م اًمث٤مين  :

 اًمٕمالىم٦م سملم آطمتٞم٤مط وإًمٗم٤مظ ذات اًمّمٚم٦م ، وومٞمف مخ٦ًم ُمٓم٤مًم٥م :

 

 طمتٞم٤مط واًمٞم٘ملم .اًمٕمالىم٦م سملم آاعمٓمٚم٥م إول :  -

 اًمٕمالىم٦م سملم آطمتٞم٤مط واًمقرع .اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :  -

 اًمٕمالىم٦م سملم آطمتٞم٤مط واًمقؾمقؾم٦م .اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :  -

 اًمٕمالىم٦م سملم آطمتٞم٤مط وؾمد اًمذرائع .اعمٓمٚم٥م اًمراسمع :  -

 اًمٕمالىم٦م سملم آطمتٞم٤مط و ُمراقم٤مة اخلالف.اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس :  -
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 . ٤مط واًمٞم٘ملم: اًمٕمالىم٦م سملم آطمتٞم ولاعمٓمٚم٥م إ

أج٘مـ يقىمـ إي٘م٤مٟم٤ًم ومٝمق ُمقىمـ ،  ي٘م٤مل : قمغم : إزاطم٦م اًمِمؽ وحت٘مٞمؼ إُمر ، اًمٞم٘ملم يٓمٚمؼ ذم اًمٚمٖم٦م

 .(5)وَيَ٘مـ َيْٞمَ٘مـ َيْ٘مٜم٤ًَم ومٝمق َيِ٘مـ ، وشمٞم٘مٜم٧م إُمر واؾمتٞم٘مٜم٧م سمف يمٚمف واطمد 

 .(1)ورسمام قمؼّموا سم٤مًمٞم٘ملم قمـ اًمٔمـ ، ورسمام قمؼموا سم٤مًمٔمـ قمـ اًمٞم٘ملم 

   3 ُٕمريـ : قمغم قمٚمؿ اهلل  وٓ يٓمٚمؼ اًمٞم٘ملم

  .  (4)وذًمؽ سمخالف قمٚمؿ اهلل  ،قمٚمؿ طم٤مصؾ سمٜمٔمر واؾمتدٓل اًمٞم٘ملم  أن -5

هم٤مًم٤ًٌم : ؿمؽ وي٘ملم ، وىمٚمام  قمٚمؿ طم٤مصؾ سمٕمد أن يم٤من ص٤مطمٌف ؿم٤ميم٤ًم ، ومٞم٘مقًمقن اًمٞم٘ملم أن -1

 .(3) : قمٚمؿ وي٘ملم ي٘م٤مل

 .(1) اطمتامل زوال واًمٞم٘ملم أبٚمغ اًمٕمٚمؿ وأويمده سمحٞم٨م ٓ يٙمقن ُمٕمف جم٤مل قمٜم٤مد ، وٓ

ٓ يٙمقن  ف ومٝمق : ) اقمت٘م٤مد اًمٌمء سم٠منف يمذا ، ُمع اقمت٘م٤مد أن وأُم٤م ذم اصٓمالح إصقًمٞملم واعمٜم٤مـم٘م٦م

 .(1) إٓ يمذا ، اقمت٘م٤مدًا ُمٓم٤مسم٘م٤ًم ًمٜمٗمس إُمر ، همػم ممٙمـ ًمٚمزوال (

أنف ٓ ىمٞمقد : إول : اقمت٘م٤مد اًمٌمء سم٠منف يمذا ، واًمث٤مين : ُمع اقمت٘م٤مد  أرسمٕم٦موم٤مؿمتٛمؾ اًمتٕمريػ قمغم 

سمع :اقمت٘م٤مدًا ُمٓم٤مسم٘م٤ًم ًمٜمٗمس إُمر يٙمقن إٓ يمذا ، واًمث٤مًم٨م :   . همػم ممٙمـ ًمٚمزوال ، واًمرا

ضمٜمس يِمتٛمؾ قمغم اًمٔمـ أجًْم٤م، واًمث٤مين  اًم٘مٞمد إول: ) -رمحف اهلل– ىم٤مل اًمنميػ اجلرضم٤مين

                                 
( ، واًمّمح٤مح ُم٤مدة )ي٘مـ( 2/131( ، وهتذي٥م اًمٚمٖم٦م ُم٤مدة )ي٘مـ( )1/110(  اٟمٔمر : اًمٕملم ُم٤مدة )ي٘مـ( )5)

، واعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ )ُم٘مٚمقب ي ق ن ( ( 1/510(، وُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ُم٤مدة )ي٘مـ( )1/1152)

 ( .41/400( ، وشم٤مج اًمٕمروس ُم٤مدة )ي٘مـ( )1/150)

 .(1/3211(، وًم٤ًمن اًمٕمرب ُم٤مدة )ي٘مـ( )1/1152(  اٟمٔمر : اًمّمح٤مح ُم٤مدة )ي٘مـ( )1)

 . (1/115(  اٟمٔمر : اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )4)

 . 431ًمتٕمريػ ص ، واًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت ا 15(  اٟمٔمر : اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م ًمٚمٕمًٙمري ص 3)

 . 210(  اٟمٔمر : اًمٙمٚمٞم٤مت ص 1)

 . 5130، ويمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن ص 112، واًمتٕمريٗم٤مت ص  511(  اٟمٔمر : حترير اًم٘مقاقمد اعمٜمٓم٘مٞم٦م ص 1)
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سمع خيرج اقمت٘م٤مد اعم٘مٚمد اعمّمٞم٥م (  .(5)خيرج اًمٔمـ، واًمث٤مًم٨م خيرج اجلٝمؾ، واًمرا

قمغم اًمٕمٚمؿ اجل٤مزم و اًمٔمـ اًمٔم٤مهر 3 ٕن إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م إٟمام شمٌٜمك قمغم  ٜمد اًمٗم٘مٝم٤مءاًمٞم٘ملم قم ويٓمٚمؼ

ز أن  اًمٔم٤مهر ، ومٙمثػماً ُم٤م يٙمقن إُمر ذم ٟمٔمر اًمنمع ي٘مٞمٜم٤مً  ٓ يزول سم٤مًمِمؽ ، وًمٙمـ اًمٕم٘مؾ جيقِّ

 .(1)ِمٝم٤مدة اًمِمٝمقد يمُمر اًمث٤مسم٧م سم٤مًمٌٞمٜم٦م اًمنمقمٞم٦م يٙمقن اًمقاىمع سمخالف ذًمؽ ، يم٤مٕ

إظمذ  آطمتٞم٤مط واًمٞم٘ملم وم٘مد ئمٝمر ذم سم٤مدئ إُمر أهنام سمٛمٕمٜمك واطمد ، وأن  وأُم٤م اًمٕمالىم٦م سملم 

ٜمٔمر إمم ٤مًمٌوهذا همػم صحٞمح ، وم ،لم ُمٓمٚم٘م٤ًم 3 ٕن ومٞمف إزاًم٦م ًمٚمِمؽ سم٤مٓطمتٞم٤مط هق إظمذ سم٤مًمٞم٘م

آطمتٞم٤مط واًمٞم٘ملم ٟمجد أهنؿ شم٤مرة يذيمرون إظمذ  لٟمّمقص اًمٕمٚمامء واؾمتخداُمٝمؿ ًمٚمٗمٔم

٘ملم ، وشم٤مرة يتٕم٤مرض آطمتٞم٤مط ُمع اًمٞم٘ملم ومٞم٘مدُمقن آطمتٞم٤مط ، سم٤مٓطمتٞم٤مط سمٛمٕمٜمك إظمذ سم٤مًمٞم

 وشم٤مرة يتٕم٤مرض ي٘ملم ُمع ي٘ملم آظمر ومػمضمحقن سمٞمٜمٝمام سم٤مٓطمتٞم٤مط ، وؾم٠مذيمر ًمٙمؾ صقرة أُمثٚم٦م :

 إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط يٙمقن أظمذًا سم٤مًمٞم٘ملم : اًمّمقرة إومم :

وـمريؼ اًمٕم٤ٌمدة آطمتٞم٤مط : ) وإٟمام ي١مظمذ ذم اًمٕم٤ٌمدة سم٤مٓطمتٞم٤مط ،  -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمنظمز  -أ

 . (4)ذم اًمٌٜم٤مء قمغم اعمتٞم٘مـ سمف دون اعمحتٛمؾ (

ُمـ أريم٤من  أو ريمٜم٤مً  أو ؾمجقداً  ُمـ ٟمز ريمققم٤مً ):  -رمحف اهلل-وىم٤مل اًمٕمز اسمـ قمٌداًمًالم  -ب

اًمقاضم٥م،  ًمتحّمٞمؾ ُمّمٚمح٦م اًمّمالة، ومل يٕمرف حمٚمف، وم٢مٟمف يٚمزُمف اًمٌٜم٤مء قمغم اًمٞم٘ملم 3 اطمتٞم٤مـم٤مً 

دير أؿمؼ إُمريـ واإلشمٞم٤من سم٤مٕؿمؼ ُمٜمٝمام، وم٢مذا ؿمؽ أترك اًمريمـ ُمـ اًمريمٕم٦م واًمٌٜم٤مء قمغم اًمٞم٘ملم شم٘م

 .(3)(  إومم أم ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م سمٜمك قمغم أنف ُمـ إومم3 ٕنف إؿمؼ

 ومٜمجد ذم هذيـ اًمٜمّملم اؾمتٕمامل آطمتٞم٤مط سمٛمٕمٜمك إظمذ سم٤مًمٞم٘ملم ، سمؾ ذم يمالم اسمـ قمٌداًمًالم 

                                 
 . 112(  اًمتٕمريٗم٤مت ص 5)

 . 41(  اٟمٔمر : ىم٤مقمدة اًمٞم٘ملم ٓ يزول سم٤مًمِمؽ ًمٚمديمتقر يٕم٘مقب اًم٤ٌمطمًلم ص 1)

 . (5/510اًمًػم اًمٙمٌػم ) يمت٤مب (  ذح4)

 . (1/52(  ىمقاقمد إطمٙم٤مم )3)
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ظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط وهق : شم٘مدير أؿمؼ إُمريـ شمٕمريػ إظمذ سم٤مًمٞم٘ملم يمتٕمريػ إ -رمحف اهلل–

 واإلشمٞم٤من سمف .

 شمٕم٤مرض آطمتٞم٤مط ُمع اًمٞم٘ملم وشم٘مديؿ آطمتٞم٤مط : اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م :

 فم٤مهرة ، وهل أن ىمقًمف : ) أن٧م قمكموقمٚم٦م ذًمؽ : ) -رمحف اهلل–اًمرازي ومخر اًمديـ ىم٤مل  -أ

ئؾ ، صمؿ إن يمؾ واطمد طمرام( ًمٗمظ ُمقوقع ًمٚمتحريؿ ومٞم١مصمر ومٞمف إذا شمقضمف إمم اًمزوضم٦م يمٝمذه اعم٤ًم

صمالصم٤ًم ، وُمٜمٝمؿ ُمـ  رضمح آطمتٞم٤مط ومجٕمٚمف ـمالىم٤مً  ُمـ ُمٜمٝمؿ رضمح إصؾ اًمذي اظمت٤مره ، ومٛمٜمٝمؿ

 . (5) رضمح سم٤معمتٞم٘مـ ومجٕمٚمف ـمٚم٘م٦م واطمدة (

آطمتٞم٤مط  -رمحف اهلل -ن ي٘مقل إن ُمدرك ُم٤مًمؽ : )وًم٘م٤مئؾ أ -رمحف اهلل–و ىم٤مل اسمـ اًمِم٤مط  -ب

محٚمٝم٤م قمغم ُم٘متْم٤مه٤م اعمتٞم٘مـ وم٠مظمذ  -رمحف اهلل  -ٕمل ًمألجامن وم٠مظمذ سم٤مٕؿمد ، وُمدرك اًمِم٤موم

 .(1) سم٤مٕظمػ ومال إؿمٙم٤مل (

 ومٜمجد ذم هذيـ اًمٜم٘مٚملم اظمتالف آطمتٞم٤مط قمـ اًمٞم٘ملم .

 شمٕم٤مرض ي٘ملم ُمع ي٘ملم آظمر وشمرضمٞمح آطمتٞم٤مط سمٞمٜمٝمام : اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م :

ي٘ملم اًمٓمٝم٤مرة ىمد  : ) ًمق ىمٞمؾ جي٥م قمٚمٞمف اًمٓمٝم٤مرة ًمٙم٤من ًمف وضمف 3 ٕن -رمحف اهلل–ىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح 

 .(4) قم٤مروف ي٘ملم احلدث ، وإذا شمٕم٤مرو٤م ؾم٘مٓم٤م ، ووضم٥م قمٚمٞمف اًمقوقء 3 اطمتٞم٤مـم٤ًم ًمٚمّمالة (

 

                                 
 . (1/25(  اعمحّمقل )5)

ء اًمٗمروق ُمع أصٚمف اًمٗمروق )1)  . (4/00(  إدرار اًمنموق قمغم أنقا

ج اًمديـ، واًمِم٤مّط ًم٘م٥م جلده قمرف  واسمـ اًمِم٤مط هق :   ىم٤مؾمؿ سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد إنّم٤مري اًمًٌتل، أبق اًم٘م٤مؾمؿ ها

ُمـ ، و ىمرأ إصقل واًمٗمرائضـه ، و134ؾمٌت٦م ؾمٜم٦م وًمد ذم  وم٘مٞمف ُم٤مًمٙمل، ومريضقم٤ممل ، وهق  ٕنف يم٤من ـمقآً 3 سمف 

ء اًمؼموق ردإ ُم١مًمٗم٤مشمف :  ـه . اٟمٔمر :  014، وشمقذم سمًٌت٦م ؾمٜم٦م  همٜمٞم٦م اًمرائض ذم قمٚمؿ اًمٗمرائض ، وار اًمنموق قمغم أنقا

 . 150(  ، وؿمجرة اًمٜمقر اًمزيمٞم٦م ص1/511اًمدي٤ٌمج اعمذه٥م )

ئد اًمًٜمٞم٦م قمغم ُمِم4)  .(5/135( ، واٟمٔمر : شمّمحٞمح اًمٗمروع ًمٚمٛمرداوي )5/10ٙمؾ اعمحرر )(  اًمٜمٙم٧م واًمٗمقا
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 ٤مً وظمّمقص ٤مً وُمـ ظمالل اًمٜمّمقص اًم٤ًمسم٘م٦م يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من سملم آطمتٞم٤مط واًمٞم٘ملم قمٛمقُم

ؽمىم٤من ، ومٞمجتٛمٕم٤من إن يم٤من إظمذ سم٤مًمٞم٘ملم أؾمٚمؿ ًمٚمٛمرء ذم ديٜمف ، وأبٕمد ًمف ُمـ اإلصمؿ ، ويٗم ٤مً وضمٝمٞم

 إن يم٤من همػم ذًمؽ .
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 . : اًمٕمالىم٦م سملم آطمتٞم٤مط و اًمقرع اًمث٤ميناعمٓمٚم٥م 

حترج ُمٜمف ، وي٘م٤مل : َوِرع َيِرع وَيْقَرع وَيَرع : اًمقرع ًمٖم٦م : اًمٙمػ وآٟم٘م٤ٌمض ، وشمقرع ُمـ يمذا 

ء واًم: ) -رمحف اهلل–، وىم٤مل اسمـ وم٤مرس  (5)وَراقم٦م وَوْرقم٤ًم ووُروقَم٤مً  أصؾ صحٞمح ٕملم: اًمقاو واًمرا

 . (1)(يدل قمغم اًمٙمػ وآٟم٘م٤ٌمض

ورع قمٜمل سم٤مًمدرهؿ ":  -ريض اهلل قمٜمٝمام–وُمٜمف ىمقل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ًمٚم٤ًمئ٥م سمـ يزيد 

ع قمغم رِ ، ويٓمٚمؼ اًمقَ  (3)أي : يمػ قمٜمل اخلّمقم ذم ىمدر اًمدرهؿ واًمدرمهلم،  (4)"واًمدرمهلم

 .(1) اجل٤ٌمن 

 .(1) (٤مرم واًمتحرج ُمٜمٝم٤ماًمٙمػ قمـ اعمح)وأصؾ اًمقرع ذم اإلـمالق اًمنمقمل : 

 اًمٕمٚمامء ًمٚمقرع اقمت٤ٌمرًا هلذا إصؾ ، ومٛمـ شمٕمريٗم٤مهتؿ : شمٕمريٗم٤متوًمذًمؽ ضم٤مءت 

 . (0) (أو حترج قمغم شمٕمٔمٞمؿ   ، قمغم طمذرشمقق ُمًت٘مَم) -5

 . (1) (اًمٙمػ قمـ اًمِمٌٝم٤مت، حترضًم٤م وختقوًم٤م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم) -1

 

                                 
( ، واعمخّمص ًمف 1/432( ، واعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ ٓسمـ ؾمٞمده )5/551(  اٟمٔمر : اًمزاهر ًمألن٤ٌمري )5)

(3/15 ). 

 . (1/500(  ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م )1)

( ، وىم٤مل 0/510( ، ) 1111)( ، وذم اًمٙمٌػم سمرىمؿ 0/12( ، )1011وؾمط سمرىمؿ )(  أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم ا4ٕ)

اًمزوائد  جمٛمعوومٞمف وٕمػ ، وطمديثف طمًـ ، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح (  ، اهلٞمثٛمل : ) وومٞمف اسمـ هلٞمٕم٦م

(3/413) . 

 . (1/503)ٓسمـ إثػم همري٥م احلدي٨م وإثر ذم ( ، واًمٜمٝم٤مي٦م 5/112ٓسمـ ىمتٞم٦ٌم ) (  اٟمٔمر : همري٥م احلدي٨م3)

صمٞمؿ ُمٜمًقب ٓسمـ1)  . (1/001( ، ومجٝمرة اًمٚمٖم٦م ًمألزدي )5/152ىمتٞم٦ٌم ) (  اٟمٔمر : اجلرا

 . (1/503)ٓسمـ إثػم  همري٥م احلدي٨م وإثرذم ( ، واًمٜمٝم٤مي٦م 1/114ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض )(  اٟمٔمر : ُمِم٤مرق إنقار 1)

ـُ  ح اًمتٕمريَػ ، وَذ  45(  اٟمٔمر : ُمٜم٤مزل اًم٤ًمئريـ ًمٚمٝمروي ص 0)  .(1/30اًم٘مٞمؿ ذم ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم ) اسم

 . 304ٓمٚمع قمغم أبقاب اعم٘مٜمع ص (  اٟمٔمر : اعم1)
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 . (5)(اضمتٜم٤مب اًمِمٌٝم٤مت ظمقوًم٤م ُمـ اًمقىمقع ذم اعمحرُم٤مت) -4

 . (1) (٤م ٓ سم٠مس سمف طمذرًا مم٤م سمف اًم٠ٌمسشمرك ُم) -3

 وُمـ ظمالل هذه اًمتٕمريٗم٤مت يتٌلم اًمٗمرق سملم اًمقرع وآطمتٞم٤مط ُمـ وضمٝملم :

 .(4) اًمقرع ظم٤مص ذم اًمٙمػ واًمتحرز ، سمٞمٜمام يِمٛمؾ آطمتٞم٤مط اًمٙمػ واًمٗمٕمؾ يمام شم٘مدم  أن -5

ع ، وم٤مًمٜمًؽ ُم٤م أُمرت سمف : ) اًمٕم٤ٌمدات شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم : ٟمًؽ وور -رمحف اهلل–ىم٤مل اخلٓم٤ميب 

 .(3)اًمنميٕم٦م ، واًمقرع ُم٤م هن٧م قمٜمف ( 

اًمقرع ظم٤مص ذم اعمحرُم٤مت سم٤مٓضمتٜم٤مب قمٜمٝم٤م ، سمٞمٜمام يِمٛمؾ آطمتٞم٤مط اعمحرُم٤مت  أن -1

 سم٤مٓضمتٜم٤مب قمٜمٝم٤م ، واًمقاضم٤ٌمت واعمٜمدوسم٤مت سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ومٕمٚمٝم٤م .

ورع اطمتٞم٤مط ،  ومٔمٝمر أن اًمٕمالىم٦م سملم آطمتٞم٤مط واًمقرع هل اًمٕمٛمقم واخلّمقص اعمٓمٚمؼ ، ومٙمؾ

 . ٤مً وًمٞمس يمؾ اطمتٞم٤مط ورقم

: )ويمذًمؽ  -رمحف اهلل–يمام ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ،وًمٙمـ سمٕمض اًمٕمٚمامء أدظمؾ ذم اًمقرع ضم٤مٟم٥م اًمٗمٕمؾ

 .(1)ُمـ اًمقرع آطمتٞم٤مط سمٗمٕمؾ ُم٤م يِمؽ ذم وضمقسمف( 

        وُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ ىمٍم اًمقرع قمغم ضم٤مٟم٥م آطمتٞم٤مط اعمٜمدوب يمام صٜمع اًمٕمز اسمـ قمٌداًمًالم 

                                 
 . (4/451، ودؾمتقر اًمٕمٚمامء ) 441، واًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕمريػ ص  111(  اٟمٔمر : اًمتٕمريٗم٤مت ص 5)

 . 55( ، ويمِمػ اًمِمٌٝم٤مت قمـ اعمِمتٌٝم٤مت ًمٚمِمقيم٤مين ص3/141(  اٟمٔمر : اًمٗمروق )1)

 . 41(  اٟمٔمر : ٟمٔمري٦م آطمتٞم٤مط اًمٗم٘مٝمل ص 4)

 . (5/311(  همري٥م احلدي٨م )3)

( ، ويمذًمؽ اًمٕمز سمـ قمٌداًمًالم طمٞم٨م قمّرف آطمتٞم٤مط سم٘مقًمف : ) اًمقرع طمزم 50/151(  جمٛمقع اًمٗمت٤موى )1)

واطمتٞم٤مط ًمٗمٕمؾ ُم٤م يتقهؿ ُمـ اعمّم٤مًمح ، وشمرك ُم٤م يتقهؿ ُمـ اعمٗم٤مؾمد ، وأن جيٕمؾ ُمقهقُم٤مهت٤م يمٛمٕمٚمقُم٤مهت٤م قمٜمد 

ء يم٤من ضمآ، وىم٤مل اًمٙمٗمقي : ) اًمقرع :  410اإلُمٙم٤من ( ؿمجرة اعمٕم٤مرف وإطمقال ص  تٜم٤مب قمـ اًمِمٌٝم٤مت ؾمقا

، وىم٤مل  233( اًمٙمٚمٞم٤مت ص  أجْم٤مً  وىمد يؽميمف شمقرقم٤مً  شمقرقم٤مً  أو همػم حتّمٞمؾ، إذ ىمد يٗمٕمؾ اعمرء ومٕمالً  حتّمٞمالً 

اًمِمقيم٤مين : )وم٢مذا يم٤من آطمتٞم٤مط ذم اًمؽمك ومٝمق اًمقرع ، وإن يم٤من آطمتٞم٤مط ذم اًمٗمٕمؾ ومٙمذًمؽ ( يمِمػ اًمِمٌٝم٤مت 

 . 51ص
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 .(5) وآطمتٞم٤مط ضسم٤من : أطمدمه٤م ُم٤م يٜمدب إًمٞمف، ويٕمؼم قمٜمف سم٤مًمقرع( طمٞم٨م ىم٤مل : ) -اهللرمحف -

دوم وآطمتٞم٤مط هق : ) -رمحف اهلل–ًمالطمتٞم٤مط يمام ىم٤مل اسمـ طمزم  ٤مً وُمٜمٝمؿ ُمـ ضمٕمؾ اًمقرع ُمرا

 .(1)( وإن مل يّمح حتريٛمف قمٜمده ،وهق اضمتٜم٤مب ُم٤م يت٘مل اعمرء أن يٙمقن همػم ضم٤مئز ،اًمتقرع ٟمٗمًف

تٕمٌػمات اضمتٝم٤مدي٦م ، وٓ شمدظمؾ ذم اعمٕمٜمك آصٓمالطمل ًمٚمقرع اعمت٘مدم ذيمره ، واهلل وًمٙمـ هذه اًم

 أقمٚمؿ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . (1/51(  ىمقاقمد إطمٙم٤مم )5)

 ( .5/10(  اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم )1)
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 . : اًمٕمالىم٦م سملم آطمتٞم٤مط و اًمقؾمقؾم٦م ث٤مًم٨ماعمٓمٚم٥م اًم

ف َوؾْمقؾَم٦مً  ،ذم اًمٚمٖم٦م : طمدي٨م اًمٜمٗمس وإومٙم٤مر اًمقؾمقؾم٦م  ًُ ؾَم٤مً  ي٘م٤مل : َوؾْمَقؾَم٧م إًمٞمف ٟمٗم   وِوؾْمَقا

واًمقؾمقاس  ،س : إذا همٚم٧ٌم قمٚمٞمف اًمقؾمقؾم٦مقِ ؾْم قَ ورضمؾ ُمٌ حٝم٤م آؾمؿ  ، ، وسمٗمت -سمٙمن اًمقاو-

ح٤م »  ، ووؾمقس ومالن : إذا شمٙمٚمؿ سمٙمالم مل يٌٞمٜمف ، وُمٜمف طمدي٨م قمثامن (5)أجْم٤م: اؾمؿ ًمٚمِمٞمٓم٤من

أنف اظمتٚمط يمالُمف : يريد ،  (1)شوؾمقس وؾمقس ٟم٤مس، ويمٜم٧م ومٞمٛمـ  ض رؾمقل اهلل ٌِ ىمٌ 

 .(4) ودهش سمٛمقشمف

، وؾمقاس، وُم٤م ٓ ظمػم ومٞمف اًمنمي٘م٤مل ح٤م ي٘مع ذم اًمٜمٗمس ُمـ قمٛمؾ : ) -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمٙمٗمقي 

، أُمؾ، وح٤م ي٘مع ُمـ شم٘مدير ٟمٞمؾ اخلػم إجي٤مس، وح٤م ي٘مع ُمـ اخلقف إهل٤مموح٤م ي٘مع ُمـ قمٛمؾ اخلػم 

 . (3) ( ظم٤مـمروح٤م ي٘مع ُمـ شم٘مدير ٓ قمغم إٟم٤ًمن وٓ ًمف 

ڭ )يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  إسمٚمٞمس ًمٌٜمل آدم ذم وؾمقؾم٦موهمٚم٥م ذم اًمنميٕم٦م اؾمتخدام اًمقؾمقؾم٦م 

 .(1)وىمد قمرومٝم٤م اًمٕمٚمامء سم٠مهن٤م : ) طمدي٨م يٚم٘مٞمف اًمِمٞمٓم٤من ذم ىمٚم٥م اإلٟم٤ًمن ( ،  (1)(   ۇ ۇ

ويِمؽمك آطمتٞم٤مط واًمقؾمقؾم٦م أن يمٚمٞمٝمام ـمري٘مف اًمِمؽ ، إٓ أنف ذم اًمقؾمقؾم٦م ؿمؽ ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف 

ِمؽ ُمٕمتؼم وٓ سمره٤من ، سمؾ هق ُمـ ىمٌٞمؾ ختٌٓم٤مت اًمِمٞم٤مـملم ووؾمقاؾمٝمؿ ، وذم آطمتٞم٤مط اًم

                                 
( ، واعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ 4/211( ، واًمّمح٤مح )54/21( ، وهتذي٥م اًمٚمٖم٦م )0/441(  اٟمٔمر : اًمٕملم )5)

 . (1/411(، واعمٖمرب ذم شمرشمٞم٥م اعمٕمرب ٓسمـ اعمٓمرز )1/142)

 (  أظمرضمف أبق يٕمغم اعمقصكم واًمٌٞمٝم٘مل .1)

، (5/500اإليامن سم٤مهلل قمز وضمؾ ، ) ( ، واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن ، سم٤مب2سمرىمؿ ) ( ،5/10أبق يٕمغم ذم اعمًٜمد )      

 ( .21سمرىمؿ )

 .( 1/510(  اٟمٔمر : اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإثر )4)

 . 231(  اًمٙمٚمٞم٤مت ص 3)

 . ( ُمـ ؾمقرة إقمراف10(  ُمـ أي٦م )1)

 . (1/513( ، وشمٗمًػم اًمٌٖمقي )1/500(  اٟمٔمر : شمٗمًػم اًمًٛمٕم٤مين )1)
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 وقمٚمٞمف قمالُم٤مت فم٤مهرة .

أن اعمٕمتؼم يٙمقن سمٕمالُم٦م فم٤مهرة شمدل قمٚمٞمف ، : واًمْم٤مسمط اعمٗمّرق سملم اًمِمؽ اعمٕمتؼم وهمػم اعمٕمتؼم هق 

ٕمتؼم واًمذي ي٘مقد إمم اًمقؾمقؾم٦م وم٢مٟمف اعم همػمقم٤مدشمف ُم٤ٌمذة اًمٜمج٤مؾم٦م ، وأُم٤م اًمِمؽ  ـْ يمؽمك صمٞم٤مب ُمَ 

اعمًتّمح٥م رء ، يمٛمـ يٖمًؾ صمقسم٤ًم  سم٠من ٓ يٕم٤مرض إصؾوذًمؽ يٙمقن سمٖمػم قمالُم٦م فم٤مهرة ، 

 .(5)ضمديدًا ظمِمٞم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م 

ومّماًل ذم يمت٤مسمف اًمروح ، ومّرق ومٞمف سملم اًمقؾمقؾم٦م وآطمتٞم٤مط ومٛمام  –رمحف اهلل –وىمد قم٘مد اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 ،آطمتٞم٤مط آؾمت٘مّم٤مء واعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اشم٤ٌمع اًمًٜم٦م واًمٗمرق سملم آطمتٞم٤مط واًمقؾمقؾم٦م : أنّ ىم٤مًمف : )

وأصح٤مسمف ُمـ همػم همٚمق وجم٤موزة وٓ شم٘مّمػم وٓ شمٗمريط ، ومٝمذا هق  وُم٤م يم٤من قمٚمٞمف رؾمقل اهلل

آطمتٞم٤مط اًمذي يرو٤مه اهلل ورؾمقًمف ، وأُم٤م اًمقؾمقؾم٦م ومٝمل اسمتداع ُم٤م مل شم٠مت سمف اًمًٜم٦م ، ومل يٗمٕمٚمف 

أنف يّمؾ سمذًمؽ إمم حتّمٞمؾ اعمنموع ووٌٓمف ، يمٛمـ  رؾمقل اهلل وٓ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ، زاقمامً 

اًمقوقء ومقق اًمثالصم٦م ومٞمنف ذم ص٥م اح٤مء ذم ووقئف حيت٤مط سمزقمٛمف ويٖمًؾ أقمْم٤مءه ذم 

راً فوهمًٚم أو ُمرة واطمدة ، ويٖمًؾ صمٞم٤مسمف مم٤م ٓ يتٞم٘مـ ٟمج٤مؾمتف  ، ويٍمح سم٤مًمتٚمٗمظ سمٜمٞم٦م اًمّمالة ُمرا

، إمم أوٕم٤مف أوٕم٤مف هذا مم٤م اختذه اعمقؾمقؾمقن  ، ويرهم٥م قمـ اًمّمالة ذم ٟمٕمٚمف اطمتٞم٤مـم٤مً  اطمتٞم٤مـم٤مً 

 . (1)وزقمٛمقا أنف اطمتٞم٤مط( ديٜم٤مً 

 

 

 

 

 

                                 
 . 114، وٟمٔمري٦م آطمتٞم٤مط اًمٗم٘مٝمل ص  112(  اٟمٔمر : اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ص 5)

 . 111(  اًمروح ص 1)
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 . : اًمٕمالىم٦م سملم آطمتٞم٤مط و ؾمد اًمذرائع اًمراسمعٓمٚم٥م اعم

يٓمٚمؼ قمغم اًمردم واجلٌؾ واحل٤مضمز ، ويمؾ طم٤مضمز سملم  -سمٗمتح اًمًلم ووٛمٝم٤م-اًمًد ذم اًمٚمٖم٦م 

 . (5)ؿمٞمئلم ؾمد

واًمذرائع : مجع ذريٕم٦م ، وأصؾ اًمٙمٚمٛم٦م شمدل قمغم آُمتداد واًمتحرك إمم ىمدم ، وُمـ اؾمتٕمامٓهت٤م 

 . (1)شمقؾمؾ : أي ، ، وىمد شمذرع ومالن سمذريٕم٦م اًمٌمء اًمقؾمٞمٚم٦م إمم : ذم اًمٚمٖم٦م سمٛمٕمٜمك

، وم٘مد قمرومف اًمٕمٚمامء سمتٕمريٗم٤مت ُمتٕمددة ،  ٤مً ذقمٞم ٞمالً ًمأو د وأُم٤م شمٕمريػ ؾمد اًمذريٕم٦م سم٤مقمت٤ٌمره ىم٤مقمدةً 

 ومٛمـ ذًمؽ :

 . (4) (طمًؿ ُم٤مدة وؾم٤مئؾ اًمٗم٤ًمد دومٕم٤ًم هل٤م) -5

 .(3) (أُمر همػم ممٜمقع ًمٜمٗمًف خي٤مف ُمـ ارشمٙم٤مسمف اًمقىمقع ذم ممٜمقع) -1

 .(1) (اًمٗمٕمؾ اًمذي فم٤مهره أنف ُم٤ٌمح وهق وؾمٞمٚم٦م إمم ومٕمؾ حمرم) -4

 .(1) (اًمتقؾمؾ سمام هق ُمّمٚمح٦م إمم ُمٗمًدة) -3

 .(0)(أُمر فم٤مهره اإلسم٤مطم٦م يٗميض إمم ُمٙمروه أو حمرم ذم اًم٤ٌمـمـ) -1

و يمؾ هذه اًمتٕم٤مريػ ُمت٘م٤مرسم٦م ذم اجلٛمٚم٦م ، وأُم٤م اًمٕمالىم٦م سملم آطمتٞم٤مط وؾمد اًمذريٕم٦م ، وم٢مهنام 

 ذــــــــــرم ، ومحٞمٜمئـــــــــــــــٞمٚم٦م اعم٤ٌمطم٦م إذا يم٤من يِمؽ أو يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ أهن٤م شمٗميض إمم اعمحيتٗم٘م٤من ذم اًمقؾم

 

                                 
 . (1/311) (ؾمدد)( ، واًمّمح٤مح ُم٤مدة 51/523ُم٤مدة )ؾمد( ) ،(  اٟمٔمر : هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ، سم٤مب اًمًلم واًمدال 5)

 . (4/5321) ب ُم٤مدة )ذرع(( ، وًم٤ًمن اًمٕمر1/410دة )ذرع( )ُم٤م (  اٟمٔمر : ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م1)

 . (1/41(  اٟمٔمر : اًمٗمروق ًمٚم٘مراذم )4)

 . (1/11) ًمٚم٘مرـمٌل (  اٟمٔمر : اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن3)

 . (1/501(  اٟمٔمر : اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م )1)

 . (1/514(  اٟمٔمر : اعمقاوم٘م٤مت ًمٚمِم٤مـمٌل )1)

 . 23 (  اٟمٔمر : آضمتٝم٤مد اًمذرائٕمل ذم اعمذه٥م اح٤مًمٙمل ًمإلدريز ص0)
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 . (5)يٛمٜمع ُمٜمٝم٤م اطمتٞم٤مـم٤ًم وؾمدًا ًمٚمذريٕم٦م 

 . (1)وسمٕمض اًم٤ٌمطمثلم مل يٗمرق سملم آطمتٞم٤مط وؾمد اًمذريٕم٦م وضمٕمٚمٝمام سمٛمٕمٜمك واطمد 

ام قمٛمقم وظمّمقص ُمٓمٚمؼ ، وم٤مٓطمتٞم٤مط واًمّمحٞمح هق اًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمام ، وذًمؽ سم٠من ي٘م٤مل : سمٞمٜمٝم

 أقمؿ ُمـ ؾمد اًمذريٕم٦م ، وذًمؽ ُمـ وضمٝملم :

اًمِمؽ اًمذي هق ـمريؼ يمؾ ُمٜمٝمام إُم٤م أن يٙمقن ذم أصؾ احلٙمؿ يم٤مًمتٕم٤مرض سملم إدًم٦م ،  أو  أن -5

م ، أو ذم ُمآل احلٙمؿ ، وآطمتٞم٤مط يدظمؾ ذم هذه إنقاع  ذم واىمع احلٙمؿ يم٤مظمتالط احلالل سم٤محلرا

 .(4)ؾمد اًمذريٕم٦م سم٤مًمٜمقع إظمػم ُمٜمٝم٤ميمٚمٝم٤م ، سمٞمٜمام خيتص 

آطمتٞم٤مط يِمٛمؾ اًمقاضم٥م واعمٜمدوب واعمحرم واعمٙمروه ، سمٞمٜمام ي٘متٍم ؾمد اًمذريٕم٦م قمغم  أن -1

 . (3)اعمحرم وم٘مط

ىم٤مقمدة ؾمد اًمذرائع ُمـ اًم٘مقاقمد اعمتٗمرقم٦م قمـ ىم٤مقمدة  –رمحف اهلل –وًمذك ضمٕمؾ اسمـ اًمًٌٙمل 

 . (1)آطمتٞم٤مط

ذرائع وآطمتٞم٤مط ُمـ ضمٝم٦م أن اًمذريٕم٦م إن يم٤مٟم٧م حم٘م٘م٦م ذم وىمد ومّرق سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم سملم ؾمد اًم

ومْم٤مء همػم حم٘مؼ أُم٤م إذا يم٤من اإلوٕم٦م ٓ ًمالطمتٞم٤مط ، اإلومْم٤مء إمم اعمحرم ومٞمٛمٜمع ُمٜمٝم٤م ؾمدًا ًمٚمذري

 .(1)ًمٚمذريٕم٦م وًمالطمتٞم٤مط ، ومٞمٙمقن ؾمد اًمذريٕم٦م هبذا اعمٕمٜمك أؿمٛمؾ ُمـ آطمتٞم٤مط  ومٞمٛمٜمع ُمٜمٝم٤م ؾمداً 

(1). 

                                 
، وؾمد اًمذرائع قمٜمد ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ًمٚمٛمٝمٜم٤م  413(  اٟمٔمر : آطمتٞم٤مط طم٘مٞم٘متف وطمجٞمتف إلًمٞم٤مس سمٚمٙم٤م ص 5)

 . 402ص 

 . 402(  اٟمٔمر : ؾمد اًمذرائع قمٜمد ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ًمٚمٛمٝمٜم٤م ص 1)

 . 514 – 20(  اٟمٔمر : ٟمٔمري٦م آطمتٞم٤مط اًمٗم٘مٝمل ص 4)

 . 145قمٜمد إصقًمٞملم ذم ُم٤ًمئؾ إُمر واًمٜمٝمل ًمٚمٛمٓمرودي ص  (  اٟمٔمر : آؾمتدٓل سم٤مٓطمتٞم٤مط3)

 . (5/552(  اٟمٔمر : إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر )1)

، وؾمد اًمذرائع قمٜمد  145(  اٟمٔمر : آؾمتدٓل سم٤مٓطمتٞم٤مط قمٜمد إصقًمٞملم ذم ُم٤ًمئؾ إُمر واًمٜمٝمل ًمٚمٛمٓمرودي ص 1)
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غم ضمٝم٦م اًمتح٘مٞمؼ يٙمقن ن اًمذريٕم٦م اعمٗمْمٞم٦م إمم اعمحرم قموذًمؽ ٕ 3وهذا اًمتٗمريؼ همػم صحٞمح 

وًمٞمس ُمـ سم٤مب ؾمد اًمذريٕم٦م، يمام  ىمٌٞمؾ : ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م ، ٤م ُمـاعمٜمع ُمٜمٝم

: ) اقمٚمؿ أن ُم٤م يٗميض إمم اًمقىمقع ذم اعمحٔمقر إُم٤م أن يٚمزم سم٘مقًمف  -رمحف اهلل–اًم٘مرـمٌل  ىمرر ذًمؽ

م إٓ  أو ٓ ؟ إول ًمٞمس ُمٜمف اًمقىمقع ىمٓمٕم٤مً  ُمـ هذا اًم٤ٌمب، سمؾ ُمـ سم٤مب ُم٤م ٓ ظمالص ُمـ احلرا

م ُمـ سم٤مب ُم واًمذي ٓ يٚمزم، إُم٤م أن  ،٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥مسم٤مضمتٜم٤مسمف، ومٗمٕمٚمف طمرا

ُمران، وهق اعمًٛمك سم٤مًمذرائع ، أو يت٤ًموى إ، أو يٜمٗمؽ قمٜمف هم٤مًم٤ٌمً يٗميض إمم اعمحٔمقر هم٤مًم٤ٌمً 

 .(5)( قمٜمدٟم٤م

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               
 . 402قمٜمد ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ًمٚمٛمٝمٜم٤م ص 

د سم٤مًم٘مرـمٌل هٜم٤م أبق اًمٕم٤ٌمس اًم٘مرـمٌل 3 ٕن اًمزريمٌم يٙمثر ُمـ 1/11ط ًمٚمزريمٌم )اًمٌحر اعمحٞم ٟم٘ماًل ُمـ(  5) ( ، واعمرا

، واؾمؿ يمت٤مسمف ذم إصقل ) اجل٤مُمع عم٘م٤مصد قمٚمؿ إصقل( يمام ؾمامه  اًمٜم٘مؾ قمٜمف ، وىمد أؿم٤مر إمم ذًمؽ ذم ُم٘مدُمتف

 ( .5/11هق وأطم٤مل قمٚمٞمف ذم يمت٤مسمف اعمٗمٝمؿ )

، وٞم٤مء اًمديـ أبق اًمٕم٤ٌمس ، إنّم٤مري إندًمز اًم٘مرـمٌلسمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر أمحد سمـ قمٛمر و اًم٘مرـمٌل هق :           

اعمٗمٝمؿ ح٤م أؿمٙمؾ ـه سم٘مرـم٦ٌم ، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : 101ويٕمرف سم٤مسمـ اعمَُزيِّـ، وهق اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف اعمحدث ، وًمد ؾمٜم٦م 

:  اٟمٔمر ـه .111وشمقذم سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م ؾمٜم٦م ، يمِمػ اًم٘مٜم٤مع قمـ طمٙمؿ اًمقضمد واًمًامعوُمـ شمٚمخٞمص ُمًٚمؿ ، 

 ( .5/101، وؿمجرة اًمٜمقر اًمزيمٞم٦م ) 11اًمدي٤ٌمج اعمذه٥م ص
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 .ُمراقم٤مة اخلالفٕمالىم٦م سملم آطمتٞم٤مط و : اًم اخل٤مُمساعمٓمٚم٥م 

 

         ىم٤مل اسمـ وم٤مرساخلالف ًمٖم٦م : ُمّمدر ًمٚمٗمٕمؾ ظم٤مًمػ خي٤مًمػ ، وي٠ميت ًمثالصم٦م ُمٕم٤من أصٚمٞم٦م يمام 

اخل٤مء واًمالم واًمٗم٤مء أصقل صمالصم٦م: أطمده٤م أن جيلء رء سمٕمد رء ي٘مقم ُم٘م٤مُمف، : ) -رمحف اهلل–

 .(5) ين ظمالف ىمدام، واًمث٤مًم٨م اًمتٖمػم (واًمث٤م

وأُم٤م ىمقهلؿ: آصٓمالطمل ًمٚمخالف راضمع ًمألصؾ إول وًمذا ىم٤مل سمٕمد ذًمؽ : ) واعمٕمٜمك

خمتٚمٗمقن، ومٛمـ اًم٤ٌمب إول 3 ٕن يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ  :أي ،اظمتٚمػ اًمٜم٤مس ذم يمذا، واًمٜم٤مس ظمٚمٗم٦م

 .(1) ٤مه(يٜمحل ىمقل ص٤مطمٌف، وي٘مٞمؿ ٟمٗمًف ُم٘م٤مم اًمذي ٟمحّ 

 ؽ :ّرف اخلروج ُمـ اخلالف ذم آصٓمالح سمٕمدة شمٕمريٗم٤مت ، ُمـ ذًموىمد قمُ 

م أو ُمٙمروه قمغم يمال  ،ومٕمؾ اًمٌمء أو شمريمف سمح٥ًم اًمٗمرع اًمٗم٘مٝمل) -5 سمام ٓ يقىمٕمف ذم طمرا

 .(4) (اعمذهٌلم اعمختٚمٗملم

 .(3)(أظمذ جمتٝمد ذم ُم٠ًمخ٦م اضمتٝم٤مدي٦م ُم٤م يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف اًمًالُم٦م سمف ُمـ اخلٓم٠م) -1

ف ، واخلروج وىمد قمؼّم اًمٕمٚمامء قمـ هذه اًم٘م٤مقمدة سمتٕمٌػمات خمتٚمٗم٦م ، ومٞم٘مقًمقن : اخلروج ُمـ اخلال

قمـ اخلالف ، واخلروج ُمـ آظمتالف ، واخلروج قمـ آظمتالف ، وآطمؽماز أو اخلالص أو 

 .(1)اهلروب أو آطمتٞم٤مط أو اًمٗمرار أو اًمًالُم٦م أو آضمتٜم٤مب ُمـ اخلالف 

                                 
 . (1/150) (  ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ُم٤مدة )ظمٚمػ(5)

 . (1/154) اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ(  1)

 . 111(  اٟمٔمر : آطمتٞم٤مط طم٘مٞم٘متف وطمجٞمتف ص 4)

 . 452(  اٟمٔمر : اخلروج ُمـ اخلالف طم٘مٞم٘متف وأطمٙم٤مُمف ًمٚمديمتقر حمٛمد اعم٤ٌمرك ص 3)

سمٓمف ًمٚمديمتقر قمٌداعمجٞمد صالطملم ص (  اٟمٔمر : اخلروج 1) ، واخلروج ُمـ اخلالف  141ُمـ اخلالف ُمٗمٝمقُمف ووقا

 . 415-410طم٘مٞم٘متف وأطمٙم٤مُمف ًمٚمديمتقر حمٛمد اعم٤ٌمرك ص 
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واًمٕمالىم٦م سملم آطمتٞم٤مط واخلروج ُمـ اخلالف قمالىم٦م اًمٕمٛمقم واخلّمقص اعمٓمٚمؼ ، ومٙمؾ ظمروج 

 ُمـ اخلالف ، وذًمؽ ُٕمريـ : وًمٞمس يمؾ اطمتٞم٤مط ظمروضم٤مً ُمـ اخلالف اطمتٞم٤مط ، 

وشمرك اًمتقؾمع ذم  ،وآُمتٜم٤مع ،واًمتقىمػ ،آطمتٞم٤مط ًمف ُم٤ًمًمؽ ُمتٕمددة يم٤مًمٌٜم٤مء قمغم اًمٞم٘ملم أن -5

وهمػم ذًمؽ ، وُمـ شمٚمؽ اعم٤ًمًمؽ : ُمًٚمؽ اخلروج ُمـ  ،وشمرك اًمرظمص همػم اعم٘مٓمقع هب٤م ،اعم٤ٌمح

 .(5)عمٙمٚمػاخلالف ، ومٝمق ُمـ ـمرق آطمتٞم٤مط اًمتل يٗمٕمٚمٝم٤م ا

اًمِمؽ واًمِمٌٝم٦م إُم٤م أن يٙمقن ذم أصؾ احلٙمؿ يم٤مًمتٕم٤مرض سملم إدًم٦م ،  أو ذم واىمع احلٙمؿ  أن -1

م ، أو ذم ُمآل احلٙمؿ ، وآطمتٞم٤مط يدظمؾ ذم هذه إنقاع يمٚمٝم٤م ، سمٞمٜمام  يم٤مظمتالط احلالل سم٤محلرا

 .(1)خيتص اخلروج ُمـ اخلالف سم٤مًمٜمقع إول ُمٜمٝم٤م 

ىم٤مقمدة اخلروج ُمـ اخلالف ُمـ اًم٘مقاقمد اعمتِمٕم٦ٌم قمـ ىم٤مقمدة  -رمحف اهلل–وىمد ضمٕمؾ اسمـ اًمًٌٙمل 

ٕم٤ٌمت : ُمٜمٝم٤م ُم٤م ِمتُمٝمامت وىمقاقمد قمٜمٝم٤م ُم -أي : آطمتٞم٤مط –آطمتٞم٤مط وم٘م٤مل : ) ذم هذه اًم٘م٤مقمدة 

قمٚمٞمف ، ُمـ أن اخلروج ُمـ اخلالف  جمٛمٕم٤مً اؿمتٝمر ذم يمالم يمثػم ُمـ إئٛم٦م ويٙم٤مد حيًٌف اًمٗم٘مٞمف 

 . (4) ( أومم وأومْمؾ

د آطمتٞم٤مط( -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمٗم٤مداين   . (3): ) واخلروج ُمـ اخلالف ومرد ُمـ أومرا

                                 
 . 520-511(  اٟمٔمر هذه اعم٤ًمًمؽ وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م ُمـ : ٟمٔمري٦م آطمتٞم٤مط اًمٗم٘مٝمل  ص 5)

 . ٤411مرك ص (  اٟمٔمر : اخلروج ُمـ اخلالف طم٘مٞم٘متف وأطمٙم٤مُمف ًمٚمديمتقر حمٛمد اعم1ٌ)

 . (5/555(  إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر )4)

ئد اجلٜمٞم٦م )3)  . (1/505(  اًمٗمقا

واًمٗم٤مداين هق : حمٛمد ي٤مؾملم سمـ حمٛمد قمٞمًك اًمٗم٤مداين اعمٙمل ، أبق اًمٗمٞمض قمٚمؿ اًمديـ ، واًمٗم٤مداين ٟم٦ًٌم إمم وم٤مدان         

ً سم٤مإلضم٤مزة واًمرواي٦م ،  ٤معمذه٥م اًمِم٤مومٕمل ، ويم٤منسمـه ، وشمٗم٘مف 5441إىمٚمٞمؿ ذم إٟمدوٟمٞمًٞم٤م ، وًمد سمٛمٙم٦م ؾمٜم٦م  ُمٙمثرا

س سم٤معمًجد احلرام ، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : اًمدر اعمٜمْمقد ذح ؾمٜمـ أيب داود ، وومتح اًمٕمالم ذح سمٚمقغ اعمرام ، ودرّ 

ـه ، اٟمٔمر شمرمج٦م شمٚمٛمٞمذه رُمزي ؾمٕمد اًمديـ 5350وسمٖمٞم٦م اعمِمت٤مق ذح عمع اًمِمٞمخ أيب إؾمح٤مق ، وشمقذم سمٛمٙم٦م ؾمٜم٦م 

ئد اجلٜمٞم٦م )دُمِم٘مٞم٦م ذم ُم٘مدُم٦م حت٘مٞم٘مف ًمٙمت٤مب اًمٗم  (.31-5/40قا
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قمدم اًمتٗمريؼ سملم آطمتٞم٤مط واخلروج  -رمحف اهلل–٤مرة وىمد يِمٕمر يمالم حمٛمد اح٤مًمٙمل اًمِمٝمػم سمٛمٞمّ 

)إمم همػم ذًمؽ ُمـ ُم٤ًمئٚمٝمؿ اعمٌٜمٞم٦م قمغم آطمتٞم٤مط ُمـ اخلالف ، وم٢مٟمف ؾم٤موى سمٞمٜمٝمام سم٘مقًمف : 

 واًمتح٘مٞمؼ ُم٤م شم٘مدم ذيمره . ،(5) واخلروج ُمـ اخلالف (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . (5/53(  اإلشم٘م٤من واإلطمٙم٤مم ذم ذح حتٗم٦م احلٙم٤مم )5)

 :ُم١مًمٗم٤مشمفُمـ و ـه ، 222، وًمد ؾمٜم٦م ُمـ أهؾ وم٤مس ،حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد، أبق قمٌد اهلل، وم٘مٞمف ُم٤مًمٙمل٤مرة هق : وُمٞم           

د اعمٕملم ويٕمرف سمٛمٞم٤مرة اًمٙمٌػم، اًمدر اًمثٛملم ذم ذح ُمٜمٔمقُم٦م اعمرؿم، واإلشم٘م٤من واإلطمٙم٤مم ذم ذح حتٗم٦م احلٙم٤مم 

، 402اٟمٔمر : ؿمجرة اًمٜمقر اًمزيمٞم٦م ص  ـه . 5015، وشمقذم ىمتٞماًل ؾمٜم٦م ُمٞم٤مرة اًمّمٖمػم  : يًٛمك قمـ خمتٍم ًمف متٞمٞمزاً 

 . 110وصٗمقة ُمـ اٟمتنم ص
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 اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م : سمٞم٤من ُمٜمزًم٦م آطمتٞم٤مط ذم اًمنميٕم٦م ، وُم٘م٤مصده .

اهتؿ قمٚمامء اًمنميٕم٦م سم٘م٤مقمدة آطمتٞم٤مط اهتامُم٤ًم سم٤مًمٖم٤ًم ، وضمٕمٚمقا آطمتٞم٤مط أصاًل ُمـ أصقل 

م اًمنميٕم٦م ، وىم٤مقمدة ُمـ ىمقاقمده٤م اًمٕمٔم٤مم ، طمٞم٨م سمٜمٞم٧م قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة يمثػم ُمـ إطمٙم٤م

ٚم٧م يمثػم ُمـ اًم٘مقاقمد ع قمٚمٞمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م ، وسم٤مٕظمذ هب٤م شم٠مّص رّ اًمنمقمٞم٦م ، وومُ 

ٌّف اًمٕمٚمامء قمغم أمهٞم٦م هذه اًم٘م٤مقمدة وُمٙم٤مٟمتٝم٤م ، وُمـ أهؿ ٟمّمقص اًمٕمٚمامء اًمتل  إصقًمٞم٦م، وًم٘مد ٟم

ذم أصقًمف : ) واقمت٤ٌمر آطمتٞم٤مط  -رمحف اهلل–وردت ذم هذا اًمِم٠من ُم٤م ىم٤مًمف أبق سمٙمر اجلّم٤مص 

إظمذ سم٤مًمث٘م٦م أصؾ يمٌػم ُمـ أصقل اًمٗم٘مف ، ىمد اؾمتٕمٛمٚمف اًمٗم٘مٝم٤مء يمٚمٝمؿ ، وهق ذم اًمٕم٘مؾ يمذًمؽ و

أجْم٤م 3 ٕن ُمـ ىمٞمؾ ًمف إن ذم ـمري٘مؽ ؾمٌٕم٤ًم أو ًمّمقص٤ًم ، يم٤من اًمقاضم٥م قمٚمٞمف إظمذ سم٤محلزم وشمرك 

 .(5)اإلىمدام قمغم ؾمٚمقيمٝم٤م طمتك يتٌلم أُمره٤م (

وأن اًمٗم٘مٝم٤مء اؾمتٕمٛمٚمقه يمٚمٝمؿ ، وذًمؽ وم٘مد ضمٕمؾ آطمتٞم٤مط أصاًل يمٌػماً يٌٜمك قمٚمٞمف اًمٗم٘مف ، 

صحٞمح، ومٚمق شمتٌٕم٧م اًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمغم اظمتالف اعمذاه٥م ، ًمقضمدت آطمتٞم٤مط ىم٤مقمدة رئٞمًٞم٦م 

يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اًمٗم٘مٞمف ذم شم٘مرير إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ، و ًمقٓ أين أبح٨م آطمتٞم٤مط قمٜمد إصقًمٞملم 

: -رمحف اهلل–قل اسمـ اًمًٌٙمل وًمذا ي٘م ،اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل سمٜمٞم٧م قمغم آطمتٞم٤مط ًمندت ُمئ٤مت اعم٤ًمئؾ 

)واقمٚمؿ أن ُم٤ًمئؾ آطمتٞم٤مط يمثػمة يٓمقل اؾمت٘مّم٤مؤه٤م ، يرضمع طم٤مصٚمٝم٤م إمم أن آطمتٞم٤مط ىمد 

، وىمد يٙمقن يٙمقن ًمتحّمٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م يم٢مجي٤مب اًمّمالة قمغم اعمتحػمة وإن اطمتٛمؾ يمقهن٤م طم٤مئْم٤مً 

 .(1)ًمدومع اعمٗمًدة يمتحريؿ وـمئٝم٤م( 

مج٤مع ذم آقمتداد ، وذم هذا اًمٜمص اإلؿم٤مرة إمم اإل ؿواعم٘مّمقد هٜم٤م أن اًمٗم٘مٝم٤مء اؾمتٕمٛمٚمقه يمٚمٝم 

 وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمـ ذًمؽ ذم ُمٌح٨م اخلالف ذم آطمتٞم٤مط سم٢مذن اهلل.  ،سم٤مٓطمتٞم٤مط

                                 
 . (1/505(  اًمٗمّمقل ذم إصقل )5)

 . (5/555(  إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر )1)
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 -اهلل رمحف –اًمنظمز  أبق سمٙمر وُمـ اًمٜمّمقص اعمٝمٛم٦م يمذًمؽ ًمٗم٘مٞمف وأصقزم طمٜمٗمل آظمر ، وهق

، (5) ٞم٤مط أصؾ ذم اًمنمع (طمٞم٨م ىم٤مل ذم ُمٕمرض اًمؽمضمٞمح ذم ُم٠ًمخ٦م أصقًمٞم٦م : ) وإظمذ سم٤مٓطمت

 . -رمحف اهلل–وهذا اًمٜمص شم٠ميمٞمد ح٤م ىمرره اجلّم٤مص 

، أصؾ اًمتٙمٚمٞمػ هق اًم٤ٌمقم٨م ًمالطمتٞم٤مطاخلقف اًمذي  -رمحف اهلل–اجلقيٜمل أبق اعمٕم٤مزم وضمٕمؾ 

 .(1) وم٘م٤مل : )آطمتٞم٤مط صمٛمرة اخلقف ، وظمقف اهلالك أصؾ اًمتٙمٚمٞمػ (

، (4)٦م يمٚمٝم٤م إُم٤م ضمٚم٥م ُمّمٚمح٦م أو درء ُمٗمًدة أن اًمنميٕم -رمحف اهلل–وىمرر اًمٕمز اسمـ قمٌداًمًالم 

وأن آطمتٞم٤مط دائر سمٞمٜمٝمام وم٘م٤مل : ) واًمنمع حيت٤مط ًمدرء ُمٗم٤مؾمد اًمٙمراه٦م واًمتحريؿ ، يمام حيت٤مط 

 .(3) جلٚم٥م ُمّم٤مًمح اًمٜمدب واإلجي٤مب (

أن اًمٗم٘مٝم٤مء اقمتٛمدوا قمغم هذا إصؾ ، وومرقمقا  -رمحف اهلل–وي١ميمد ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

وهبذا اًمدًمٞمؾ رضمح قم٤مُم٦م اًمٕمٚمامء اًمدًمٞمؾ احل٤مفمر قمغم اًمدًمٞمؾ اعمٌٞمح ، وؾمٚمؽ  قمٚمٞمف، ومٞم٘مقل : )

يمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء دًمٞمؾ آطمتٞم٤مط ذم يمثػم ُمـ إطمٙم٤مم سمٜم٤مء قمغم هذا ، وأُم٤م آطمتٞم٤مط ذم اًمٗمٕمؾ 

ومٙم٤معمجٛمع قمغم طمًٜمف سملم اًمٕم٘مالء ذم اجلٛمٚم٦م ، وم٢مذا يم٤من ظمقومف ُمـ اخلٓم٠م سمٜمٗمل اقمت٘م٤مد اًمققمٞمد 

ـ اخلٓم٠م ذم قمدم هذا آقمت٘م٤مد سم٘مل اًمدًمٞمؾ اعمقضم٥م ٓقمت٘م٤مده واًمٜمج٤مة احل٤مصٚم٦م ذم خلقومف ُم ُم٘م٤مسمالً 

 . (1)اقمت٘م٤مده دًمٞمٚملم ؾم٤معملم قمـ اعمٕم٤مرض (

ُم٘مررًا ُمٜمزًم٦م آطمتٞم٤مط ذم اًمنميٕم٦م : ) واًمنميٕم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم  -رمحف اهلل–وي٘مقل اًمِم٤مـمٌل 

 .(1)ُمٗمًدة ( آطمتٞم٤مط، وإظمذ سم٤محلزم ، واًمتحرز مم٤م قمًك أن يٙمقن ـمري٘م٤ًم إمم

                                 
 . (1/15(  أصقل اًمنظمز )5)

 . 331ذم اجلدل ص  (  اًمٙم٤مومٞم٦م1)

 . (5/53(  اٟمٔمر : ىمقاقمد إطمٙم٤مم )4)

 . (1/14(  اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )3)

 . (10/111(  جمٛمقع اًمٗمت٤موى )1)

 . (4/11(  اعمقاوم٘م٤مت )1)
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وُمـ قمٔمؿ ُمٜمزًم٦م آطمتٞم٤مط ذم اًمنميٕم٦م أن ضمٕمؾ اًمٕمٚمامء ىم٤مقمدة آطمتٞم٤مط هل إصؾ ذم 

: ) أبق طمٜمٞمٗم٦م ي٘مقل : إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اًمٕم٤ٌمدات  -رمحف اهلل–اًمٕم٤ٌمدات ، وم٘م٤مل اًمنظمز 

 .(1)ءوًمٞمس ذًمؽ ٕيب طمٜمٞمٗم٦م وم٘مط سمؾ ذيمره همػم واطمد ُمـ اًمٕمٚمام،  (5)أصؾ (

ي٤م اعمذه٥م وُمٜم٤مىمٌف يمثرة آطمتٞم٤مط ذم ومروقمف اًمٗم٘مٝمٞم٦م ، وُمراقم٤مشمف ًم٘م٤مقمدة وىم د اقمتؼم ُمـ ُمزا

ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل قمغم همػمه  -رمحف اهلل–اًمًٞمقـمل ؾ آطمتٞم٤مط ذم اًمٜمٔمر اًمٗم٘مٝمل ، وهبذا ومّْم 

تف ذم ٚم  وىمِ  ،يمثرة آطمتٞم٤مط ذم ُمذهٌف -أي : ُمـ ُمرضمح٤مت ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل–وم٘م٤مل : ) وُمٜمٝم٤م 

 . (4)ُمذه٥م همػمه ( 

ل ُمذه٥م أيب ُمِ وُمـ اعمٕم٤مي٥م اًمتل ي٤ًمرع اًمٕمٚمامء ذم ٟمٗمٞمٝم٤م قمـ ُمذاهٌٝمؿ : شمرك آطمتٞم٤مط ، ومٚمام رُ 

: ) وُمـ مجٚم٦م  -رمحف اهلل–اًم٘م٤مدر اًمتٛمٞمٛمل احلٜمٗمل  طمٜمٞمٗم٦م سم٤مًمت٤ًمهؾ وشمرك آطمتٞم٤مط ىم٤مل قمٌد

ؼ أهنؿ زقمٛمقا أنف شمرك ُمـ ومروع اًمٗم٘مف ـمري -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف–اًمتِمٜمٞمٕم٤مت ذم طمؼ اإلُم٤مم 

واجلقاب قمـ ذًمؽ : أن  ،رظمّم٦م ومٞمام حيت٤مج ومٞمف إمم اًمتحرج آطمتٞم٤مط واًمتقرع ، وأومرط ذم اًم

يم٤من ُمـ أزهد  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف–هذا زقمؿ ممٜمقع ، وىمقل همػم ُمًٛمقع 3 ٕن أب٤م طمٜمٞمٗم٦م 

اًمٕمٚمامء ًمف سمذًمؽ ُم٤م ومٞمف  اًمٜم٤مس وأورقمٝمؿ وأت٘م٤مهؿ هلل شمٕم٤ممم ، وىمد ذيمرٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم ُمـ ؿمٝم٤مدة

وٓ سم٠مس  ،ك آطمتٞم٤مط ، ويت٤ًمهؾ ذم اًمديـ واًمدًٓم٦م قمغم أنف يم٤من أضمؾ ُمـ أن يؽم ،اًمٙمٗم٤مي٦م

صمؿ ذيمر قمدة ،  (3)( .سمذيمر سمٕمض اعم٤ًمئؾ اًمتل شمدل قمغم أنف أظمذ ومٞمٝم٤م سم٤مٕطمقط وشمرك همػمه ..

                                 
 . (5/131(  اعمًٌقط )5)

( ، و اظمتالف اعمذاه٥م 1/31( ، وـمرح اًمتثري٥م ًمٚمٕمراىمل )4/311(  اٟمٔمر : ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل )1)

 . 10ًٞمقـمل ص ًمٚم

 . 10(  اظمتالف اعمذاه٥م ص 4)

 . (513-5/515(  اًمٓمٌ٘م٤مت اًمًٜمٞم٦م )3)

، وهق وم٘مٞمف  ـه210شم٘مل اًمديـ سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمتٛمٞمٛمل اًمٖمزي اعمٍمي ، وًمد ؾمٜم٦م : وقمٌداًم٘م٤مدر اًمتٛمٞمٛمل هق             

سمٕمٝم٤م ، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف :   =،ٜمٞم٦م ذم شمراضمؿ احلٜمٗمٞم٦ماًمٓمٌ٘م٤مت اًمًطمٜمٗمل وص٤مطم٥م أدب ، وشمقمم اًم٘مْم٤مء سم٤مجلٞمزة وشمقا
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ُم٤ًمئؾ ذم ذًمؽ ، وشم٠مُمؾ يمٞمػ ضمٕمؾ شمرك اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط قمٞم٤ًٌم ؿمٜمٞمٕم٤ًم يٜمزه قمٜمف ُم٘م٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م 

ـَ اًمت٤ًمهؾ ذم اًمديـ . -رمحف اهلل–  ، سمؾ ضمٕمؾ شمرك آطمتٞم٤مط ىمري

إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط واًمٕمٛمؾ سمف ، طمتك ص٤مر ُمذهٌف  وىمد اؿمتٝمر قمـ سمٕمض صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

 . (5)، وم٘مد ُوؾِمؿ ُمذهٌف سم٤مًمتحري وآطمتٞم٤مط ُمقؾمقُم٤ًم سمف ، يمٕمٌداًمٚمف سمـ قمٛمر 

ُمٜمزًمتف ومٞمٝم٤م ، وأهن٤م ىم٤مقمدة  وهذه اًمٜمّمقص اًم٤ًمسم٘م٦م شمدل قمغم أمهٞم٦م آطمتٞم٤مط ذم اًمنميٕم٦م ، وقمٔمؿ

ُمـ ىمقاقمده اًمٙم٤ٌمر ، وًمٚمدًٓم٦م قمغم شمٚمؽ إمهٞم٦م يٛمٙمـ أن ٟمذيمر صقر آطمتٞم٤مط ذم اًمنميٕم٦م 

، وطمًٌٜم٤م ُمـ اًم٘مالدة ُم٤م أطم٤مط اإلطم٤مـم٦م هب٤م ُمتٕمذروٟمٛمثؾ قمغم يمؾ صقرة سمٌٕمض إُمثٚم٦م ، وم٢من 

 ، واهلل اعمًتٕم٤من .ف ف ٓ يؽمك ضمٚمّ سم٤مًمٕمٜمؼ، وُم٤م ٓ يدرك يمٚمّ 

 ٓطمتٞم٤مط ذم اًمنميٕم٦م :ومٛمـ صقر ا

ء آطمتٞم٤مط يمام اًمّمقرة إول : ؾمد اًمذرائع اعمقصٚم٦م إمم اعمحرم ،  وؾمد اًمذريٕم٦م ضمزء ُمـ أضمزا

 شم٘مدم ذيمره ، وُمـ إُمثٚم٦م قمٚمٞمٝم٤م :

،   (2)(ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷) ىمقل اهلل شمٕم٤ممم : -5

ذم ذًمؽ اطمتٞم٤مط  ومٜمٝمك ؾمٌح٤مٟمف قمـ ؾم٥م آخٝم٦م اعمنميملم ًمئال يٙمقن ذًمؽ ذريٕم٦م ًم٥ًم اهلل ، وذم

  . اهلل  شمٕمٔمٞمؿ ضم٤مٟم٥م

واخلْمقع ذم اًم٘مقل اًمٚملم ،  (3)(   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ) ىمقًمف شمٕم٤ممم : -1

، ومٜمٝمك اهلل قمـ إٟٓم٦م اًم٘مقل ًمئال يٙمقن ذًمؽ ذريٕم٦م ًمٓمٛمع اًمٓم٤مُمٕملم ، وذم ذًمؽ اطمتٞم٤مط  (3)ومٞمف

                                                                                               
، ( 5/302. اٟمٔمر : ظمالص٦م إثر ) ـه5050وطم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح أخٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ ذم اًمٜمحق ، وشمقذم سمٛمٍم ؾمٜم٦م =

 ( .4/25وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم )

 ( .3/501( ، وومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر )4/120اًمؼم ) (  اٟمٔمر : آؾمتذيم٤مر ٓسمـ قمٌد5)

 ( ُمـ ؾمقرة إنٕم٤مم .501(  ُمـ أي٦م )1)

 ( ُمـ ؾمقرة إطمزاب .41(  ُمـ أي٦م )4)

 . (10/110(  اٟمٔمر : ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي )3)
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 جل٤مٟم٥م اًمٕمرض .

 يمٜم٧م أذٟم٧م ًمٙمؿ ذم آؾمتٛمت٤مع ُمـ " ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس إين:    وم٘مد ىم٤مل اًمٜمٌل  :حتريؿ اعمتٕم٦م  -4

ومٛمـ يم٤من قمٜمده ومٞمٝمـ رء ومٚمٞمخؾ ،  اهلل ىمد طمرم ذًمؽ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مهذه اًمٜم٤ًمء، أٓ وإن 

ٟمٙم٤مح اعمتٕم٦م ًمئال يٙمقن ذريٕم٦م ًمٚمزٟم٤م  ومحرم اًمٜمٌل ،  (5)" ؾمٌٞمٚمٝم٤م، وٓ شم٠مظمذوا مم٤م آشمٞمتٛمقهـ ؿمٞمئ٤مً 

 . اًمٜم٥ًموٓظمتالط إن٤ًمب ، وذم ذًمؽ اطمتٞم٤مط جل٤مٟم٥م 

: " ٓ شمٚم٘مقا اجلٚم٥م ، ومٛمـ شمٚم٘م٤مه وم٤مؿمؽمى ُمٜمف ،  وم٘مد ىم٤مل اًمٜمٌل  :اًمٜمٝمل قمـ شمٚم٘مل اًمريم٤ٌمن  -3

قمـ شمٚم٘مل اًمريم٤ٌمن ًمئال يٙمقن ذريٕم٦م  ومٜمٝمك اًمٜمٌل ،  (1)وم٢مذا أتك ؾمٞمده اًمًقق ، ومٝمق سم٤مخلٞم٤مر"

 ًمٚمٖمش واًمٖمٌـ ، وذم ذًمؽ اطمتٞم٤مط جل٤مٟم٥م اح٤مل .

 ، وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ : ٞم٘ملماًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م : اـمراح اًمِمٙمقك واًمٌٜم٤مء قمغم اًم

ويًت٘مٞمؿ ،  (3)(  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ) ىمقل اهلل شمٕم٤ممم : -5

، ومٜمٝمك اهلل قمـ اشم٤ٌمع اًمِمؽ (3)قمغم ُمٕمٜمك اًمِمؽ  ذم أي٦م اًمٔمـ ٜم٤ممحٚمآؾمتدٓل سم٤مٔي٦م إذا 

 وآًمتٗم٤مت إًمٞمف ، وإظمذ سم٤مًمٞم٘ملم وُم٤م يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ .

:  أنف خيٞمؾ إًمٞمف أنف جيد اًمٌمء ذم اًمّمالة ؟ وم٘م٤مل   ُم٤م ضم٤مء أن رضمال ؿمٙمك إمم رؾمقل اهلل -1

 . (1)طمتك يًٛمع صقشم٤م أو  جيد رحي٤م "  –أو ٓ يٜمٍمف  –" ٓ يٜمٗمتؾ 

                                 
،  ٟمٙم٤مح اعمتٕم٦م وسمٞم٤من أنف أبٞمح صمؿ ٟمًخ صمؿ أبٞمح صمؿ ٟمًخ، سم٤مب  اًمٜمٙم٤مح(  أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب 5)

 . (5303سمرىمؿ )،  101ص

 . (4150سمرىمؿ ) ، 100ص اجلٚم٥م ،(  أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمٌٞمقع ، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ شمٚم٘مل 1)

 ( ُمـ ؾمقرة يقٟمس .41(  ُمـ أي٦م رىمؿ )4)

 . (51/12(  اٟمٔمر : ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي )3)

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .(  1)

( ، 540( ، سمرىمؿ )5/42اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمقوقء ، سم٤مب ٓ يتقو٠م ُمـ اًمِمؽ طمتك يًتٞم٘مـ ، )          

 =احلٞمض ، سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم أن ُمـ شمٞم٘مـ اًمٓمٝم٤مرة صمؿ ؿمؽ ذم احلدث ومٚمف أن يّمكموُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب 
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: )وهذا احلدي٨م أصؾ ُمـ أصقل اإلؾمالم ، وىم٤مقمدة قمٔمٞمٛم٦م ُمـ  -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمٜمقوي 

ف ذًمؽ ، وٓ يي ىمقاقمد اًمٗم٘مف ، وهل أن إؿمٞم٤مء حيٙمؿ سمٌ٘م٤مئٝم٤م قمغم أصقهل٤م طمتك يتٞم٘مـ ظمال

 . (5)اًمِمؽ اًمٓم٤مرئ قمٚمٞمٝم٤م ( 

، ومٚمٞمٓمرح  أم أرسمٕم٤مً  : " إذا ؿمؽ أطمديمؿ ذم صالشمف ، ومٚمؿ يدر يمؿ صغم صمالصم٤مً  ىم٤مل اًمٜمٌل  -4

ؿمٗمٕمـ ًمف  اًمِمؽ وًمٞمٌـ قمغم ُم٤م اؾمتٞم٘مـ ، صمؿ يًجد ؾمجدشملم ىمٌؾ أن يًٚمؿ ، وم٢من يم٤من صغم مخ٤ًمً 

وذم احلدي٨م اـمراح اًمِمٙمقك  ،(1)ًمٚمِمٞمٓم٤من "  ٕرسمع يم٤مٟمت٤م شمرهمٞمامً  صالشمف ، وإن يم٤من صغم إمت٤مُم٤مً 

 .، وذم ذًمؽ اطمتٞم٤مط جل٤مٟم٥م اًمٕم٤ٌمدة واًمٌٜم٤مء قمغم اعمًتٞم٘مـ

ُمـ أريم٤من اًمّمالة،  أو ريمٜم٤مً  أو ؾمجقداً  : )ُمـ ٟمز ريمققم٤مً  -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمٕمز سمـ قمٌداًمًالم 

واًمٌٜم٤مء قمغم ًمتحّمٞمؾ ُمّمٚمح٦م اًمقاضم٥م،  ومل يٕمرف حمٚمف، وم٢مٟمف يٚمزُمف اًمٌٜم٤مء قمغم اًمٞم٘ملم 3 اطمتٞم٤مـم٤مً 

اًمٞم٘ملم شم٘مدير أؿمؼ إُمريـ واإلشمٞم٤من سم٤مٕؿمؼ ُمٜمٝمام، وم٢مذا ؿمؽ أترك اًمريمـ ُمـ اًمريمٕم٦م إومم أم 

 .(4)ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م سمٜمك قمغم أنف ُمـ إومم3 ٕنف إؿمؼ ( 

 وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ :اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م : اًمتقرع قمام ٓ سم٠مس سمف خم٤موم٦م ُم٤م سمف سم٠مس  ، 

م سملم ، وسمٞمٜمٝمام ُمِمتٌٝم٤مت ٓ  يٕمٚمٛمٝمـ يمثػم ُمـ  : " إن احلالل سملم ىمقل اًمٜمٌل  -5 ، وإن احلرا

م ،  اًمٜم٤مس ، ومٛمـ اشم٘مك اًمِمٌٝم٤مت اؾمتؼمأ ًمديٜمف وقمروف ، وُمـ وىمع ذم اًمِمٌٝم٤مت وىمع ذم احلرا

يم٤مًمراقمل يرقمك طمقل احلٛمك ، يقؿمؽ أن يرشمع ومٞمف ، أٓ وإن ًمٙمؾ ُمٚمؽ محك ، أٓ وإن محك اهلل 

ومًد اجلًد  صٚمح اجلًد يمٚمف ، وإذا ومًدت صٚمح٧مٓ وإن ذم اجلًد ُمْمٖم٦م ، إذا حم٤مرُمف ، أ

                                                                                               
 ( .415، سمرىمؿ ) 530سمٓمٝم٤مرشمف شمٚمؽ ، ص=

 . (3/32( اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج )5)

،  103أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اعم٤ًمضمد وُمقاوع اًمّمالة ، سم٤مب اًمًٝمق ذم اًمّمالة واًمًجقد ًمف ، ص(  1)

 . (105سمرىمؿ )

 . (10-1/52(  ىمقاقمد إطمٙم٤مم )4)
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وهذا احلدي٨م أصؾ ذم آطمتٞم٤مط ؾمٞم٠ميت ذيمره ذم ُمٌح٨م اخلالف ذم ،  (5)يمٚمف ، أٓ وهل اًم٘مٚم٥م "

اشم٘م٤مء اعمِمتٌٝم٤مت واًمتقرع قمٜمٝم٤م ؾمٌٞمؾ ًمالؾمتؼماء واخلالص ، وهذا  آطمتٞم٤مط ، واعم٘مّمقد هٜم٤م أنّ 

 شم٠ميمٞمد عمٕمٜمك آطمتٞم٤مط وُمٜمزًمتف ذم اًمنميٕم٦م .

ُمر  سمتٛمرة ذم اًمٓمريؼ وم٘م٤مل : " ًمقٓ أين أظم٤مف أن شمٙمقن ُمـ اًمّمدىم٦م ٕيمٚمتٝم٤م" أن اًمٜمٌل  -1
(1) ،

 .(4)ؾمٌٞمؾ اًمتقرع وآطمتٞم٤مط قمغم ذاوه

قمـ قم٘م٦ٌم سمـ احل٤مرث -4
أنف شمزوج اسمٜم٦م ٕيب إه٤مب سمـ قمزيز (3) 

ة وم٘م٤مًم٧م :  (1)  ، وم٠متتف اُمرأ

٘م٦ٌم : " ُم٤م أقمٚمؿ أنؽ أروٕمتٜمل وٓ إين ىمد  أروٕم٧م قم٘م٦ٌم واًمتل شمزوج هب٤م " ، وم٘م٤مل هل٤م قم"

                                 
 (  أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .5)

( ، وُمًٚمؿ ذم 11( ، سمرىمؿ )5/10اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اإليامن ، سم٤مب ومْمؾ ُمـ اؾمتؼمأ ًمديٜمف ، )           

 .(5122سمرىمؿ )،  101، ص، سم٤مب أظمذ احلالل وشمرك اًمِمٌٝم٤مت صحٞمحف ، يمت٤مب اًمٌٞمقع 

 ٚمؿ .(  أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُم1ً)

( ، وُمًٚمؿ ذم 1341( ، سمرىمؿ )4/511اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمٚم٘مٓم٦م ، سم٤مب إذا وضمد مترة ذم اًمٓمريؼ ، )          

وقمغم آخف ، وهؿ سمٜمق ه٤مؿمؿ وسمٜمق اعمٓمٚم٥م دون  صحٞمحف ، يمت٤مب اًمزيم٤مة ، سم٤مب حتريؿ اًمزيم٤مة قمغم رؾمقل اهلل 

 ( .5000، سمرىمؿ ) 401همػمهؿ، ص 

 . (0/500ٜمقوي )(  اٟمٔمر : اعمٜمٝم٤مج ًمٚم4)

َوقَم٦م ، أؾمٚمؿ قم٘م٦ٌم يقم اًمٗمتح ، وأظمرج  قم٘م٦ٌم سمـ احل٤مرث سمـ قم٤مُمر سمـ ٟمقومؾ سمـ قمٌد(  3) ُمٜم٤مف اًم٘مرر اًمٜمقومكم ، أبق َهْ

. اٟمٔمر :اًمٓمٌ٘م٤مت  ًمف اًمٌخ٤مري وأصح٤مب اًمًٜمـ ، وروى قمٜمف اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م ، وُم٤مت ذم ظمالوم٦م اسمـ اًمزسمػم 

 .(0/101إلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م )( ، وا1/104ٓسمـ ىم٤مٟمع )( ، وُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م 1/1اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد )

ق إه٤مب سمـ قَمزيز سمـ ىمٞمس سمـ ؾمقيد سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ يزيد سمـ قمٌد اهلل سمـ دارم اًمتٛمٞمٛمل اًمدارُمل، أبهق : أبق إه٤مب (  1)

 وم٠موًمده٤م أب٤م ،طمٚمٞمػ سمٜمل ٟمقومؾ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف، ىمدم أبقه ُمٙم٦م ومح٤مًمٗمٝمؿ وشمزّوج ُمٜمٝمؿ وم٤مظمت٦م سمٜم٧م قمٛمرو سمـ ٟمقومؾ

وأؾمد ، (4/101أظم٤ٌمر ُمٙم٦م ًمٚمٗم٤ميمٝمل )اٟمٔمر :  قمٚمٞمف ذم اعمًجد احلرام.كمِّ أول ُمـ ُص  فإه٤مب، وذيمر اًمٗم٤ميمٝمل أنّ 

 .(0/10إلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م )( ، وا1/10) اًمٖم٤مسم٦م
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 : "يمٞمػ وىمد ىمٞمؾ "  سم٤معمديٜم٦م ، وم٠ًمخف ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  أظمؼمشمٜمل " ، ومريم٥م إمم رؾمقل اهلل 

 .(5) همػمه ومٗم٤مرىمٝم٤م  قم٘م٦ٌم ، وٟمٙمح٧م زوضم٤مً 

أومت٤مه سم٤مًمتحرر ُمـ اًمِمٌٝم٦م،    لمجٝمقر اًمٕمٚمامء ذهٌقا إمم أن اًمٜمٌ: )  -رمحف اهلل–ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل 

م3 وأُمره سمٛمج ٤مٟم٦ٌم اًمري٦ٌم ظمقوًم٤م ُمـ اإلىمدام قمغم ومرج خُي٤مف أن يٙمقن اإلىمدام قمٚمٞمف ذريٕم٦م إمم احلرا

إلمج٤مع  ٕنف ىمد ىم٤مم دًمٞمؾ اًمتحريؿ سم٘مقل اعمرأة: أهن٤م أروٕمتٝمام، ًمٙمٜمف مل يٙمـ ىم٤مـمًٕم٤م وٓ ىمقي٤مً 

 اًمٕمٚمامء أن ؿمٝم٤مدة اُمرأة واطمدة ٓ دمقز ذم ُمثؾ ذًمؽ، ًمٙمـ أؿم٤مر قمٚمٞمف رؾمقل اهلل 

 . (1)سم٤مٕطمقط(

سمٕم٦م : شمرك اًمٕمٛمؾ اعمٜمدوب إذا ظُمٌِم اقمت٘م٤مد وضمقسمف ،  وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ : اًمّمقرة اًمرا

وىم٤مل : " ىمد رأج٧م اًمذي صٜمٕمتؿ، ومل  ،صالة اًمؽماويح سمٕمد اضمتامقمٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م شمرك اًمٜمٌل  -5

 . (4)يٛمٜمٕمٜمل ُمـ اخلروج إًمٞمٙمؿ، إٓ أين ظمِمٞم٧م أن شمٗمرض قمٚمٞمٙمؿ "

إوحٞم٦م ، وم٘م٤مل طمذيٗم٦م سمـ  -ريض اهلل قمٜمٝمام– شمرك أيب سمٙمر اًمّمديؼ وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب -1

 .(5)ٓ يْمحٞم٤من يمراهٞم٦م أن ي٘متدى  هبام" -ريض اهلل قمٜمٝمام– "أدريم٧م أب٤م سمٙمر وقمٛمر: (3)دأؾمٞم

                                 
( ، سمرىمؿ 5/12أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ، سم٤مب اًمرطمٚم٦م ذم اعم٠ًمخ٦م اًمٜم٤مزًم٦م وشمٕمٚمٞمٛمف أهٚمف ، )(  5)

(11) . 

 . (1/521(  ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري )1)

واسمـ سمٓم٤مل هق : قمكم سمـ ظمٚمػ سمـ قمٌداعمٚمؽ سمـ سمٓم٤مل اًمٌٙمري اًم٘مرـمٌل ، صمؿ اًمٌٚمٜمز ، أبق احلًـ ، احل٤مومظ          

واعمحدث واًمٗم٘مٞمف اح٤مًمٙمل ، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ، ويمت٤مب ذم اًمزهد واًمرىم٤مئؼ ، وآقمتّم٤مم 

 ( .1/153( ، وؿمذرات اًمذه٥م )1/501ـه . اٟمٔمر : اًمدي٤ٌمج اعمذه٥م )332ذم احلدي٨م ، وشمقذم ؾمٜم٦م 

 (  أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .4)

ومؾ ُمـ همػم إجي٤مب  حتريض اًمٜمٌل ، سم٤مب  اًمتٝمجداًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب            ، قمغم صالة اًمٚمٞمؾ واًمٜمقا

اًمؽمهمٞم٥م ذم ىمٞم٤مم ، سم٤مب  ٤مصالة اعم٤ًمومريـ وىمٍمه( ، وُمًٚمؿ  ذم صحٞمحف ، يمت٤مب 5512( ، سمرىمؿ )1/10)

 ( .015، سمرىمؿ ) 112، ص رُمْم٤من وهق اًمؽماويح

حَي٦م ، وأول ُمِمٝمد ؿمٝمده ُمع اًمٜمٌل طمذيٗم٦م سمـ أؾمٞمد سمـ إقمقس    (3) = احلديٌٞم٦م، ويم٤من  اًمٖمٗم٤مري ، ويٙمٜمك أب٤م َهِ
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 .(5)هبام"

ىمٍم اًمّمالة ذم ُمٜمك ذم ظمالومتف وىم٤مل : " أهي٤م اًمٜم٤مس إن اًم٘مٍم ؾمٜم٦م  شمرك قمثامن سمـ قمٗم٤من  -4

 . (1)ًمٜم٤مس ومخٗم٧م أن يًتٜمقا " وؾمٜم٦م ص٤مطمٌٞمف ، وًمٙمٜمف طمدث ـمٖم٤مم ُمـ ا  رؾمقل اهلل 

ُمٕمٚم٘م٤ًم قمغم هذه أصم٤مر وهمػمه٤م : )أن اًمّمح٤مسم٦م قمٛمٚمقا قمغم هذا  -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل 

آطمتٞم٤مط ذم اًمديـ ح٤م ومٝمٛمقا هذا إصؾ ُمـ اًمنميٕم٦م، ويم٤مٟمقا أئٛم٦م ي٘متدى هبؿ ، ومؽميمقا أؿمٞم٤مء 

 .(4)وأفمٝمروا ذًمؽ 3 ًمٞمٌٞمٜمقا أن شمريمٝم٤م همػم ىم٤مدح وإن يم٤مٟم٧م ُمٓمٚمقسم٦م (

 ، وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ :  اًمّمقرة اخل٤مُم٦ًم : اعمٕم٤مُمٚم٦م سمٜم٘مٞمض اعم٘مّمقد

 . (3): " ًمٞمس ًم٘م٤مشمؾ ُمػماث "  ىمقل اًمٜمٌل  -5

وذًمؽ ٕنف ىمتٚمف ٕضمؾ أن يرصمف ومٕمقُمؾ سمٜم٘مٞمض ُم٘مّمقده ، وهذا احلٙمؿ جمٛمع قمٚمٞمف ذم اًم٘متؾ 

                                                                                               
، وروى قمٜمف أبق اًمٓمٗمٞمؾ  ُمـ أصح٤مب اًمِمجرة ، وُمـ أهؾ اًمّمػ ، وىمد روى قمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ =

، وُم٤مت هب٤م ، وصغم قمٚمٞمف زيد سمـ أرىمؿ . اٟمٔمر : اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ  ِمٕمٌل ، وٟمزل اًمٙمقوم٦م  سمٕمد  ذًمؽواًم

 ( .5/004( ، وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م )1/125( ، وُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ )1/505ؾمٕمد )

 ( ، وصححف52101( ، سمرىمؿ )2/113أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب اًمْمح٤مي٤م ، سم٤مب إوحٞم٦م ؾمٜم٦م ، )(  5)

 ( .3/411إًم٤ٌمين ذم إرواء اًمٖمٚمٞمؾ )

(، وطمًـ 1131( ، سمرىمؿ )4/533أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب اًمّمالة ، سم٤مب ُمـ شمرك اًم٘مٍم ذم اًمًٗمر ، )(  1)

 (  .1/100إؾمٜم٤مده إًم٤ٌمين ذم صحٞمح أيب داود )

 . (3/501(  اعمقاوم٘م٤مت )4)

 .أظمرضمف ُم٤مًمؽ وأمحد واسمـ ُم٤مضمف واًمدارىمٓمٜمل واًمٌٞمٝم٘مل (  3)

( ، 1141( ، سمرىمؿ )1/341ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م ، يمت٤مب اًمٕم٘مقل ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ُمػماث اًمٕم٘مؾ واًمتٖمٚمٞمظ ومٞمف ، )           

( ، واسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب اًمدي٤مت ، سم٤مب اًم٘م٤مشمؾ ٓ يرث ، 430( ، سمرىمؿ )5/314وأمحد ذم اعمًٜمد ، )

( ، سمرىمؿ 1/511ٗمرائض واًمًػم وهمػم ذًمؽ ، )( ، واًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب اًم1135( ، سمرىمؿ )1/113)

( ، 51101( ، سمرىمؿ )1/110( ، واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب اًمٗمرائض ، سم٤مب ٓ يرث اًم٘م٤مشمؾ ، )3534)

 ( .1/551وصححف إًم٤ٌمين ذم إرواء اًمٖمٚمٞمؾ )
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 . (5)اًمٕمٛمد 

قمٛمر  سمـ اخلٓم٤مب ، وم٠ًمل  ـمٚمؼ اُمرأتف وهل طم٤مئض ذم قمٝمد رؾمقل اهلل  أن اسمـ قمٛمر -1

  رؾمقل اهلل  قمـ ذًمؽ ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل " :    ومٚمػماضمٕمٝم٤م ، صمؿ ًمٞمٛمًٙمٝم٤م طمتك ُمره

، صمؿ حتٞمض ، صمؿ شمٓمٝمر ، صمؿ إن ؿم٤مء أُمًؽ سمٕمد ، وإن ؿم٤مء ـمٚمؼ ىمٌؾ أن يٛمس ، ومتٚمؽ اًمٕمدة شمٓمٝمر

 . (1) شر اهلل شمٕم٤ممم أن يٓمٚمؼ هل٤م اًمٜم٤مساًمتل أُم

قسم٦م ًمف ، وشمقسم٦م ُمـ ُمٕمّمٞمتف سم٤مؾمتدراك ضمٜم٤ميتف ، ُمٕم٤مُمٚم٦م ًمف ـمالىمف إمم اًمٓمٝمر قم٘م وإٟمام أظمر اًمٜمٌل 

 . (4)يت٠مظمر ىمٌؾ وىمتف ومٛمٜمع ُمٜمف ذم وىمتفسمٜم٘مٞمض ُم٘مّمقده 3 ٕنف قمجؾ ُم٤م طم٘مف أن 

وضمٕمٚم٧م اعمٕم٤مُمٚم٦م سمٜم٘مٞمض اعم٘مّمقد ُمـ صقر آطمتٞم٤مط 3 ٕن إصؾ هق إظمذ سم٤مًمٔمقاهر ُمـ 

ٙمٚمػ ُمـ إرادشمف اًمٗم٤ًمد ، ومٙم٤من ًمٚمِمؽ ذم طم٤مل اعم إصؾأطمقال اًمٜم٤مس ، وًمٙمٜم٤م قمدًمٜم٤م قمـ هذا 

 اً حتّمٞمؾ اعمّمٚمح٦م سمٕم٤مُمٚمتف سمٜم٘مٞمض ُم٘مّمقده ، وٕضمؾ هذا اًمِمؽ يم٤من اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط وارد

 .(3)فومٞم

 ، وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ : اًمّمقرة اًم٤ًمدؾم٦م : شمٜمزيؾ إُمر اعمقهقم ُمٜمزًم٦م إُمر اعمٕمٚمقم

 . ومٜمزل اًمٜمٌل  (5)ء " وم٢مذا ٟم٤مُم٧م اًمٕملم اؾمتٓمٚمؼ اًمقيم٤م (1): " اًمٕملم ويم٤مء اًمًف ىمقل اًمٜمٌل  -5

                                 
 . (0/151)ٕيب قمٛمر ( ، واًمنمح اًمٙمٌػم 14/334اًمؼم ) (  اٟمٔمر : اًمتٛمٝمٞمد ٓسمـ قمٌد5)

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ . (  أظمرضمف1)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )ىمقل اهلل شمٕم٤ممم : ، سم٤مب  اًمٓمالقاًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب           

حتريؿ ـمالق ، سم٤مب  اًمٓمالق( ، وُمًٚمؿ  ذم صحٞمحف ، يمت٤مب 1115( ، سمرىمؿ )0/35، )( پ پ 

 ( .5305، سمرىمؿ ) 135، ص احل٤مئض سمٖمػم رو٤مه٤م 

 . (25-0/20(  اٟمٔمر : ـمرح اًمتثري٥م )4)

 . 411اٟمٔمر : ٟمٔمري٦م آطمتٞم٤مط اًمٗم٘مٝمل ص  ( 3)

: اؾمؿ ُمـ أؾمامء اًمدسمر ، واًمقيم٤مء : ُم٤م يِمد سمف اًمٍمة واًمٙمٞمس . اٟمٔمر : همري٥م احلدي٨م ٓسمـ  -سمٗمتح اًمًلم–(  اًمًف 1)

 . (5/311( ، وذح ؾمٜمـ أيب داود ًمٚمٕمٞمٜمل )4/11ؾمالم )
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  ُمٜمزًم٦م إُمر اعمٕمٚمقم ، ومحٙمؿ سمٜم٘مض اًمٓمٝم٤مرة . –وهق أُمر ُمتقهؿ  –احلدث أثٜم٤مء اًمٜمقم 

ًمٙم٤من قمغم أي طم٤مل وضمد  : ) قملم اًمٜمقم ًمٞمس سمحدث ، وًمقيم٤من طمدصم٤مً  -رمحف اهلل–ىم٤مل اخلٓم٤ميب 

ٟم٘مض ًمٚمٓمٝم٤مرة ، يم٤ًمئر إطمداث اًمتل ىمٚمٞمٚمٝم٤م ويمثػمه٤م وقمٛمده٤م وظمٓم١مه٤م ؾمقاء ذم  ٟم٤مىمْم٤مً 

وم٢مذا يم٤من سمح٤مل ُمـ اًمتامؾمؽ  اًمٓمٝم٤مرة، وإٟمام هق ُمٔمٜم٦م ًمٚمحدث ُمقهؿ ًمقىمققمف ُمـ اًمٜم٤مئؿ هم٤مًم٤ٌمً 

ء ذم اًم٘مٕمقد اح٤مٟمع ُمـ ظمروج احلدث ُمٜمف يم٤من حمٙمقُم٤مً  ًمف سم٤مًمًالُم٦م، وسم٘م٤مء اًمٓمٝم٤مرة  وآؾمتقا

 ٤مئالً أو ىم٤مئاًم أو ُم أو ؾم٤مضمداً  أو رايمٕم٤مً  اعمت٘مدُم٦م وم٢مذا زال قمـ ُمًتقى اًم٘مٕمقد سم٠من يٙمقن ُمْمٓمجٕم٤مً 

إمم أطمد ؿم٘مٞمف أو قمغم طم٤مل يًٝمؾ ُمٕمٝم٤م ظمروج احلدث ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمر سمذًمؽ يم٤من أُمره 

 .  (1) ٕنف ىمد يٙمقن ُمٜمف احلدث ذم شمٚمؽ احل٤مًم٦م هم٤مًم٤ًٌم ( 3ف ىمد أطمدثقمغم أنّ  حمٛمقًٓ 

: " إذا ىم٤مم أطمديمؿ ُمـ اًمٜمقم وم٠مراد أن يتقو٠م، ومال يدظمؾ يده ذم ووقئف طمتك  ىمقل اًمٜمٌل  -1

       شمٚمٓمخ اًمٞمد سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م أثٜم٤مء اًمٜمقم  ، ومٜمزل اًمٜمٌل  (4)ٓ يدري أجـ سم٤مشم٧م يده " يٖمًٚمٝم٤م، وم٢مٟمف 

  . (3)ٖمًؾ اًمٞمديـ ىمٌؾ إدظم٤مهلام ذم اإلٟم٤مءسم ٠مُمرُمٜمزًم٦م إُمر اعمٕمٚمقم ، وم -وهق أُمر ُمتقهؿ–

ئد احلدي٨م : ) -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمٜمقوي  وُمٜمٝم٤م : اؾمتح٤ٌمب إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اًمٕم٤ٌمدات ذم ومقا

                                                                                               
 أظمرضمف أبق داود واسمـ ُم٤مضمف واًمدارىمٓمٜمل واًمٌٞمٝم٘مل .(  5)

( ، واسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف ، 104( ، سمرىمؿ )5/15بق داود ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ، سم٤مب اًمقوقء ُمـ اًمٜمقم ، )أ           

 دارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة،=( ، واًم300( ، سمرىمؿ )5/515يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ، سم٤مب اًمقوقء ُمـ اًمٜمقم ، )

ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ، سم٤مب  ( ، واًمٌٞمٝم٘مل100( ، سمرىمؿ )5/121سم٤مب ومٞمٛمـ ٟم٤مم ىم٤مقمدًا وُمْمٓمجٕم٤ًم ، )=

 ( .5/410( ، وطمًـ إؾمٜم٤مده إًم٤ٌمين ذم صحٞمح أيب داود )112( ، سمرىمؿ )5/551اًمقوقء ُمـ اًمٜمقم ، )

 . (5/01(  ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ )1)

 (  أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .4)

ً ، سم٤مب  اًمٓمٝم٤مرةاًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب            ، ( ، وُمًٚمؿ  ذم صحٞمحف511( ، سمرىمؿ )5/33، )آؾمتجامر وشمرا

، يمراه٦م همٛمس اعمتقوئ وهمػمه يده اعمِمٙمقك ذم ٟمج٤مؾمتٝم٤م ذم اإلٟم٤مء ىمٌؾ همًٚمٝم٤م صمالصم٤ًم ، سم٤مب  اًمٓمٝم٤مرةيمت٤مب 

 ( .101، سمرىمؿ ) 552ص

 . (5/114(  ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل )3)
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 . (5) ُم٤م مل خيرج قمـ طمد آطمتٞم٤مط إمم طمد اًمقؾمقؾم٦م( وهمػمه٤م

ٟمص اًمٕمٚمامء قمغم أهن٤م ُمـ صقر  -أقمٜمل شمٜمزيؾ إُمر اعمقهقم ُمٜمزًم٦م اعمٕمٚمقم–وهذه اًمّمقرة 

 آطمتٞم٤مط ذم اًمنميٕم٦م .

: ) اًمقرع طمزم واطمتٞم٤مط ًمٗمٕمؾ ُم٤م يتقهؿ ُمـ اعمّم٤مًمح ،  -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم 

 .(1) ٤مؾمد ، وأن دمٕمؾ ُمقهقُم٤مهت٤م يمٛمٕمٚمقُم٤مهت٤م قمٜمد اإلُمٙم٤من (وشمرك ُم٤م يتقهؿ ُمـ اعمٗم

: )آطمتٞم٤مط أن ٟمجٕمؾ اعمٕمدوم يم٤معمقضمقد واعمقهقم يم٤معمح٘مؼ  -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ اًمًٌٙمل 

  . (4)وُم٤م يرى قمغم سمٕمض اًمقضمقه ٓ يرى إٓ قمغم يمٚمٝم٤م (

 

 ٤م ذم اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م :، ومٞمٛمٙمـ إمج٤مهل اًمتل اقمتؼمه٤م اًمِم٤مرع ذم ُمنموقمٞم٦م آطمتٞم٤مط وأُم٤م اعم٘م٤مصد

  ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح ودرء اعمٗم٤مؾمد : -5

 إن اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ضم٤مءت سمجٚم٥م اعمّم٤مًمح ًمٚمٕم٤ٌمد ودرء اعمٗم٤مؾمد قمٜمٝمؿ ، وىمد سملم اهلل 

وإٟمام حت٘مؼ ،   (4)(ک ک گ گ گ) سم٘مقًمف :  اعم٘مّمد ُمـ إرؾم٤مًمف حمٛمدًا 

ودرء ـ حت٘مٞمؼ ُمّم٤محلٝمؿ ، اًمرؾم٤مًم٦م ُم٘مّمقده٤م ُمـ اًمرمح٦م إذا اؿمتٛمٚم٧م قمغم ُم٤م حيت٤مضمف اًمٕم٤ٌمد ُم

٘مّمد ضم٤مءت اًمتنميٕم٤مت وإطمٙم٤مم ضم٤مًم٦ٌم ًمٚمٛمّم٤مًمح أو ُمٌ٘مٞم٦م اعمٗم٤مؾمد قمٜمٝمؿ ، وقمغم هذا اًم

 قمٚمٞمٝم٤م، داومٕم٦م ًمٚمٛمٗم٤مؾمد أو ُم٘مٚمٚم٦م ُمٜمٝم٤م ، حم٘م٘م٦م اًمرمح٦م اًمتل أراده٤م اهلل ًمٕم٤ٌمده .

ؿ ، واعمّمٚمح٦م اعمجٚمقسم٦م هٜم٤م هل : اعمٜمٗمٕم٦م اًمتل ىمّمده٤م اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ ًمٕم٤ٌمده ، ُمـ طمٗمظ ديٜمٝم

 .(1)وٟمٗمقؾمٝمؿ ، وقم٘مقهلؿ ، وٟمًٚمٝمؿ ، وأُمقاهلؿ ، ـمٌؼ شمرشمٞم٥م ُمٕملم ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م

                                 
 . (4/502(  اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج )5)

 . 410(  ؿمجرة اعمٕم٤مرف وإطمقال ص 1)

 . (5/550(  إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر )4)

 ( ُمـ ؾمقرة إنٌٞم٤مء .500(  أي٦م )3)

سمط اعمّمٚمح٦م ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمٌقـمل ص 1)  . 14(  اٟمٔمر : وقا
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آطمتٞم٤مط دائر سملم  وذًمؽ ٕن   3آطمتٞم٤مط ذم اًمنميٕم٦م  ىم٤مقمدة ٌٝم٤مومم٤م حي٘مؼ هذه اعمّمٚمح٦م وجيٚم

ضمٚم٥م ُمّمٚمح٦م ُمتح٘م٘م٦م أو راضمح٦م، أو درء ُمٗمًدة ُمتح٘م٘م٦م أو راضمح٦م ، ومٙمؾ ومٕمؾ حت٘م٘م٧م 

ضمقب أو اًمٜمدب أو اإلسم٤مطم٦م ، وم٢مذا شمردد سملم اًمقاضم٥م واًمٜمدب أو ُمّمٚمحتف ومٝمق دائر سملم اًمق

ؾ إُمر قمغم صٗم٦م اًمقضمقب حتّمٞماًل عمّمٚمحتف واطمتٞم٤مـم٤ًم ًمف ، ويمذًمؽ إن اًمقاضم٥م واإلسم٤مطم٦م ، وُمٕمِ 

 ؾ قمغم صٗم٦م اًمٜمدب حتّمٞماًل عمّمٚمحتف واطمتٞم٤مـم٤ًم ًمف .شمردد سملم اًمٜمدب واإلسم٤مطم٦م ، وُمٕمِ 

حريؿ واًمٙمراه٦م واًمٕمٗمق قمٜمف ًمٚمجٝمؾ أو اًمٖمٗمٚم٦م أو ويمؾ ومٕمؾ حت٘م٘م٧م ُمٗمًدشمف ومٝمق دائر سملم اًمت

اًمٜمًٞم٤من ، وم٢من شمردد إُمر سملم اًمتحريؿ واًمٙمراه٦م أو سملم اًمتحريؿ واًمٕمٗمق قمٜمف أو سملم اًمٙمراه٦م 

م واعمٙمروه .  واًمٕمٗمق قمٜمف ، وم٤مٓطمتٞم٤مط شمريمف دومٕم٤ًم ح٤م يتقهؿ ُمـ ُمٗمًدة احلرا

اًل ًمألُمر اعمتقهؿ ُمٜمزًم٦م إُمر شمٜمزي 3 ويمؾ ومٕمؾ ُمّمٚمحتف أرضمح ُمـ ُمٗمًدشمف وم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ومٕمٚمف

شمٜمزياًل ًمألُمر اعمتقهؿ ُمٜمزًم٦م  3اعمٕمٚمقم، ويمؾ ومٕمؾ ُمٗمًدشمف أرضمح ُمـ ُمّمٚمحتف وم٤مٓطمتٞم٤مط ذم شمريمف

 .(5) إُمر اعمٕمٚمقم 

ُم٘مّمد أؾم٤مد ذم ذع آطمتٞم٤مط  -أقمٜمل ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح ودرء اعمٗم٤مؾمد –وهذا اعم٘مّمد 

طملم ضمٕمؾ هذا  -رمحف اهلل–ًمًٌٙمل وآؾمتؼماء ًمٚمديـ واًمٕمرض ، وىمد ؾمٌؼ اًمٜم٘مؾ قمـ اسمـ ا

ُم٤ًمئؾ آطمتٞم٤مط يمثػمة  اعم٘مّمد هق اًمٖم٤مي٦م إؾم٤مؾمٞم٦م عمنموقمٞم٦م آطمتٞم٤مط ، وم٘م٤مل : )واقمٚمؿ أن  

آطمتٞم٤مط ىمد يٙمقن ًمتحّمٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م يم٢مجي٤مب  يٓمقل اؾمت٘مّم٤مؤه٤م ، يرضمع طم٤مصٚمٝم٤م إمم أن  

 .(1)دة يمتحريؿ وـمئٝم٤م( ، وىمد يٙمقن ًمدومع اعمٗمًاًمّمالة قمغم اعمتحػمة وإن اطمتٛمؾ يمقهن٤م طم٤مئْم٤مً 

  طمّمقل اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م ذم اًم٘مٚم٥م : -1

ح اًمّمدر  طمف ُمـ ُم٘م٤مصد اًمتنميع اإلؾمالُمل ، وًمذًمؽ ارشمٌط اٟمنما إن ـمٛم٠منٞمٜم٦م اًم٘مٚم٥م واٟمنما

سم٤مإلؾمالم يمٚمف 3 ٕهن٤م اًمنميٕم٦م اًمتل حت٘مؼ ًمٚمٛمٙمٚمػ ـمٛم٠منٞمٜم٦م اًم٘مٚم٥م ورو٤مه، ومٛمـ ذًمؽ ىمقًمف 

                                 
 . 410(  اٟمٔمر : ؿمجرة اعمٕم٤مرف وإطمقال ص 5)

 . (5/555(  إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر )1)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ): وىمقًمف ، (1)(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) شمٕم٤ممم:

 .   (2)(ٻ پ پ پ 
ح اًمّمدريوآطمتٞم٤مط ذم صقره اعمٕمتؼمة ذقم٤ًم حي٘مؼ شمٚمؽ اًمٓم 3 ٕن ٛم٠منٞمٜم٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م وآٟمنما

م أو شمرك اًمقاضم٥م وٟمحق ذًمؽ ، وم٤مٕظمذ  اعمٙمٚمػ ؾمٞمخرج ُمـ شمٌٕم٤مت احلرج ذم ومٕمؾ احلرا

ًمراطم٦م ح٤م يؽمشم٥م قمغم إظمذ سمف ُمـ ا 3رج ُمـ قمدم إظمذ سمف سم٤مٓطمتٞم٤مط يٙمقن أبٕمد قمـ احل

واًمتٗمٙمػم واخلقف ُمـ ٟمت٤مئ٩م  ،ػممم٤م يدومع قمٜمف طمرج شم٠منٞم٥م اًمْمٛم ،اًمٜمٗمًٞم٦م واخلروج قمـ اًمتٌٕم٦م

 .(4)ف، وُمـ شمردده ذم صح٦م ُم٤م ومٕمٚمفومٕمٚم

وًمذًمؽ ضم٤مء ذم طمدي٨م واسمّم٦م سمـ ُمٕمٌد
(4)

   أنف ىم٤مل : أتٞم٧م رؾمقل اهلل  وم٘م٤مل : " ضمئ٧م ،

اًمؼم ُم٤م اـمٛم٠من٧م إًمٞمف اًمٜمٗمس ، شم٠ًمل قمـ اًمؼم ؟ " ، ىمٚم٧م : ٟمٕمؿ . وم٘م٤مل : " اؾمتٗم٧م ٟمٗمًؽ ، 

واـمٛم٠من إًمٞمف اًم٘مٚم٥م ، واإلصمؿ ُم٤م طم٤مك ذم ٟمٗمًؽ ، وشمردد ذم اًمّمدر ، وإن أومت٤مك اًمٜم٤مس 

قمالُم٦م اًمؼم اـمٛمئٜم٤من اًمٜمٗمس ، وؾمٙمقهن٤م إًمٞمف ، وأن ُم٤م طم٤مك ذم  ومجٕمؾ اًمٜمٌل  ،(1)وأومتقك"

                                 
 ( ُمـ ؾمقرة اًمزُمر .11(  ُمـ أي٦م )5)

 ( ُمـ ؾمقرة إنٕم٤مم .511)(  ُمـ أي٦م 1)

 . 540ص ًمٚمديمتقر يٕم٘مقب اًم٤ٌمطمًلم (  اٟمٔمر : رومع احلرج ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 4)

ًمف وأب٤م ؾم٤ممل ، يٙمٜمك واسمّم٦م سمـ ُمٕمٌد سمـ قمٌٞمد سمـ ىمٞمس سمـ يمٕم٥م سمـ ومٝمد سمـ ىمٜمٗمذ سمـ احل٤مرث سمـ صمٕمٚم٦ٌم ، هق : (  4)

اٟمٔمر : ُمٕمجؿ . ٚمرىم٦م ، وأىم٤مم هب٤م إمم  أن ُم٤مت هب٤مـه ، وؾمٙمـ اًمٙمقوم٦م صمؿ حتقل ًم 2ؾمٜم٦م  صح٦ٌم ، ووومد قمغم اًمٜمٌل 

 ( .1/421( ، وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م )4/513اًمّمح٤مسم٦م ٓسمـ ىم٤مٟمع )

 أظمرضمف أمحد واًمٓمؼماين .(  1)

وىم٤مل اسمـ رضم٥م ( . 11/531( ، واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ، )51005( ، سمرىمؿ )12/111أمحد ذم اعمًٜمد ، )         

أمحد ُمـ ـمريؼ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ  اًمزسمػم سمـ قمٌداًمًالم قمـ أجقب سمـ قمٌداًمٚمف  : ) ظمرضمف اإلُم٤مم -رمحف اهلل–

سمـ ُمٙمرز قمـ واسمّم٦م سمـ ُمٕمٌد ... ومٗمل إؾمٜم٤مد هذا احلدي٨م أُمران يقضم٥م يمؾ ُمٜمٝمام وٕمٗمف : أطمدمه٤م : اٟم٘مٓم٤مقمف 

سملم اًمزسمػم وأجقب ، وم٢مٟمف رواه قمـ ىمقم مل يًٛمٕمٝمؿ . واًمث٤مين : وٕمػ اًمزسمػم هذا ( ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم 

 . (1/23ؿ)واحلٙم
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ذح صدره  اًمّمدر، ومل شمٓمٛمئـ ًمف اًمٜمٗمس ومٝمق اإلصمؿ ، وهذا إٟمام يٙمقن إذا يم٤من ص٤مطمٌف ممـ

 . (5)ًمإليامن

 : ) وم٢من ىمٚم٧م ىمقًمف هٜم٤م : " واإلصمؿ ُم٤م طم٤مك ذم ٟمٗمًؽ " ي٘متيض أن   -رمحف اهلل–ىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ 

إُمقر اعمِمتٌٝم٦م إصمؿ 3 ٕهن٤م حتؽ ذم اًمٜمٗمس وشمؽمدد ذم اًمّمدر ، وهذا يٕم٤مرض ىمقًمف ذم احلدي٨م 

٤م ًمٞم٧ًم إصماًم ، وإٟمام ذع ، وم٢من ُم٘متْم٤مه أهن (1)اًم٤ًمًمػ : " ومٛمـ اشم٘مك اًمِمٌٝم٤مت .. " إمم آظمره

 اضمتٜم٤مهب٤م ورقم٤ًم يمام ُمر .

واجلقاب : ُمٜمع يمقن اًمِمٌٝم٤مت ًمٞم٧ًم إصماًم 3 ٕن آؾمتؼماء ًمٚمديـ واًمٕمرض واضم٥م ، واشم٘م٤مء 

 . (4) اًمِمٌٝم٤مت ـمريؼ إًمٞمف ، واًمٓمريؼ إمم اًمقاضم٥م واضم٥م (

 يٙمقن شمردداً وٓ ؿمؽ أنف يِمؽمك ذم هذا اًمؽمدد اًمذي يّمٞم٥م اإلٟم٤ًمن دم٤مه هذا إُمر اعمِمتٌف أن 

 .(3)قمـ اًمقؾم٤موس وإوه٤مم صحٞمح٤ًم سمٕمٞمداً 

واخلالص٦م أن آطمتٞم٤مط ُمـ أقمٔمؿ ُم٘م٤مصده حت٘مٞمؼ اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م ، واًمِمٕمقر سم٤مًمرى ، وؾمٙمقن 

اًمٜمٗمس ، وهق ٓ يٕم٤مرض ىم٤مقمدة رومع احلرج ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ، سمؾ إن آطمتٞم٤مط حي٘مؼ رومع 

: ) إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط واًمقرع ذم سمٕمض  -طمٗمٔمف اهلل–احلرج يمام ىم٤مل اًمديمتقر ص٤مًمح سمـ محٞمد 

ُم٘م٤مُم٤مت اًمتِمديد ي١مدي إمم اـمٛمئٜم٤من اًم٘مٚم٥م ، وإسمٕم٤مده قمـ ُمقاىمع احلرج واًمْمٞمؼ ، وحم٤مؾم٦ٌم 

اًمٜمٗمس ، وُم٤م يًٛمك سمت٠منٞم٥م اًمْمٛمػم ، واخلروج ُمـ قمٝمدة اًمتٙمٚمٞمػ سمٞم٘ملم ، ويٌٕمده قمـ اًمؽمدد 

م احل٤مضم٦م وآوٓمرار طمرضم٤ًم ذم قمدم اًمقرع وٓ ؾمٞمام ذم طم٤مٓت آظمت٤ٌمر وقمد اعم١ممل 3 ٕن  

: " واإلصمؿ ُم٤م طم٤مك ذم ٟمٗمًؽ وشمردد ذم اًمّمدر ، ويمره٧م ان ذم ىمقًمف ووٞم٘م٤ًم أؿم٤مر إًمٞمف اًمٜمٌل 

                                 
 . (1/501(  اٟمٔمر : ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ)5)

 . 11شم٘مدم خترجيف ص (  1)

 . 134(  اعمٕملم قمغم شمٗمٝمؿ إرسمٕملم ص4)

 . 531(  اٟمٔمر : ذح إرسمٕملم اًمٜمقوي٦م ٓسمـ اًمٕمٓم٤مر ص 3)
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 .(5) يٓمٚمع قمٚمٞمف اًمٜم٤مس ، وإن أومت٤مك اًمٜم٤مس وأومتقك " (

 (1)ىمٞم٤مُمف ُم٘م٤مم اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل : -4

٤م سمٕمض إطمٙم٤مم احلٙمؿ اًمنمقمل يث٧ٌم سمثٌقت ؾمٌٌف أو ذـمف ، وًمٙمـ وضمدٟم إن اًم٘م٤مقمدة أن  

اًمنمقمٞم٦م شمث٧ٌم سمدون أؾم٤ٌمهب٤م وذوـمٝم٤م ، وُمـ هٜم٤م ٟمِم٠مت ىم٤مقمدة ) اًمت٘مدير ( يمام يًٛمٞمٝم٤م اًمٕمز سمـ 

و اعمقضمقد أ: إقمٓم٤مء اعمٕمدوم طمٙمؿ اعمقضمقد ،  : ) اًمت٘مدير -رمحف اهلل–قمٌداًمًالم طمٞم٨م ىم٤مل 

يٕم٦م ، وهل : ) ىم٤مقمدة ُمِمٝمقرة ذم اًمنم -رمحف اهلل–، واًم٘مراذم طمٞم٨م ىم٤مل  (4) طمٙمؿ اعمٕمدوم (

وؾماّمه٤م ،  (3)ىم٤مقمدة اًمت٘مدير ، ومٞمٕمٓمك اعمقضمقد طمٙمؿ اعمٕمدوم ، واعمٕمدوم طمٙمؿ اعمقضمقد ( 

، : ) اعمؽمىم٤ٌمت إذا وىمٕم٧م) اًمت٘مدير وآٟمٕمٓم٤مف ( طمٞم٨م ىم٤مل ىم٤مقمدة : -رمحف اهلل–اًمقٟمنميز 

طملم ٤م مل شمزل طم٤مصٚم٦م ُمـ ٤م ومٞمام ىمٌؾ يم٤مًمٕمدم ، أو ي٘مدر أهّن هؾ ي٘مدر طمّمقهل٤م يقم وضمقده٤م ويم٠مهّن 

وهل ىم٤مقمدة : اًمت٘مدير  ؟ت أطمٙم٤مُمٝم٤م ، واؾمتٜمد احلٙمؿ إًمٞمٝم٤م ؾم٤ٌمهب٤م اًمتل أثٛمرأطمّمٚم٧م 

 . (1) وآٟمٕمٓم٤مف (

وذيمروا أُمثٚم٦م وم٘مٝمٞم٦م ُمتٕمددة شمدظمؾ حت٧م اًم٘م٤مقمدة ، وًمٞمس اعم٘م٤مم يًتدقمل ذيمره٤م ، وإٟمام أذت 

سمٕمض اًمٕمٚمامء  ًم٘م٤مقمدة اًمت٘مديرات ٕبلم أن آطمتٞم٤مط ذم اًمنميٕم٦م ُمٜمٓمٚمؼ ُمـ هذه اًم٘م٤مقمدة ، سمؾ إن  

                                 
 . 431(  رومع احلرج ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ص 5)

 ، وإٟمام اإلؿم٤مرة هٜم٤م إمم اؾمتٕمامل آطمتٞم٤مط ذم آطمتج٤مج قمٜمد أوٓ (  ؾمٞم٠ميت ُمٌح٨م ُمًت٘مؾ ذم يمقن آطمتٞم٤مط دًمٞمالً 1)

 قمدم اًمدًمٞمؾ .

 . (1/101(  ىمقاقمد إطمٙم٤مم )4)

 . 131، واٟمٔمر : إيْم٤مح اعم٤ًمًمؽ ًمٚمقٟمنميز ص  151(  إُمٜمٞم٦م ذم إدراك اًمٜمٞم٦م ص 3)

 . 151(  إيْم٤مح اعم٤ًمًمؽ ًمٚمقٟمنميز ص 1)

وم٘مٞمف ـه ، وهق 143، وًمد ؾمٜم٦م  حمٛمد اًمقٟمنميز اًمتٚمٛم٤ًمين، أبق اًمٕم٤ٌمسأمحد سمـ حيٞمك سمـ  واًمقٟمنميز هق :          

إيْم٤مح اعم٤ًمًمؽ إمم ىمقاقمد اإلُم٤مم  ُم١مًمٗم٤مشمف : ُمـ ورطمؾ إمم وم٤مس وأىم٤مم هب٤م ، وُم٤مًمٙمل، أطمذ قمـ قمٚمامء شمٚمٛم٤ًمن، 

وشمقذم ٞم٦م، ذم وم٘مف اح٤مًمٙم اًم٘مقاقمد، وو اعمٕمٞم٤مر اعمٕمرب قمـ ومت٤موي قمٚمامء إومري٘مٞم٦م وإندًمس وسمالد اعمٖمرب ، ُم٤مًمؽ 

 . 511( ، وضمذوة آىمت٤ٌمس ص 5/420ـه . اٟمٔمر : ؿمجرة اًمٜمقر اًمزيمٞم٦م )253ذم وم٤مس ؾمٜم٦م 
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طمٞم٨م  -رمحف اهلل–يمام هق صٜمٞمع اسمـ اًمًٌٙمل ، جيٕمؾ آطمتٞم٤مط هق صٛمٞمؿ ىم٤مقمدة اًمت٘مديرات 

، واعمقهقم يم٤معمح٘مؼ ، وُم٤م يرى قمغم سمٕمض طمتٞم٤مط أن ٟمجٕمؾ اعمٕمدوم يم٤معمقضمقدىم٤مل : )آ

 . (5)(يمٚمٝم٤م اًمقضمقه ٓ يرى إٓ قمغم

        ٕطمٙم٤مم إٟمام هق ُمـ هذا اًم٤ٌمب وُمـ هٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أن احلٙمؿ سم٤مٓطمتٞم٤مط وضمٕمٚمف دًمٞماًل ُمـ أدًم٦م ا

م  -ُمثالً –، ووضمف ذًمؽ : أنف  -أقمٜمل سم٤مب اًمت٘مديرات اًمنمقمٞم٦م  – قمٜمد اظمتالط احلالل سم٤محلرا

ً ، وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مدر أن اعمرء إذا شمٜم٤مول هذا اخلٚمٞمط وم٢مٟمف ي٘مع قمغم اًمٕملم احلرام ٓ قمغم  اظمتالـم٤ًم ُمتاميزا

احلالل اٟم٘مٚم٥م إمم طمرام ٕضمؾ  قمل أنّ دّ احلالل ، ومٜمجري احلٙمؿ قمغم هذا اًمت٘مدير ، وٓ ٟم

ُم٤ًم ، وًمٞمس آطمتٞم٤مط ُمـ أُم٤مرات  آطمتٞم٤مط ، وم٢من آطمتٞم٤مط ٓ حيرم طمالًٓ ، وٓ حيؾ طمرا

 .(1)-رمحف اهلل– اًمقوع واًمقضمقب ، سمؾ هق ُمـ سم٤مب إصٚمح يمام ذيمره صٗمل اًمديـ اهلٜمدي

 ريؿ اح٤مء إذا فمٝمرت ومٞمفإمم هذا اعمٕمٜمك ح٤م ؾمئؾ قمـ حت -رمحف اهلل–وىمد أؿم٤مر اإلُم٤مم أمحد 

وم٢مذا ظم٤مًمٓم٧م هذه  ،م اهلل شمٕم٤ممم اعمٞمت٦م واًمدم وحلؿ اخلٜمزيراًمٜمج٤مؾم٦م؟ وم٠مضم٤مب هبذا وىم٤مل: ) طمرّ 

      رمحف –ف ىمد شمٜم٤مول هذه إؿمٞم٤مء ( وهذا ُمٕمٜمك يمالُمف يمام ٟم٘مٚمف اسمـ اًم٘مٞمؿ اح٤مء ومٛمتٜم٤موًمف يم٠منّ 

 .(4)-اهلل

جيد اعمجتٝمد ُمـ إدًم٦م إصٚمٞم٦م ُم٤م يٛمٙمٜمف ُمـ  ف ذم اعم٤ًمئؾ اًمتل يِمتٌف أُمره٤م ، وٓوقمٚمٞمف وم٢مٟمّ 

آقمتامد قمٚمٞمف ذم إصدار احلٙمؿ اًمنمقمل ، وم٢مٟمف يٚمج٠م طمٞمٜمئٍذ إمم اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ُمـ أضمؾ 

 .(3)احلّمقل قمغم ي٘ملم اًمؼماءة ، وؾمالُم٦م اًمٕمٛمؾ

وٟمٔمػم ذًمؽ ُم٤م ذيمره اًمٕمٚمامء قمٜمد اًمٙمالم قمغم اإلهل٤مم وهق : ) إي٘م٤مع اًمٌمء ذم اًم٘مٚم٥م ُمـ قمٚمؿ 

                                 
 . (5/550ؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر )إ(  5)

ئد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )4/214(  اٟمٔمر : هن٤مي٦م اًمقصقل )1)  . (4/110( ، واٟمٔمر : سمدائع اًمٗمقا

ئد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )4)  . (4/110(  سمدائع اًمٗمقا

 . 11ٓطمتٞم٤مط ص (  اٟمٔمر : ٟمٔمري٦م ا3)
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اإلهل٤مم يّمح  وم٘م٤مًمقا :،  (5)وٓ ٟمٔمر ذم طمج٦م ذقمٞم٦م (  ،ُمـ همػم اؾمتدٓل شم٤مم ،ق إمم اًمٕمٛمؾ سمفيدقم

:  -رمحف اهلل–آقمتامد قمٚمٞمف قمٜمد قمدم اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل سمنموـمف اعمٕمتؼمة ، يمام ىم٤مل اًمٜمًٗمل 

ؿ ، ٓ ذم طمؼ همػمه ، ٝمَ ٚمْ )واإلهل٤مم أجْم٤م قمٜمد قمدم اًمدٓئؾ إرسمٕم٦م يٙمقن طمج٦م ذم طمؼ اعمُ 

 . (1) ري (يم٤مًمتح

، وُمٜمزًمتف سملم  وؾمٞم٠ميت ُمزيد يمالم طمقل هذا اًمٌح٨م قمٜمد اعمٌح٨م اخل٤مص سمجٕمؾ آطمتٞم٤مط دًمٞمالً 

 أدًم٦م اًمنميٕم٦م .

  متريـ اًمٜمٗمس قمغم اُمتث٤مل اًمتٙم٤مًمٞمػ : -3

وهل اًمقاضم٥م واعمٜمدوب واإلسم٤مطم٦م واًمٙمراه٦م –إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اخلٛم٦ًم  وذًمؽ أنّ 

أظمذ اعمٙمٚمػ سم٤مٕطمقط ذم ديٜمف وم٢من ذًمؽ ي١مدي سمف ىمد شمتٕم٤مرض ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ، وم٢مذا  -واًمتحريؿ

ُٓمتث٤مل إواُمر ىمٓمٕم٤ًم ، واضمتٜم٤مب اًمٜمقاهل ي٘مٞمٜم٤ًم ، ومٛمتك شمٕم٤مرض اًمقاضم٥م واعمًتح٥م ، وم٘مدم 

ه٦م ثاعمٙمٚمػ ُمراقم٤مة اًمقاضم٥م واطمت٤مط ًمف ، وم٢مٟمف يٕمد ممت اًل ًمألواُمر ، وُمتك شمٕم٤مرض اًمٙمرا

جمتٜم٤ًٌم ًمٚمٜمٝمل ، وسمذًمؽ ص٤مر آطمتٞم٤مط  واًمتحريؿ ، وم٘مدم اعمٙمٚمػ اًمتحريؿ واطمت٤مط ًمف ، وم٢مٟمف يٕمد

 داقمٞم٤ًم ًمٚمٛمٙمٚمػ سمتح٘مٞمؼ اُمتث٤مل اًمتٙم٤مًمٞمػ .

أو  ،أو اعمٙمروه ،أو اظمتالف اًمٕمٚمامء ،وهل إُم٤م شمٕم٤مرض إدًم٦م–وُمـ ذًمؽ شمرك اعمِمتٌٝم٤مت 

، وم٢من  اعمٙمٚمػ إذا قمّقد ٟمٗمًف قمغم شمرك  -(4)قمغم أىمقال أرسمٕم٦م قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ  ،ظمالف إومم

                                 
 . 504(  اٟمٔمر : اًمٙمٚمٞم٤مت ص 5)

ر )1)  . (1/112(  يمِمػ إها

ٟمًٌتف إمم وُمٗمن، ووم٘مٞمف طمٜمٗمل ،  قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمقد اًمٜمًٗمل، أبق اًمؼميم٤مت، طم٤مومظ اًمديـهق : اًمٜمًٗمل 

ذم اًمٗم٘مف ،  ًمدىم٤مئؼيمٜمز ا ، و ذم اًمتٗمًػم ُمدارك اًمتٜمزيؾ، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف :  سملم ضمٞمحقن وؾمٛمرىمٜمد " سمٌالد اًمًٜمد"ٟمًػ

ر ذح اعمٜم٤مر ذم أصقل اًمٗم٘مف ،واعمٜم٤مر و ( ، وشم٤مج 5/100ـه . اٟمٔمر : اجلقاهر اعمْمٞم٦م )050، وشمقذم ؾمٜم٦م   يمِمػ إها

 . 503اًمؽماضمؿ ص 

 . 1( ، ويمِمػ اًمِمٌٝم٤مت ًمٚمِمقيم٤مين ص 3/412( ، واًمٕمدة ًمٚمّمٜمٕم٤مين )5/112(  اٟمٔمر : ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر )4)
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 : ي٘مقل ؿ ُمـ اًمٓمٕمـ ذم ديٜمف وقمروف ، يمام ذم طمدي٨م اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػماعمِمتٌٝم٤مت وم٢مٟمف يًٚم

م سملّم ، وسمٞمٜمٝمام ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ُمِمٌٝم٤مت ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م يمثػم ُمـ  ي٘مقل : " احلالل سملّم ، واحلرا

اًمٜم٤مس ، ومٛمـ اشم٘مك اعمِمٌٝم٤مت اؾمتؼمأ ًمديٜمف وقمروف ، وُمـ وىمع ذم اًمِمٌٝم٤مت يمراع يرقمك طمقل 

ىمٕمف ...   . (5) احلدي٨م "احلٛمك أوؿمؽ أن يقا

م ، ومٛمـ اؾمتٙمثر ُمـ اعمٙمروه شمٓمرق إمم  وىمد ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ : اعمٙمروه قم٘م٦ٌم سملم اًمٕمٌد واحلرا

م، واعم٤ٌمح قم٘م٦ٌم سملم اًمٕمٌد واعمٙمروه ، ومٛمـ اؾمتٙمثر ُمـ اعم٤ٌمح شمٓمرق إمم اعمٙمروه  . (1)احلرا

م ؾمؽمة  وومٞمف : " اضمٕمٚمقا سمٞمٜمٙمؿ وسملم  و ي١مّيد ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم رواي٦م ُمـ طمدي٨م اًمٜمٕمامن احلرا

ُمـ احلالل ، ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ اؾمتؼمأ ًمٕمروف وديٜمف ، وُمـ أرشمع ومٞمف يم٤من يم٤معمرشمع إمم ضمٜم٥م احلٛمك 

 .(4)يقؿمؽ أن ي٘مع ومٞمف "

ُم٤ًم يم٤مٟمقا يؽميمقن ؾمٌٕملم سم٤مسم٤ًم ُمـ احلالل ،  -رمحف اهلل–وىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي  : ) أدريمٜم٤م أىمقا

م (  . (3) ظمِمٞم٦م اًمقىمقع ذم سم٤مب ُمـ احلرا

ُم١ميمدًا هذا اعمٕمٜمك : )واعمٕمٜمك أن احلالل طمٞم٨م خيِمك أن ي١مول ومٕمٚمف  -ف اهللرمح–ىم٤مل اسمـ طمجر 

ُمٓمٚم٘م٤ًم إمم ُمٙمروه أو حمرم يٜمٌٖمل اضمتٜم٤مسمف ، يم٤مإليمث٤مر ُمثال ُمـ اًمٓمٞم٤ٌمت وم٢مٟمف حيقج إمم يمثرة 

آيمت٤ًمب اعمقىمع ذم أظمذ ُم٤م ٓ يًتحؼ ، أو يٗميض إمم سمٓمر اًمٜمٗمس ، وأىمؾ ُم٤م ومٞمف آؿمتٖم٤مل قمـ 

 .(1)(هذا ُمٕمٚمقم سم٤مًمٕم٤مدة ُمِم٤مهد سم٤مًمٕمٞم٤منو ُمقاىمػ اًمٕمٌقدي٦م ،

                                 
 . 10ص ذم شم٘مدم خترجيف (  5)

 . 1( ، ويمِمػ اًمِمٌٝم٤مت ًمٚمِمقيم٤مين ص 5/112(  اٟمٔمر : ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر )1)

ذيمر إُمر سمٛمج٤مٟم٦ٌم اًمِمٌٝم٤مت ؾمؽمة سملم اعمرء وسملم (  أظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف ، يمت٤مب احلٔمر واإلسم٤مطم٦م ، سم٤مب 4)

 . (51/410( ، )1112، سمرىمؿ ) اًمقىمقع ذم احلرام اعمحض

 . (5/15اًمدر اعمٜمثقر )ذم ، وقمزا ٟمحقه اًمًٞمقـمل ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م  511ٕملم ص (  ٟم٘مٚمف اسمـ اعمٚم٘مـ ذم اعم3)

 . (5/112(  ومتح اًم٤ٌمري )1)
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سم٠من ي٘مع ذم  وُمٕمٜمك هذا: أن ُمـ وىمع ذم اًمِمٌٝم٤مت يم٤من ضمديراً : ) -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ رضم٥م 

م سم٤مًمتدري٩م3 وم٢مٟمف ي٤ًمُمح ٟمٗمًف ذم اًمقىمقع ذم إُمقر اعمِمتٌٝم٦م ومتدقمقه ٟمٗمًف إمم ُمقاىمٕم٦م  احلرا

م سمٕمده3 وهلذا ضم٤مء ذم رواي٦م: " وُمـ ظم٤مًمط اًمري٦ٌم يٕمٜمل: جين قمغم ، (5)يقؿمؽ أن جين "  احلرا

م  م اًمذي ٓ ري٥م ومٞمف. وُمـ هٜم٤م يم٤من اًمًٚمػ حيٌقن أن جيٕمٚمقا سمٞمٜمٝمؿ وسملم احلرا اًمقىمقع ذم احلرا

وا واىمٕمقا ذًمؽ احلالل ومل ُمـ احلالل يٙمقن وىم٤مي٦م سمٞمٜمٝمؿ وسملم احلرام، وم٢من اوٓمر طم٤مضمزاً 

 . (1)( يتٕمدوه

ڑ ڑ ک ک ک ک ) ًمؽ : ىمقًمف شمٕم٤ممم :ومم٤م يِمٝمد هلذا اعمٕمٜمك ُمـ ٟمّمقص اًمنميٕم٦م يمذ

  . اعمقاوم٘م٦م ٜمٝمك قمـ اعم٘م٤مرسم٦م طمذرًا ُمـوم،  (3)(   گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

ىم٤مل : "  ًمٕمـ اهلل اًم٤ًمرق ينق اًمٌٞمْم٦م  أن اًمٜمٌل  ومم٤م يدظمؾ ذم هذا طمدي٨م أيب هريرة 

د سم٤محلدي٨م : أن يٕمت٤مد هىم٦م إُمقر  ،(3)ومت٘مٓمع يده ، وينق احلٌؾ ومت٘مٓمع يده "  اعمح٘مرة واعمرا

 .(1) ومٞمتجرأ سمذًمؽ ًمنىم٦م إُمقر اًمٕمٔمٞمٛم٦م ومت٘مٓمع يده

ن قمٚمٞمف ، ومٞمجن سمٗمٕمؾ اًمِمٌٝم٦م قمت٤مد اًمت٤ًمهؾ ، ومترّ إُمـ يمثر شمٕم٤مـمٞمف ًمٚمِمٌٝم٤مت ،  واخلالص٦م أن  

                                 
 (  أظمرضمف أبق دواد واًمٜم٤ًمئل واسمـ اجل٤مرود واًمٌٞمٝم٘مل .5)

( ، واًمٜم٤ًمئل ذم 4445سمرىمؿ ) ( ،4/130ق داود ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب اًمٌٞمقع ، سم٤مب ذم اضمتٜم٤مب اًمِمٌٝم٤مت ، )أب            

( ، واسمـ اجل٤مرود ذم 3314( ، سمرىمؿ )0/135، يمت٤مب اًمٌٞمقع ، سم٤مب اضمتٜم٤مب اًمِمٌٝم٤مت ذم اًمٙم٥ًم ، )ؾمٜمٜمف

( ، واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمى ، يمت٤مب اًمٌٞمقع ، سم٤مب يمراهٞم٦م 11، سمرىمؿ ) 533اعمٜمت٘مك ، سم٤مب ذم اًمتج٤مرات ، ص 

 . (55545( ، سمرىمؿ )1/443ُم٤ٌميٕم٦م ُمـ أيمثر ُم٤مًمف ُمـ اًمرسم٤م أو صمٛمـ اعمحرم ، )

 . (5/110(  ومتح اًم٤ٌمري )1)

 ( ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة .510(  ُمـ أي٦م )4)

 (  أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .3)

( ، وُمًٚمؿ ذم 1014( ، سمرىمؿ )1/512اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب احلدود ، سم٤مب ًمٕمـ اًم٤ًمرق إذا مل يًؿ ، )           

 . 132، ص( 5110صحٞمحف ، يمت٤مب احلدود ، سم٤مب طمد اًمنىم٦م وٟمّم٤مهب٤م ، سمرىمؿ )

 . (1/310( ، وؾمٌؾ اًمًالم )1/322(  اٟمٔمر : إيمامل اعمٕمٚمؿ )1)
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م قمٛمداً   . (5) قمغم ومٕمؾ ؿمٌٝم٦م أهمٚمظ ُمٜمٝم٤م ، صمؿ أظمرى أهمٚمظ ، وهٙمذا طمتك ي٘مع ذم احلرا

 ؾمالُم٦م اًمديـ واًمٕمرض : -1

ومٛمـ يمام ذم طمدي٨م اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم اعمت٘مدم ، وومٞمف : " اًمذي ٟمص قمٚمٞمف اًمٜمٌل  وهذا هق اعم٘مّمد

 ٛمٚم٦م:ُمٕمٚم٘م٤ًم قمغم هذه اجل -رمحف اهلل–اشم٘مك اعمِمٌٝم٤مت اؾمتؼمأ ًمديٜمف وقمروف " ، ىم٤مل اخلٓم٤ميب 

ذم سم٤مب اجلرح واًمتٕمديؾ ، وومٞمف دًٓم٦م قمغم أن ُمـ مل يتقق اًمِمٌٝم٤مت ذم يمًٌف وُمٕم٤مؿمف وم٘مد  أصٌؾ )

 . (1) ( ف ًمٚمٓمٕمـض ديٜمف وقمروقمرّ 

 .(4)وهذه اًمًالُم٦م هل ذم أُمريـ : ؾمالُم٦م اًمديـ ُمـ اًمٜم٘مص ، وؾمالُم٦م اًمٕمرض ُمـ اًم٘مدح 

 أُم٤م ؾمالُم٦م اًمديـ ُمـ اًمٜم٘مص : 

ومٛمـ ضمٝم٦م أن اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ومٞمف ظمروج قمـ اًمٕمٝمدة سمٞم٘ملم ، واـمٛمئٜم٤من ًمًالُم٦م اًمديـ ، وًمذا 

أطمدمه٤م ـمرف اًمتخٗمٞمػ ذم اًمتٙمٚمٞمػ ،  ًمٚمنميٕم٦م ـمروملم :وم٢من  : )  -رمحف اهلل–ىم٤مل اسمـ اًمٕمريب 

وأظمر : ـمرف آطمتٞم٤مط ذم اًمٕم٤ٌمدات ، ومٛمـ اطمت٤مط اؾمتقرم اًمٙمؾ ، وُمـ ظمٗمػ أظمذ 

 . (3)اًمٌٕمض(

  وأُم٤م ؾمالُم٦م اًمٕمرض ُمـ اًمٓمٕمـ :

ك اعمحرُم٤مت ، وسم٤مقمد قمٜمٝم٤م ، يم٤مٟم٧م إًمًٜم٦م قمٜمف أؾمٚمؿ وأبٕمد ممـ ظم٤مض ومٞمٝم٤م ، يمام وم٢من ُمـ شمقىمّ 

 ٤مً دم٤مذسم واطمداً  ىمد شمٙمقن أصقل اًمنمع اعمختٚمٗم٦م شمتج٤مذب ومرقم٤مً ) : -رمحف اهلل–ي٘مقل اح٤مزري 

ذم طمؼ سمٕمض اًمٕمٚمامء وٓ يٛمٙمٜمف شمّمقر شمرضمٞمح، ورده ًمٌٕمض إصقل يقضم٥م حتريٛمف،  ُمت٤ًموي٤مً 

ػ ِص ورده ًمٌٕمْمٝم٤م يقضم٥م حتٚمٞمٚمف ، ومال ؿمؽ أن إطمقط ه٤م هٜم٤م دمٜم٥م هذا ، وُمـ دمٜمٌف وُ 

                                 
 . (4/5113(  اٟمٔمر : اًمٕمدة ذح اًمٕمٛمدة ٓسمـ اًمٕمٓم٤مر )5)

 . (4/11(  ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ )1)

 . (3/410(  اٟمٔمر : اًمٕمدة ًمٚمّمٜمٕم٤مين )4)

 . (1/14(  أطمٙم٤مم اًم٘مرآن )3)
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لم يٕمٞم٥م وم٤مقمؾ هذا ، سمؾ اعمٕمٚمقم اٟمٓمالق سم٤مًمقرع واًمتحٗمظ ذم اًمديـ، وُم٤م أطمد ُمـ اعمًٚمٛم

 . (5) ف سمذًمؽ (رِ إًمًٜم٦م سم٤مًمثٜم٤مء قمٚمٞمف ، واًمِمٝم٤مدة ًمف سم٤مًمقرع إذا قمُ 

 . (1)ـمٚم٥م اًمؼماءة ًمٚمٕمرض ممدوح ، يمٓمٚم٥م اًمؼماءة ًمٚمديـ  وُمـ هٜم٤م يٕمٚمؿ أن  

 أن صٗمٞم٦م زوج اًمٜمٌل  وآطمتٞم٤مط ًمٚمٕمرض ضم٤مء ذم اًمنمع يمام ذم طمدي٨م قمكم سمـ احلًلم 

شمزوره ذم اقمتٙم٤مومف ذم اعمًجد ذم اًمٕمنم  إواظمر ُمـ رُمْم٤من،   هن٤م ضم٤مءت رؾمقل اهلل أظمؼمشمف أ

ُمٕمٝم٤م ي٘مٚمٌٝم٤م طمتك إذا سمٚمٖم٧م سم٤مب   ومتحدصم٧م قمٜمده ؾم٤مقم٦م ، صمؿ ىم٤مُم٧م شمٜم٘مٚم٥م ، وم٘م٤مم اًمٜمٌل 

، وم٘م٤مل هلام   اعمًجد قمٜمد سم٤مب أم ؾمٚمٛم٦م ، ُمر رضمالن ُمـ إنّم٤مر ، ومًٚمام قمغم رؾمقل اهلل 

 ؼُم ٙمام إٟمام هل صٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل" ، وم٘م٤مٓ : "ؾمٌح٤من اهلل ي٤م رؾمقل اهلل " ويمَ : " قمغم رؾمٚم اًمٜمٌل 

اًمِمٞمٓم٤من يٌٚمغ ُمـ اإلٟم٤ًمن ُمٌٚمغ اًمدم ، وإين ظمِمٞم٧م أن ي٘مذف  ذم  : "إنّ  قمٚمٞمٝمام ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 .(4)"  ىمٚمقسمٙمام ؿمٞمئ٤مً 

 

 

                                 
ئد ُمًٚمؿ )5)  . (1/402(  اعمٕمٚمؿ سمٗمقا

ء وىمد شمٙمن– ري٤مزَ حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٛمر اًمت ِٛمٞمٛمل احَ ٤مزري هق : اح            ، وًمد ؾمٜم٦م  ، أبق قمٌد اهلل-سمٗمتح اًمرا

ئد ُمًٚمؿ ذم  وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : جزيرة ص٘مّٚمّٞم٦م، سمر ٟمًٌتف إمم ُم٤مزَ  ،حمدث ُمـ وم٘مٝم٤مء اح٤مًمٙمٞم٦م ، وهق ـه314 اعمٕمٚمؿ سمٗمقا

،  اإلطمٞم٤مء ًمٚمٖمزازم، و إيْم٤مح اعمحّمقل ذم إصقل ذم اًمرد قمغم ، و اًمٙمِمػ واإلٟم٤ٌمءاًمٗم٘مفاًمتٚم٘ملم ذم واحلدي٨م، 

( ، واًمدي٤ٌمج اعمذه٥م 3/550واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت )( ،  3/111ـه . اٟمٔمر : وومٞم٤مت إقمٞم٤من ) 141وشمقذم ؾمٜم٦م 

(1/110. ) 

 . (1/101( ، ويمِمػ اًمٚمث٤مم ًمٚمًٗم٤مريٜمل )5/103(  اٟمٔمر : ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )1)

 (  أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .4)

( ، سمرىمؿ 4/32اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب آقمتٙم٤مف ، سم٤مب هؾ خيرج اعمٕمتٙمػ حلقائجف إمم سم٤مب اعمًجد ، )          

( ، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمًالم ، سم٤مب سمٞم٤من أنف يًتح٥م عمـ رؤي ظم٤مًمٞم٤ًم سم٤مُمرأة ويم٤مٟم٧م زوضمتف 1041)

 .( 1501) سمرىمؿ،  141صدومع فمـ اًمًقء سمف ، أو حمرُم٤ًم هل٤م أن ي٘مقل : هذه ومالٟم٦م ًمٞم
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  . اعمٌح٨م اًمراسمع : أىم٤ًمم آطمتٞم٤مط

  

 

 وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن :

 

 م آطمتٞم٤مط ُمـ طمٞم٨م احلٙمؿ .اعمٓمٚم٥م إول : أىم٤ًم

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين : أىم٤ًمم آطمتٞم٤مط ُمـ طمٞم٨م شمرشم٥م اعمدح واًمذم.
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 اعمٓمٚم٥م إول : أىم٤ًمم آطمتٞم٤مط ُمـ طمٞم٨م احلٙمؿ .

جيري قمغم آطمتٞم٤مط إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م ُمـ وضمقب واؾمتح٤ٌمب ويمراه٦م وحتريؿ ، سمٜم٤مء قمغم 

طمتٞم٤مط واضم٤ًٌم إذا يم٤من وؾمٞمٚم٦م إمم ومٕمؾ واضم٥م أو اعم٘مّمقد ُمٜمف واًمٖم٤مي٦م اًمتل يٓمٚمٌٝم٤م ، ومٞمٙمقن آ

م ، ويٙمقن آطمتٞم٤مط ُمًتح٤ًٌم إذا يم٤من اًمٕمٛمؾ سمف وؾمٞمٚم٦م ًمٗمٕمؾ ُمٜمدوب أو شمرك ُمٙمروه ،  شمرك طمرا

ويٙمقن آطمتٞم٤مط ُمٙمروه٤ًم إذا يم٤من ي١مدي ًمٗمٕمؾ ُمٙمروه ، ويٙمقن آطمتٞم٤مط حمرُم٤ًم إذا يم٤من ي١مدي 

 ًمؽمك واضم٥م أو ومٕمؾ حمّرم .

  آطمتٞم٤مط اًمقاضم٥م : -5

: وم٘م٤مل ،ُمٜمٝم٤م صمالصم٦م -رمحف اهلل–وهق يِمٛمؾ أرسمع ىمقاقمد جي٥م ومٞمٝم٤م آطمتٞم٤مط ، ذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 ،مم٤م سمف اًم٠ٌمس وشمرك ُم٤م ٓ سم٠مس سمف طمذراً  ،ذم اعم٤ًمئؾ اًمتل يتٕمٚمؼ هب٤م آطمتٞم٤مط اًمقاضم٥م )ىم٤مقمدة:

٤م دمهوىم٤مقمدة ذم اؿمت٤ٌمه أطم، ىم٤مقمدة ذم اظمتالط اعم٤ٌمح سم٤معمحٔمقر طم٤ًمً  ىمقاقمد: صمالث وُمداره٤م قمغم

وىم٤مقمدة ذم اًمِمؽ ذم اًمٕملم اًمقاطمدة هؾ هل ىمًؿ ُمـ اعم٤ٌمح أم ، سم٤مٔظمر واًمت٤ٌمؾمف سمف قمغم اعمٙمٚمػ

 . (5)ومٝمذه اًم٘مقاقمد اًمثالث هل ُمٕم٤مىمد هذا اًم٤ٌمب ( ؟ىمًؿ ُمـ اعمحٔمقر

، ومٝمذه أرسمع ىمقاقمد ل : شمٜمزيؾ اًمٖم٤مًم٥م ُمٜمزًم٦م اعمتح٘مؼ وشمْم٤مف ىم٤مقمدة جي٥م ومٞمٝم٤م آطمتٞم٤مط وه

 تٜم٤مول يمؾ ىم٤مقمدة قمغم طمدة، ُمع اًمتٛمثٞمؾ هل٤م، وم٠مىمقل :جي٥م ومٞمٝم٤م آطمتٞم٤مط، وؾم٠م

 اًم٘م٤مقمدة إومم : اظمتالط اعم٤ٌمح سم٤معمحٔمقر طم٤ًًم :

أو ًمٙمًٌف يم٤مًمدرهؿ اعمٖمّمقب  اعمحرم إُم٤م أن يٙمقن حمرُم٤ًم ًمٕمٞمٜمف يم٤مًمدم واًمٌقل وٟمحقه٤م ،

 ، ومٝمام طم٤مًمت٤من :وٟمحقه

 ٤من :إن يم٤من حمرُم٤ًم ًمٕمٞمٜمف واظمتٚمط ُمع اعم٤ٌمح ومٚمف صقرشم احل٤مًم٦م إومم :

أن ئمٝمر أثره ذم اعم٤ٌمح طم٤مل اعمخ٤مًمٓم٦م : ومحٞمٜمئذ ٟمٖمٚم٥م اًمتحريؿ ، وٟمؽمك اعم٤ٌمح ، وٟمٕمده حمرُم٤ًم  -أ

                                 
ئد )5) ( ، وشمٌٕمف ذم ذيمره٤م اًمديمتقر ُمٜمٞم٥م ؿم٤ميمر ذم اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل 4/110(  سمدائع اًمٗمقا

(515-110) . 
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ُم٤ًم .  ُمـ ضمٝم٦م آطمتٞم٤مط ، ٓ ُمـ ضمٝم٦م اٟم٘مالب احلالل طمرا

م إٓ سمؽمك اعم٤ٌمحوذم هذه اًمّمقرة يٙمقن آطمتٞم٤مط واضم٤ًٌم 3 ٕنٜم٤م ٓ ٟمً ، وُم٤م تٓمٞمع شمرك احلرا

 . (5)واضم٥م ٓيتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق

م ًمقن احلالل اًمٓم٤مهر : )وأُم٤م إذا شمٖمػّم  -رمحف اهلل–ىم٤مل اسمـ طمزم  أو  ،سمام ُم٤مزضمف ُمـ ٟمجس أو طمرا

شمٖمػم ـمٕمٛمف سمذًمؽ، أو شمٖمػم رحيف سمذًمؽ، وم٢مٟمٜم٤م طمٞمٜمئذ ٓ ٟم٘مدر قمغم اؾمتٕمامل احلالل إٓ سم٤مؾمتٕمامل 

م يمام ىمٚمٜم٤م، وًمذ ًمؽ وضم٥م آُمتٜم٤مع احلرام، واؾمتٕمامل احلرام ذم إيمؾ واًمنمب وذم اًمّمالة طمرا

احلالل اًمٓم٤مهر طمرم وٓ شمٜمج٧ًم قمٞمٜمف، وًمق ىمدرٟم٤م قمغم ختٚمٞمص احلالل اًمٓم٤مهر ُمـ  ُمٜمف، ٓ ٕن  

م واًمٜمجس، ًمٙم٤من طمالٓ سمحًٌف (   . (1)احلرا

م  -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمزريمٌم  : ) وم٢من يم٤من ٓ يتقصؾ إمم اؾمتٕمامل اعم٤ٌمح إٓ سم٤محلرام همٚم٥م احلرا

 . (4) اطمتٞم٤مـم٤ًم (

، وم٢من جي٥م قٟمف أو رحيف أو ـمٕمٛمفهذه اًمّمقرة : ُم٤م ًمق ؾم٘مط سمقل قمغم ُم٤مء ـم٤مهر ومٖمػم ًموُمـ أُمثٚم٦م 

 . (3) اضمتٜم٤مب هذا اح٤مء سم٤مإلمج٤مع

اًمّمقرة ـم٤مل اظمتالف اًمٕمٚمامء  أن يًتٝمٚمؽ احلرام ذم اعم٤ٌمح ، وٓ ئمٝمر أثره ومٞمف : وهذه -ب

: ) ومٝمٜم٤م ُمٕمؽمك -هللا  رمحف–هؿ ، واظمتٚمٗم٧م أىمقاهلؿ ، طمتك ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ؤومٞمٝم٤م، وشمٕمددت آرا

قمـ هذه اًمّمقرة  –رمحف اهلل – ، وىمد قمؼم اسمـ رضم٥م (1) اًمٜمزال ، وشمالـمؿ أُمقاج إىمقال (

                                 
ئد )5/534(  اٟمٔمر : اعمحغم )5) ( ، واعمٜمثقر ًمف 5/431( ، واًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم )4/111( ، وسمدائع اًمٗمقا

(5/511) . 

 . (5/534(  اعمحغم )1)

 . (5/511اعمٜمثقر )(  4)

( ، وُمقؾمققم٦م اإلمج٤مع ًمِمٞمخ 501، واإلىمٜم٤مع ذم ُم٤ًمئؾ اإلمج٤مع ٓسمـ اًم٘مٓم٤من ) 1(  اٟمٔمر : اإلمج٤مع ٓسمـ هٌػمة ص 3)

 . 14اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ص

ئد )1)  . (4/111(  سمدائع اًمٗمقا
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سم٘م٤مقمدة ص٤مهمٝم٤م سمّمٞمٖم٦م آؾمتٗمٝم٤مم ،وم٘م٤مل : ) اًمٕملم اعمٜمٖمٛمرة ذم همػمه٤م إذا مل ئمٝمر أثره٤م ، ومٝمؾ هل 

 . (5) ٓ ؟ ( يم٤معمٕمدوُم٦م طمٙماًم أو

، (1)واًمزريمٌم ،(3)واسمـ اًم٘مٞمؿ ،(4)واسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،(1)اًم٘مراذمواًمذي قمٚمٞمف أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ واظمت٤مره 

أنف ٓ يتقىمػ اإلٟم٤ًمن قمـ ُم٤ٌمذة احلالل إذا اؾمتٝمٚمؽ اعمحرم ومٞمف  -رمحٝمؿ اهلل–(1)واًمًٞمقـمل

واٟمٖمٛمر 3 وذًمؽ سمٜم٤مء قمغم ىم٤مقمدة احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م وسمٜم٤مء طمٙمؿ اًمنميٕم٦م قمٚمٞمٝم٤م ، وًمتقوٞمح ذًمؽ 

ذا اؾمتح٤مًم٧م صٗم٤مت قملم اًمٜمجس أو احلرام، ومٌٓمؾ قمٜمف : )ويمذًمؽ إ-رمحف اهلل–ي٘مقل اسمـ طمزم 

آؾمؿ اًمذي سمف ورد ذًمؽ احلٙمؿ ومٞمف، واٟمت٘مؾ إمم اؾمؿ آظمر وارد قمغم طمالل ـم٤مهر، ومٚمٞمس هق 

م، سمؾ ىمد ص٤مر ؿمٞمئ٤مً   .(0)آظمر ذا طمٙمؿ آظمر(  ذًمؽ اًمٜمجس وٓ احلرا

حتٙمؿ قمغم اًمنميٕم٦م إٟمام  ذًمؽ أنّ  3وهٜم٤مك وضمف آظمر يمذًمؽ يٌلم ضمقاز اإلىمدام قمغم احلالل 

ضم٧ٌم اؾمت٘مذاره٤م وأن شمٙمقن ُمقصقوم٦م سم٠مقمراض خمّمقص٦م أ إقمٞم٤من سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م أو احلرُم٦م سمنمط

أو حتريٛمٝم٤م ، ومٛمتك اؾمتٝمٚمٙم٧م هذه إقمراض ذم همػمه٤م وزاًم٧م ، مل يٕمد ًمالؾمت٘مذار أو اًمتحريؿ 

 . (1)وؾمٞمٚم٦م،  ومرضمع إُمر ًمٚمجقاز

م ُمٜمْمٌٓم٤ًم ، وم٢من مل يٙمـ ُم وو٤مسمط هذه اًمّمقرة : ٜمْمٌٓم٤ًم ومٞمٖمٚم٥م احلرام قمغم أن يٙمقن احلرا

                                 
 . (5/501(  شم٘مرير اًم٘مقاقمد )5)

 . (5/511(  اًمذظمػمة )1)

 . (10/151(  جمٛمقع اًمٗمت٤موى )4)

ئد )3)  . (4/111(  سمدائع اًمٗمقا

 . (5/511(  اعمٜمثقر ًمٚمزريمٌم )1)

 . 511(  إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ص 1)

 . (5/534(  اعمحغم )0)

 . (5/511(  اٟمٔمر : اًمذظمػمة ًمٚم٘مراذم )1)
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 .(5)احلالل 

وقمدم فمٝمقر أثر احلرام ذم احلالل إُم٤م ًمالؾمتٝمالك يمام شم٘مدم ، أو ٓؾمتح٤مًم٦م قملم اعمحٔمقر ًمٖمػمه ، 

 . (1)أو إلزاًم٦م اعمحٔمقر

 وُمـ أُمثٚم٦م هذه اًمّمقرة :

ومٞمف ـمٞم٥م  اًمٓمٞم٥م حمرم قمغم اعمحرم ، وًمق شمٓمٞم٥م ًمقضم٥م ذم ذُمتف اًمٗمدي٦م ، وًمٙمـ ًمق أيمؾ ؿمٞمئ٤مً  -5

 . (4)مل دم٥م اًمٗمدي٦م ،اؾمتٝمٚمؽ ىمد

 .(3) مل شمٜمتنم احلرُم٦م ،وذسمف اًمروٞمع ،إذا وىمٕم٧م ىمٓمرة ُمـ ًمٌـ ذم ُم٤مء وم٤مؾمتٝمٚمٙم٧م -1

إن يم٤مٟم٧م اًمٕملم حمرُم٦م ًمٚمٙم٥ًم ٓ سم٤مًمٕملم واظمتٚمٓم٧م سم٤معم٤ٌمح ، يمام ًمق اظمتٚمٓم٧م  احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :

   ٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿدراهؿ ُمٖمّمقسم٦م سمدرامهف ، وم٘مد رضمح مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يم٤مسمـ اًمّمالح واسمـ شمٞم

ء واومؼ قملم  -اهلل رمحٝمؿ– أنف ٓ جيتٜم٥م اح٤مل ، سمؾ خيرج ُمـ درامهف ىمدر اعمٖمّمقب ، ؾمقا

اًمتحريؿ مل يتٕمٚمؼ سمذات اًمدرهؿ اعمٖمّمقب ، وٓ شم٘مقم ُمّم٤مًمح اخلٚمؼ  اعمٖمّمقب أو همػمه 3 ٕنّ 

 .(1)إٓ هبذا 

ومخٚمٓمتٝمام، ُم٤م  ػماً ىمٚم٧م: أرأج٧م إن اهمتّم٧ٌم ُمـ رضمؾ طمٜمٓم٦م وُمـ آظمر ؿمٕموضم٤مء ذم اعمدوٟم٦م : )

قمكم؟ ىم٤مل: قمٚمٞمؽ طمٜمٓم٦م ُمثؾ احلٜمٓم٦م ًمّم٤مطم٥م احلٜمٓم٦م، وؿمٕمػم ُمثؾ اًمِمٕمػم ًمّم٤مطم٥م 

 .(1)اًمِمٕمػم(

                                 
 .(5/15( ، واإلىمٜم٤مع ًمٚمحج٤موي )5/415( ، واًمٗمروع ٓسمـ ُمٗمٚمح ) 5/511(  اٟمٔمر : ُمٜمتٝمك اإلرادات )5)

-512ؾ هذه إطمقال وأُمثٚم٦م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ : اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اًمٗم٘مف ًمٚمديمتقر ُمٜمٞم٥م ؿم٤ميمر ُمـ ص(  راضمع شمٗمّمٞم1)

504 . 

 . 511( ، وإؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ًمٚمًٞمقـمل ص 5/511(  اٟمٔمر : اعمٜمثقر ًمٚمزريمٌم )4)

ئد )3)  . 511( ، وإؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ًمٚمًٞمقـمل ص  4/111(  اٟمٔمر : سمدائع اًمٗمقا

ئد )12/410( ، وجمٛمقع اًمٗمت٤موى )1/321ّمالح )(  اٟمٔمر : ومت٤موى اسمـ اًم1)  . (4/110( ، وسمدائع اًمٗمقا

(1(  )3/511) . 
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 :سم٤معم٤ٌمح واًمت٤ٌمؾمف سمف قمغم اعمٙمٚمػ اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م : اؿمت٤ٌمه اعمحرم 

م وم٢مٟمف جي٥م أن ي٘مدم آطمتٞم٤مط ذم ذًمؽ ، ومٞمجت ٥م اعم٤ٌمح إن ٜموم٢مذا اؿمتٌف قمغم اعمٙمٚمػ احلالل سم٤محلرا

: ) إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط قمٜمد آؿمت٤ٌمه  -رمحف اهلل–ذم اضمتٜم٤مسمف ؾمٕم٦م ، وًمذا ىم٤مل اًمٙم٤مؾم٤مين يم٤من 

 .(5)واضم٥م ( 

 وهلذا آؿمت٤ٌمه طم٤مًمت٤من :

ٟٓمت٘م٤مل ، وهذا ا ػ ، وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمف طمٞمٜمئذٍ قمٜمٝمام يٜمت٘مؾ إًمٞمف اعمٙمٚمّ  أن يقضمد سمدل احل٤مًم٦م إومم :

ذم احلرام وهق ذم همٜمٞم٦م قمٜمف ، وآطمتٞم٤مط  اًمتحري هٜم٤م ىمد يقىمع اعمٙمٚمػ ٕنّ  3هق قملم آطمتٞم٤مط 

 .(1)شمرك ذًمؽ يمٚمف ظمِمٞم٦م اًمقىمقع ذم اعمٜمٝمل قمٜمف

 وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ :

 .(4) اطمتٞم٤مـم٤مً 3 إذا اؿمتٌف ُم٤مء ـم٤مهر سمامء ٟمجس وم٢مٟمف يٜمت٘مؾ قمٜمٝمام إمم اًمتٞمٛمؿ  -5

 .(3) اطمتٞم٤مـم٤مً 3 إذا اؿمتٌٝم٧م أظمتف أو حمرُم٦م قمٚمٞمف سم٠مضمٜمٌٞم٦م قمٜمف وم٢مٟمف يٙمػ قمٜمٝم٤م  -1

يً٘مط  أٓ يقضمد سمدًٓ قمٜمٝمام و دقم٧م اًميورة إمم اؾمتخدام أطمدمه٤م ومحٞمٜمئذٍ  ث٤مٟمٞم٦م :احل٤مًم٦م اًم

ف ٓ جيقز ًمف اإلىمدام قمٚمٞمف ، وم٢من مل شمدع اًميورة وم٢مٟمّ   آطمتٞم٤مط ، ويتحرى ذم أىمرهبام ًمٚمجقاز

                                 
 ( .5/10سمدائع اًمّمٜم٤مئع )(  5)

أبق سمٙمر سمـ ُمًٕمقد سمـ أمحد اًمٙم٤مؾم٤مين أو اًمٙم٤مؿم٤مين، قمالء اًمديـ، وهق وم٘مٞمف طمٜمٗمل، ُمـ أهؾ طمٚم٥م، واًمٙم٤مؾم٤مين هق : 

٤مء، وشمزوج اسمٜمتف وم٤مـمٛم٦م اًمٗم٘مٞمٝم٦م، ُمـ أضمؾ أنف ذح يمت٤مب وشمٗم٘مف قمغم قمالء اًمديـ اًمًٛمرىمٜمدي ص٤مطم٥م حتٗم٦م اًمٗم٘مٝم

ضَمف اسمٜمتف، وُمـ  )اًمتحٗم٦م( ًمٚمًٛمرىمٜمدي هذا، وؾمامه )اًمٌدائع( ومجٕمٚمف ُمٝمر اسمٜمتف، وم٘م٤مل وم٘مٝم٤مء اًمٕمٍم: ذح حتٗمتف وزو 

ئع، و ُم١مًمٗم٤مشمف : ٟمٔمر : ا ـه . 110اًمًٚمٓم٤من اعمٌلم ذم أصقل اًمديـ، وشمقذم ذم طمٚم٥م ؾمٜم٦م سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنما

 . 411( ، وشم٤مج اًمؽماضمؿ ص1/133اجلقاهر اعمْمٞم٦م )
 . 521(  اٟمٔمر : اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ص 1)

 . (5/532، وذح اًمزريمٌم قمغم اخلرىمل ) 51ص  ًمٚمٛم٘مدد (  اٟمٔمر : اًمٕمدة ذح اًمٕمٛمدة4)

 . (5/505( ، واًمٗمروع )4/515( ، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )51/515(  اٟمٔمر : يمٗم٤مي٦م اًمٜمٌٞمف )3)
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 .(5) طمٞمٜمئذ اطمتٞم٤مـم٤ًم ًمٚمديـ

 وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ :

وي٠ميمؾ ُم٤م يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف  ى طمٞمٜمئذٍ يتحرّ وم٢مٟمف  ،ًمق اؿمتٌٝم٧م قمٚمٞمف ُمٞمت٦م سمٛمذيم٤مة ومل جيد همػممه٤م -5

ً وم٢مٟمف ٓ جيقز إيمؾ ُمٜمٝمام  .(1) طمٚمف ، وإذا مل يٙمـ ُمْمٓمرا

٤م اًم٘مٌٚم٦م ٝم٧م قمٚمٞمف اًم٘مٌٚم٦م ومل يًتٓمع متٞمٞمزه٤م ، وم٢مٟمف جيتٝمد ذم ُم٤م يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف أهّن ٌإذا اؿمت -1

 .(4)ويّمكم

 حٔمقر ؟اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمث٦م : اًمِمؽ ذم اًمٕملم اًمقاطمدة هؾ هل ُمـ ىمًؿ اعم٤ٌمح أو اعم

 :أُم٤مرة اإلسم٤مطم٦م وأُم٤مرة اًمتحريؿ، وهل قمغم صقرشملم ، ومه٤موؾم٥ٌم اًمِمؽ هٜم٤م شمٕم٤مرض إُم٤مرشملم

 .(3)م إطمقط ُمٜمٝمام إذا اٟمٕمدم اعمرضمحومٞم٘مد ،ؿمؽ ؾمٌٌف شمٕم٤مرض دًمٞمٚملم أو أصٚملم  -5

: ) قمٜمد حت٘مؼ اعمٕم٤مرو٦م واٟمٕمدام اًمؽمضمٞمح ، جي٥م إظمذ  -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمنظمز 

 . (1)سم٤مٓطمتٞم٤مط(

 .(1)(أظمذٟم٤م سم٤مٕطمقط –يٕمٜمل إصٚملم  –: ) إذا شمٕم٤مرو٤م  -رمحف اهلل–٤مل اح٤موردي وىم

ه٦م  ُمث٤مل شمٕم٤مرض اًمدًمٞمٚملم : إذا شمٕم٤مرض دًمٞمؾ يٗمٞمد اًمتحريؿ ُمع دًمٞمؾ يٗمٞمد همػمه ُمـ إسم٤مطم٦م أو يمرا

: -اهلل رمحف–ىم٤مل اسمـ اهلامم أو إجي٤مب أو ٟمدب ، وم٢مٟمف ي٘مدم ُم٤م يٗمٞمد اًمتحريؿ قمغم همػمه ، يمام 

 . (0) ؿ قمغم همػمه ذم اعمِمٝمقر اطمتٞم٤مـم٤ًم ()واًمتحري

                                 
ئد )5)  . 521( ، و اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ص 4/111(  اٟمٔمر : سمدائع اًمٗمقا

ئد )1)  . (1/520( ، ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )4/111(  اٟمٔمر : سمدائع اًمٗمقا

 . (5/530( ، واعمٜمح اًمِم٤مومٞم٤مت سمنمح ُمٗمردات اإلُم٤مم أمحد ًمٚمٌٝمقيت )5/501(  اٟمٔمر : اإلىمٜم٤مع ًمٚمحج٤موي )4)

ئد )(  اٟمٔمر : سمدائ3)  . (4/105ع اًمٗمقا

 . (5/123اًمًػم اًمٙمٌػم ) يمت٤مب (  ذح1)

 . (5/440(  ٟم٘مٚمف اًمزريمٌم قمٜمف ذم اعمٜمثقر )1)

 . (4/512(  اًمتحرير ُمع اًمتٞمًػم )0)
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وُمث٤مل شمٕم٤مرض إصٚملم : اًمرضمؾ إذا هم٤مب قمٜمف وًمده اًمذي دم٥م قمٚمٞمف ومٓمرشمف ، واٟم٘مٓمٕم٧م 

 ذم اعم٠ًمخ٦م أظم٤ٌمره، وم٤مظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم إجي٤مب اًمٗمٓمرة قمغم إب ، سمٜم٤مء قمغم شمٕم٤مرض أصٚملم

ءة ذُم٦م إب ُمـ إجي٤مب اًمٗمٓمرة ، مه٤م : سم٘م٤مء طمٞم٤مة آ واًم٘مقل سم٤مًمقضمقب أومم ح٤م ومٞمف ُمـ سمـ ، وسمرا

 .(5)آطمتٞم٤مط

اًمِمؽ اًمٕم٤مرض ًمٚمٛمٙمٚمػ سم٥ًٌم اؿمت٤ٌمه أؾم٤ٌمب احلٙمؿ قمٚمٞمف وظمٗم٤مئٝم٤م 3 ًمٜمًٞم٤مٟمف وذهقًمف ، أو  -1

 ، وهل قمغم صقرشملم : (1)ًمٕمدم ُمٕمرومتف سم٤مًم٥ًٌم اًم٘م٤مـمع ًمٚمِمؽ

 أن يٙمقن ًمٚمِم٤مك طم٤مل ىمٌؾ اًمِمؽ يٛمٙمٜمف اؾمتّمح٤مسمف ، وم٢مٟمف طمٞمٜمئٍذ يًتّمح٥م هذه احل٤مل ذم -5

 . (4)  اًمٕمٚمامءزُم٤من اًمِمؽ 3 ٕهن٤م احل٤مًم٦م اعمًتٞم٘مٜم٦م ، واًمٞم٘ملم ٓ يزول سم٤مًمِمؽ يمام قمؼّم 

ُمث٤مهل٤م : إذا أطمدث اإلٟم٤ًمن صمؿ ؿمؽ هؾ شمقو٠م سمٕمد احلدث أوٓ ؟ وم٢مٟمف يٙمقن حمدصم٤ًم 3 ٕهن٤م احل٤مًم٦م 

يم٤من قمغم ُم٤م يم٤من طمتك اعمًتٞم٘مٜم٦م ىمٌؾ اًمِمؽ ومتًتّمح٥م طم٤مل اًمِمؽ 3 وٕن إصؾ سم٘م٤مء ُم٤م 

 .(3)ٖمػّم يت٘ملم اعم

أٓ يٙمقن ًمٚمِم٤مك طم٤مًٓ ىمٌؾ اًمِمؽ يٛمٙمٜمف اؾمتّمح٤مسمف ، وشمردد إُمر سملم احلٔمر واإلسم٤مطم٦م  -1

 .(1) وم٤مٕومم شمريمف 3 اطمتٞم٤مـم٤مً 

ىم٤مل : " إين ٕن٘مٚم٥م إمم أهكم وم٠مضمد اًمتٛمرة  ان رؾمقل اهلل  يدل قمٚمٞمف : طمدي٨م أيب هريرة 

                                 
 . 411(  اٟمٔمر : ٟمٔمري٦م آطمتٞم٤مط اًمٗم٘مٝمل ص 5)

ئد )1)  . (4/101(  اٟمٔمر : سمدائع اًمٗمقا

، وهمٛمز قمٞمقن اًمٌّم٤مئر  30( ، وإؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ ٟمجٞمؿ ص4/541(  اٟمٔمر : اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد ًمٚمزريمٌم )4)

( ، واًمقضمٞمز ذم إيْم٤مح اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌقرٟمق 5/02( ، وذح اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمزرىم٤م )5/524ًمٚمحٛمقي )

 . 511ص

ئد )3)  . (4/101(  اٟمٔمر : سمدائع اًمٗمقا

 . 154(  اٟمٔمر : اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ص 1)
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 .(5)"صدىم٦م وم٠مخ٘مٞمٝم٤م، صمؿ أظمِمك أن شمٙمقن  ؾم٤مىمٓم٦م قمغم ومرار ، صمؿ أرومٕمٝم٤م ٔيمٚمٝم٤م

اًمِمؽ قمغم صمالصم٦م أضب : ؿمؽ  : ) وظمالص٦م ذًمؽ أنّ  -طمٗمٔمف اهلل–ي٘مقل اًمديمتقر ُمٜمٞم٥م ؿم٤ميمر 

ن أؿمؽ ٓ يٕمرف أصٚمف ، وم٤مٕول : ُمثؾ ـمرأ قمغم أصؾ حمرم ، وؿمؽ ـمرأ قمغم أصؾ ُم٤ٌمح ، و

٤مُمٚم٦م ُمـ جيد ؿم٤مة ذم سمٚمد ومٞمٝم٤م ُمًٚمٛمقن وجمقس ، واًمث٤مين : أن جيد ُم٤مء ُمتٖمػماً ، واًمث٤مًم٨م : ُمثؾ ُمٕم

م ، ومل يتح٘مؼ أنّ  م ، ومال حترم ُم٤ٌميٕمتف ( أيمثر ُم٤مًمف طمرا  .(1) اح٠مظمقذ ُمـ ُم٤مًمف قملم احلرا

سمٕم  :٦م : شمٜمزيؾ اًمٖم٤مًم٥م ُمٜمزًم٦م اعمتح٘مؼ اًم٘م٤مقمدة اًمرا

 -رمحف اهلل– قمٜمٝم٤م اعم٘مري ، وقمؼّم  (4) وقمؼموا قمـ هذه اًم٘م٤مقمدة سم٘مقهلؿ : )اًمٖم٤مًم٥م يم٤معمتح٘مؼ(

 قمٜمٝم٤م اسمـ ، وقمؼّم  (3)ًمٚمٛمح٘مؼ ذم احلٙمؿ( اًمٖم٤مًم٥م ُم٤ًموٍ  سمـ٘مقًمف )اعمِمٝمقر ُمـ ُمذه٥م ُم٤مًمؽ أنّ 

 .(1)(يٜمزل ُمٜمزًم٦م اًمتح٘مٞمؼ اًمٔمـ اًمٖم٤مًم٥م سم٘مقًمف : ) -رمحف اهلل–ومرطمقن 

                                 
 رضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .(  أظم5)

( ، وُمًٚمؿ ذم 1341( ، سمرىمؿ )4/511اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمٚم٘مٓم٦م ، سم٤مب إذا وضمد مترة ذم اًمٓمريؼ ، )          

وقمغم آخف ، وهؿ سمٜمق ه٤مؿمؿ وسمٜمق اعمٓمٚم٥م دون  صحٞمحف ، يمت٤مب اًمزيم٤مة ، سم٤مب حتريؿ اًمزيم٤مة قمغم رؾمقل اهلل 

 ( .5000، سمرىمؿ ) 401همػمهؿ، ص 

 .  153ٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ص (  اًم1)

 .( 5/13(  اٟمٔمر : ومتح اًم٘مدير ٓسمـ اهلامم )4)

 . 20(  اٟمٔمر : ىمقاقمد اًمٗم٘مف ًمٚمٛم٘مري ص 3)

اعم٘مري هق : حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر سمـ حيٞمك اًم٘مرر اعَمْ٘مِري ، يٙمٜمك أب٤م قمٌداًمٚمف ، ىم٤ميض اجلامقم٦م            

وم٘مٞمف ُم٤مًمٙمل ، وُمـ شمالُمٞمذه ًم٤ًمن اًمديـ اسمـ اخلٓمٞم٥م واسمـ ظمٚمدون ، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : وهق سمٗم٤مس وشمٚمٛم٤ًمن ، 

٥م عمـ طم٥م ، وذح اًمتًٝمٞمؾ ، ورطمٚم٦م اعمتٌتؾ ، وطم٤مؿمٞم٦م قمغم خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م ، واًم٘مقاقمد ، قمٛمؾ ُمـ ـم

 ( .1/104( ، وٟمٗمح اًمٓمٞم٥م )1/551ـه . اٟمٔمر : اإلطم٤مـم٦م ذم أظم٤ٌمر همرٟم٤مـم٦م )012وشمقذم ؾمٜم٦م 

 . (5/531شمٌٍمة احلٙم٤مم ٓسمـ ومرطمقن ) (  اٟمٔمر :1)

، ووم٘مٞمف ُم٤مًمٙمل قم٤ممل سمح٤مث، إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ حمٛمد، اسمـ ومرطمقن، سمره٤من اًمديـ اًمٞمٕمٛمريومرطمقن هق : اسمـ            

رطمؾ إمم ُمٍم ، و ُمـ قمدٟم٤من إصؾ، ٟمًٌتف إمم يٕمٛمر سمـ ُم٤مًمؽ وهق ُمٖمريب، وًمد وٟمِم٠م وُم٤مت ذم اعمديٜم٦م

 =، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : شمٌٍمة احلٙم٤مم ذم أصقل 024 اًم٘مْم٤مء سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م وشمقمّم  ، ـه 021واًم٘مدس واًمِم٤مم ؾمٜم٦م 
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اًمٖم٤مًم٥م وهق ُم٤م يم٤من وىمققمف صم٤مسمت٤ًم سمٖمٚم٦ٌم اًمٔمـ ، سمحٞم٨م يٙمقن اطمتامل ختٚمػ  أنّ  وُمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة :

وىمقع اًمٖم٤مًم٥م ٓ  سم٤مًم٘مٓمع 3 ٕنّ  سمت٤مً ، يٚمحؼ ذم طمٙمٛمف سم٤معمح٘مؼ وهق ُم٤م يم٤من وىمققمف صم٤م اً وىمققمف ٟم٤مدر

 .(5)اعمح٘مؼ إٓ سم٘مدر يًػم ٓ يٕمتد سمفخيتٚمػ قمـ وىمقع 

شمٜمزيؾ ُم٤م هم٤مًم٥م أُمره طمّمقًمف ُمٜمزًم٦م احل٤مصؾ ، يتح٘مؼ سمف اًمًالُم٦م  أنّ  ووضمف آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م :

اًمٜم٤مدر ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمف ، وٓ حيٙمؿ  ُٕمر اًمديـ ، واًمٌٕمد قمـ آطمتامٓت اًمْمٕمٞمٗم٦م واًمٜم٤مدرة ، وم٢منّ 

سمف ، وقمدم وىمقع اًمٖم٤مًم٥م وطمّمقًمف هق سمٛمٜمزًم٦م اًمٜم٤مدر ، وًمذا يم٤من إؾمٚمؿ و إطمقط أن حيٙمؿ 

اًمنميٕم٦م مل شمٌـ أطمٙم٤مُمٝم٤م قمغم اًمٞم٘ملم وم٘مط ، سمؾ راقم٧م همٚم٦ٌم اًمٔمـ وأنزًمتف  سمٜم٤مء قمغم اًمٖم٤مًم٥م ، وم٢منّ 

 ُمٌٞمٜم٤ًم سمٜم٤مء اًم٘م٤مقمدة قمغم -رمحف اهلل–ُمٜمزًم٦م اًمٞم٘ملم ذم يمثػم ُمـ صقره٤م ، وًمذا ىم٤مل اسمـ اهلامم 

 . (1) آطمتٞم٤مط اًمقاضم٥م : )اًمٖم٤مًم٥م يم٤معمتح٘مؼ ذم ُم٘م٤مم وضمقب آطمتٞم٤مط(

 وُمـ أُمثٚم٦م اًم٘م٤مقمدة :

ؾم١مر ُم٤م قم٤مدشمف اؾمتٕمامل اًمٜمج٤مؾم٦م إذا مل شمر اًمٜمج٤مؾم٦م ذم أومقاهٝم٤م ، يم٤مًمٓمػم واًم٤ًٌمع واًمدضم٤مج  -5

 .(4)، شمٜمزياًل ًمٚمٖم٤مًم٥م ُمٜمزًم٦م اعمتح٘مؼسمٕمده٤م وٟمحقه٤م ، وم٢مٟمف يراق اح٤مء 

ذم اًمٖم٤مًم٥م ٓ يتقىمك اًمٜمج٤مؾم٦م، واًمٖم٤مًم٥م  فسمثٞم٤مب اًمٙم٤مومر 3 ٕنّ  قمدم ضمقاز اًمّمالة -1

 .(3)يم٤معمح٘مؼ

                                                                                               
أصٞم٥م إىمْمٞم٦م وُمٜم٤مه٩م احلٙم٤مم ، ودرة اًمٖمقاص ذم حم٤مضة اخلقاص ، واًمدي٤ٌمج اعمذه٥م  ، وذم آظمر طمٞم٤مشمف =

ًٚمػ اٟمٔمر : شمٕمريػ اخلٚمػ سمرضم٤مل اًم .ـه022، ؾمٜم٦م  قم٤مُم٤مً  00ف قمـ ٟمحق تِ سم٤مًمٗم٤مًم٩م ذم ؿم٘مف إجن، ومامت سمٕمٚمّ 

 ( .5/11( ، واًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م )5/520)

 . (323/ 0، وُمقؾمققم٦م اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٌقرٟمق )اًم٘مًؿ  315(  اٟمٔمر : ٟمٔمري٦م اًمت٘مٕمٞمد اًمٗم٘مٝمل ص 5)

 ( 5/13(  ومتح اًم٘مدير )1)

 . (5/550، وذح اعمٜمٝم٩م اعمٜمتخ٥م ًمٚمٛمٜمجقر ) 20(  اٟمٔمر : ىمقاقمد اعم٘مري ص 4)

( ، وُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ 5/555، وذح اعمٜمٝم٩م اعمٜمتخ٥م ًمٚمٛمٜمجقر ) 541 ص (  اٟمٔمر : إيْم٤مح اعم٤ًمًمؽ ًمٚمقٟمنميز3)

(5/515) . 
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ًمق همٚم٥م قمغم فمٜمف وضمقد اح٤مء ذم آظمر اًمقىم٧م وم٢مٟمف ٓ جيقز ًمف اًمتٞمٛمؿ 3 ٕن اًمٖم٤مًم٥م  -4

 .(5)يم٤معمح٘مؼ

  آطمتٞم٤مط اعمٜمدوب : -1

 .(1)سم٤مًمقرع -رمحف اهلل–وقمؼّم قمٜمف اًمٕمز سمـ قمٌداًمًالم 

: شمرك ُم٤م يًؽمي٥م اإلٟم٤ًمن ويِمؽ ومٞمف ، وومٕمؾ ُم٤م يًتٞم٘مـ ُمٜمف  وو٤مسمط آطمتٞم٤مط اعمٜمدوب

 ويٓمٛمئـ إًمٞمف .

اًمنمع سم٤مقمت٤ٌمره أو قمٚمٞمف أُم٤مرة شمدل قمٚمٞمف ، وًمٞم٧ًم جمرد إوه٤مم  واًمٕمٛمؾ هٜم٤م سم٤مًمٔمـ اًمذي دّل 

ـّ  ة ذقمٞم٦م أو قمروٞم٦م مل ُم٤مرأاًمنمع، وًمٞمس قمٚمٞمف إذا مل يٙمـ ًمف و٤مسمط ذم  واًمقؾم٤موس 3 ٕن اًمٔم

 .(4) يٚمتٗم٧م إًمٞمف

: "دع ُم٤م يريٌؽ إمم ُم٤م ٓ  ىم٤مل أن اًمٜمٌل  ًمٞمؾ هذا اًمْم٤مسمط طمدي٨م احلًـ سمـ قمكم ود

 .(3)، وم٢من اًمّمدق ـمٛم٠منٞمٜم٦م واًمٙمذب ري٦ٌم "يريٌؽ

 وُمـ صقر آطمتٞم٤مط اعمٜمدوب إًمٞمف :

                                 
 . (5/113( ، واًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م )5/540(  اٟمٔمر : اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م )5)

 . (1/14(  اٟمٔمر : ىمقاقمد إطمٙم٤مم ًمٚمٕمز سمـ قمٌداًمًالم )1)

 . (5/413(  اٟمٔمر : ذح قمٛمدة اًمٗم٘مف ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م )4)

 .واًمٓمؼماين ، واحل٤ميمؿ ، واًمٌٞمٝم٘مل أمحد ، واًمؽمُمذي ، واًمٜم٤ًمئل ، وقمٌداًمرزاق ، واًمدارُمل ، واسمـ طم٤ٌمن ، (  أظمرضمف3)

، واًمؽمُمذي ذم اًمًٜمـ ، يمت٤مب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمرىم٤مئؼ واًمقرع قمـ  51110( ، سمرىمؿ 10/14أمحد ذم اعمًٜمد ، )         

ٜمـ ، يمت٤مب إذسم٦م ، سم٤مب احل٨م قمغم شمرك ( ، واًمٜم٤ًمئل  ذم اًم1151ً، سمرىمؿ ) 110، ص   رؾمقل اهلل 

( ، 4/550( ، وقمٌداًمرزاق ذم اعمّمٜمػ ، يمت٤مب اًمّمالة ، سم٤مب اًم٘مٜمقت ، )1055، سمرىمؿ ) 111اًمِمٌٝم٤مت ، ص

( ،  واسمـ طم٤ٌمن ذم اًمّمحٞمح ، 1141( ، سمرىمؿ )1/452( ، واًمدارُمل ذم اًمًٜمـ ، يمت٤مب اًمٌٞمقع ، )3213سمرىمؿ )

( ، واحل٤ميمؿ ذم 1001( ، سمرىمؿ )4/01اين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم )( ، واًمٓمؼم1/321سم٤مب اًمقرع واًمتقيمؾ )

( ، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ ، سم٤مب يمراهٞم٦م  ُم٤ٌميٕم٦م ُمـ أيمثر ُم٤مًمف 1512( ، سمرىمؿ )1/54اعمًتدرك ، يمت٤مب اًمٌٞمقع )

 ( .5/33( . وصححف اًمؽمُمذي وإًم٤ٌمين ذم اإلرواء )1/441ُمـ اًمرسم٤م أو صمٛمـ اعمحرم )
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، وًمٙمـ ٓ سمد ذم اخلروج ُمـ اخلالف أٓ (5) اخلروج ُمـ اخلالف قمٜمد شم٘م٤مرب احآظمذ -5

ُم٠مظمذ اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م ، وٓ يٙمقن اخلالف قمـ ؿمذوذ يٕم٤مروف رظمّم٦م ذقمٞم٦م ، وأن ي٘مقى 

 ، وُمـ إُمثٚم٦م قمٚمٞمف: (1)ُمـ اًمٕمٚمامء وقمٛمؾ إُم٦م قمغم ظمالومف

ُم٤م ىم٤مًمف احلٜم٤مسمٚم٦م ُمـ اؾمتح٤ٌمب صالة اجلٛمٕم٦م سمٕمد اًمزوال 3 ظمروضم٤ًم ُمـ اخلالف ، ُمع أهنؿ  -أ

 .(4)ي٘مقًمقن سمجقاز صالة اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ اًمزوال

 ،ٙمٌػمات ذم صالة اجلٜم٤مزة 3 ٕن أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ ي٘مقًمقن ذًمؽإومْمؾ أٓ يزيد قمغم أرسمع شم -ب

 .(3)ومٗمٞمف اخلروج ُمـ اخلالف

، وُمـ أُمثٚمتف : أن ُمـ ؿمؽ ذم قم٘مد  ومٕمؾ يمؾ ُمّمٚمح٦م ُمتقمه٦م واضمتٜم٤مب يمؾ ُمٗمًدة ُمتقمه٦م -1

ءً  ٓظمتالل ذط ومٞمف أو ريمـ ُمـ أريم٤مٟمف ، ومٞمٜمدب ًمف إقم٤مدة اًمٕم٘مد سمنموـمف  ُمـ اًمٕم٘مقد ؾمقا

 .(1)وأريم٤مٟمف

ءة اًمذُم٦م  : ومٝمذا ٓ يقضم٥م اًمٗمٕمؾ 3 ٕنّ  ِمؽ ذم وضمقب اًمٌمء وقمدم وضمقسمفاًم -4 إصؾ سمرا

ث ؿمٌٝم٦م يًتح٥م آطمتٞم٤مط هل٤م ، وًمذًمؽ ُمـ اًمتٙم٤مًمٞمػ طمتك يث٧ٌم دًمٞمؾ اًمتٙمٚمٞمػ ، وًمٙمـ يقرِّ 

يمام ًمق ؿمؽ ذم وضمقب زيم٤مة، أو  –اعمِمٙمقك ذم وضمقسمف  وم٢منّ : ) -رمحف اهلل–ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

وٓ يًتح٥م شمريمف، سمؾ يًتح٥م ومٕمٚمف  ،ٓ جي٥م ومٕمٚمف –ذًمؽ  يمٗم٤مرة، أو صالة، أو همػم

 .(1)(اطمتٞم٤مـم٤مً 

 آطمتٞم٤مط اعمًتح٥م إمم ىمًٛملم ، مه٤م : -طمٗمٔمف اهلل–وىمد ىمًؿ اًمديمتقر إًمٞم٤مس سمٚمٙم٤م 

                                 
 . (1/14قمٌداًمًالم ذم ىمقاقمده ) (  يمام هق شمٕمٌػم اًمٕمز سمـ5)

 . (5/114(  اٟمٔمر : ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ٓسمـ رضم٥م )1)

 . (1/513( ، وذح اًمزريمٌم قمغم اخلرىمل )1/151(  اٟمٔمر : اعمٖمٜمل )4)

 . (1/115( ، واعمٌدع ذح اعم٘مٜمع )1/411(  اٟمٔمر : اعمٖمٜمل )3)

 . (1/14(  اٟمٔمر : ىمقاقمد إطمٙم٤مم ًمٚمٕمز سمـ قمٌداًمًالم )1)

 . 542(  اًم٘مقاقمد اًمٜمقراٟمٞم٦م ص 1)
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ه٦م . -5  اطمتٞم٤مط ٟمدب : وهق اًمذي يٜمدب إًمٞمف ٟمدسم٤ًم ُم١ميمدًا ، سمحٞم٨م حيٙمؿ قمغم ٟم٘مٞمْمف سم٤مًمٙمرا

ٟمدسم٤ًم أىمؾ شم٠ميمٞمدًا ُمـ إول ، سمحٞم٨م ي٘م٤مل ذم ٟم٘مٞمْمف اطمتٞم٤مط ومْمٞمٚم٦م : وهق اًمذي يٜمدب إًمٞمف  -1

 ظمالف إومم .

 وومرق سملم آصٓمالطملم سمٗمرىملم :

 إول ىمد يرؿمد إًمٞمف اًمٜمص ، واًمث٤مين يٙمقن قمـ ـمريؼ آضمتٝم٤مد وآؾمتٜم٤ٌمط . أنّ  -5

، سمخالف آطمتامل ذم  طمتٞم٤مط ذم إول اطمتامل ىمقيآطمتامل اًمذي ُمـ أضمٚمف طمٙمٛمٜم٤م سم٤مٓ أنّ  -1

 ين وم٢مٟمف أىمؾ ُمـ إول وأوٕمػ .اًمث٤م

اخلالف إذا يم٤من ىمقي٤ًم يم٤من  ؾ قمغم هذا اًمت٘مًٞمؿ سم٘م٤مقمدة ) اخلروج ُمـ اخلالف ( ، وم٢منّ وىمد ُمثّ 

اخلروج ُمٜمف يٙمقن اطمتٞم٤مط  اقمت٤ٌمره سم٤مخلروج ُمٜمف اطمتٞم٤مـم٤ًم ُمٜمدوسم٤ًم ، وإذا يم٤من اخلالف وٕمٞمٗم٤ًم وم٢منّ 

 .(5)ومْمٞمٚم٦م

 ٗم٤مت :وزم ُمٕمف صمالث وىم -طمٗمٔمف اهلل–هذا ُمٚمخص يمالُمف 

قمغم ُم٤م اصٓمٚمح قمٚمٞمف أئٛم٦م اح٤مًمٙمٞم٦م  ُمـ شم٘مًٞمؿ اعمٜمدوب إمم ُمٌٜمل هذا اًمت٘مًٞمؿ  أنّ ومم : اًمقىمٗم٦م إ

 ؾمٜم٦م وومْمٞمٚم٦م وٟم٤مومٚم٦م .

وطم٨م قمٚمٞمف ، ويم٤من ُم٘مدرًا ُمـ اًمِم٤مرع وحمددًا ، ووافم٥م  ٦م قمٜمدهؿ : ُم٤م أُمر سمف اًمٜمٌل وم٤مًمًٜمّ 

مج٤مقم٦م ، وإذا مل ئمٝمر ذم مج٤مقم٦م  ذم أن ئمٝمره اًمٜمٌل  : ، وسمٕمْمٝمؿ يزيد ومٞمف ذط قمٚمٞمف اًمٜمٌل 

 . (1)٤مًمٜم٤مومٚم٦مسمومٞمًٛمك ومْمٞمٚم٦م أو رهمٞم٦ٌم  ، وُم٤م ىمٍم قمـ هذه اًمنموط ومٞمًٛمك 

اًمًٜم٦م واًمٜم٤مومٚم٦م واًمتٓمقع واعمًتح٥م  سمف اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م ، وم٢منّ  ي٘مقلٓ  اًمت٘مًٞمؿوهذا 

 .(4)واعمرهم٥م ومٞمف واحلًـ وإدب واًمٗمْمٞمٚم٦م يمٚمٝم٤م ُمؽمادوم٦م قمٜمدهؿ ، وٓ ُمِم٤مطم٦م ذم آصٓمالح

                                 
سمٓمف ص 5)  . 301-301(  آطمتٞم٤مط طم٘مٞم٘متف وطمجٞمتف وأطمٙم٤مُمف ووقا

 . 13( ، وآطمتٞم٤مط إلًمٞم٤مس ص5/42( ، وُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ًمٚمحٓم٤مب )5/405(  اٟمٔمر : اًم٘مٌس ٓسمـ اًمٕمريب )1)

 =( ، واًمتحٌػم5/10) ( ، وهن٤مي٦م اًمًقل1/110( ، وذح اعمختٍم ًمألصٗمٝم٤مين)5/400(  اٟمٔمر: اًمٌحر اعمحٞمط )4)
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أن اًمتٗمريؼ سملم هذيـ آطمتٞم٤مـملم قمًػم ، وٓ يٛمٙمـ ُمٕمروم٦م اًمْم٤مسمط احل٘مٞم٘مل اًمقىمٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م : 

ًمٚمٗمرق سمٞمٜمٝمام ، وُم٤م ذيمره ُمـ اًمٗمروق ومٞمف ٟمٔمر 3 ٕن آطمتٞم٤مط اعمٜمدوب ٓ يِمؽمط أن يرؿمد إًمٞمف 

اًمٜمص ، سمؾ هم٤مًم٥م آطمتٞم٤مـم٤مت هل ُمـ اضمتٝم٤مدات اًمٗم٘مٝم٤مء وآرائٝمؿ ، ويمذًمؽ يمقن آطمتامل 

ىمقة  -اًمتل ؾمٞم٠ميت ذيمره٤م–ُمـ ذوط آطمتٞم٤مط  ٕمٞمٗم٤ًم ذم اًمث٤مين ومال حيٛمٚمف قمغم آطمتٞم٤مط 3 ٕنّ و

، اسآطمتٞم٤مط ٕدٟمك اًمِمٌف وآطمتامٓت حيٛمؾ اعمرء قمغم اًمقؾمق وفمٝمقر آطمتامل ، وم٢منّ اًمِمٌٝم٦م 

 .ويدظمٚمف ذم آطمتٞم٤مط اعمذُمقم

سمٗمرق فم٤مهر واوح ، وىمد فمٝمر هذا اًمت٘مًٞمؿ ًمٕمن اًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمام  -ومٞمام أرى–وًمذًمؽ ٓ يّمح 

طم٦م : هذا اًمٕمن ، وصٕمقسم٦م  -طمٗمٔمف اهلل–ًمٚمديمتقر إًمٞم٤مس  اًمتحديد واًمْمٌط ، وم٘م٤مل سا

 . (5)حمدد يٕمٛمؾ سمف ، سمؾ هق ٓ يٜمْمٌط(وًمٞمس ٓطمتٞم٤مط اًمٗمْمٞمٚم٦م ىم٤مٟمقن )

 متثٞمٚمف سم٘م٤مقمدة اخلروج ُمـ اخلالف ومٞمف ٟمٔمر ُمـ وضمٝملم :اًمقىمٗم٦م اًمث٤مًمث٦م : 

ومٞمام وىمٗم٧م قمٚمٞمف ُمـ مل يرد قمٜمٝمؿ واؾمتح٤ٌمب اخلروج ُمـ اخلالف ،  اًمٕمٚمامء أمجٕمقا قمغم أنّ  -5

،  -طمٗمٔمف اهلل–ذم أنقاع آؾمتح٤ٌمب سمٜم٤مًء قمغم ٟمقع اخلالف يمام ذيمره اًمديمتقر   اًمتٗمريؼيمالُمٝمؿ 

:  -رمحف اهلل–وُمـ هذه اًمٜمّمقص اًمتل شمدل قمغم طمٙم٤مي٦م آشمٗم٤مق دون اًمتٗمّمٞمؾ ىمقل اًمٜمقوي 

 اخلروج ُمـ اخلالف إذا مل يٚمزم ُمٜمف إظمالل سمًٜم٦م أو وىمقع ذم اًمٕمٚمامء ُمتٗم٘مقن قمغم احل٨م قمغم إنّ )

: ) واعمتِم٤مسمف ُم٤م اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ومٞمف ، وٓ  -رمحف اهلل–، وىم٤مل اسمـ احل٤مج اح٤مًمٙمل  (1) ظمالف (

:  -رمحف اهلل–، وىم٤مل أبق قمٌداًمٚمف اعمقاق اح٤مًمٙمل  (4) اخلروج ُمـ اخلالف أيمٛمؾ ( ظمالف أنّ 

                                                                                               
 . (5/03( ، وإرؿم٤مد اًمٗمحقل )1/210)=

سمٓمف ص 5)  . 301(  آطمتٞم٤مط طم٘مٞم٘متف وطمجٞمتف وأطمٙم٤مُمف ووقا

 .( 1/14(  ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ )1)

 =. (3/514(  اعمدظمؾ )4)
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(خلروج ُمـ اخلالفُمـ اًمقرع ا ٞمف أنّ ُمتٗمؼ قمٚم)
(1)
. 

، وم٢مذا يم٤من (1)ىم٤مقمدة اخلروج ُمـ اخلالف ُمـ ذـمٝم٤م إؾم٤مد : أن يٙمقن اخلالف ىمقي٤ًم  أنّ  -1

ل :  -رمحف اهلل–اخلالف وٕمٞمٗم٤ًم ومال يٕمتؼم اخلروج ُمٜمف ، وًمذا ي٘مقل اًم٘مراذم  )وقمغم هذا اعمٜمقا

 لم وٕمٞمػ اًمدًمٞمؾ ضمداً دمري ىم٤مقمدة اًمقرع ، وهذا ُمع شم٘م٤مرب إدًم٦م ، أُم٤م إذا يم٤من أطمد اعمذهٌ

سمحٞم٨م ًمق طمٙمؿ سمف طم٤ميمؿ ًمٜم٘مْمٜم٤مه مل حيًـ اًمقرع ذم ُمثٚمف، وإٟمام حيًـ إذا يم٤من مم٤م يٛمٙمـ شم٘مريره 

ُمـ شمًٛمٞم٦م آطمتٞم٤مط ذم  -طمٗمٔمف اهلل–وهذا اًمنمط يرد قمغم يمالم اًمديمتقر ،  (4) ذيٕم٦م(

  اخلالف اًمْمٕمٞمػ اطمتٞم٤مط ومْمٞمٚم٦م .

 آطمتٞم٤مط اعمٙمروه : -4

هٜم٤م : ظمالف إومم ، أي آطمتٞم٤مط اًمذي ي١مدي إمم ارشمٙم٤مب ظمالف إومم، وإٟمام أقمٜمل سم٤معمٙمروه 

وا  ظمالف إومم ُمـ وىمد أـمٚمؼ إصقًمٞمقن واًمٗم٘مٝم٤مء قمغم ظمالف إومم ًمٗمٔم٦م اًمٙمراه٦م ، وقمدُّ 

ظمالف إومم ىمًؿ ُمـ  واًمتح٘مٞمؼ أنّ : ) -رمحف اهلل–يمام ىم٤مل اًمزريمٌم  ،درضم٤مت اعمٙمروه

                                                                                               
صمؿ ، شمٗم٘مف ذم سمالده، حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اسمـ احل٤مج، أبق قمٌد اهلل اًمٕمٌدري اح٤مًمٙمل اًمٗم٤مداحل٤مج هق : اسمـ =          

،  سمٚمقغ اًم٘مّمد واعمٜمك ذم ظمقاص أؾمامء اهللوُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف :   ،ىمدم ُمٍم، وطم٩م، ويمػ سمٍمه ذم آظمر قمٛمره وأىمٕمد

 ( .5/454( ، وؿمجرة اًمٜمقر)1/415ـه . اٟمٔمر : اًمدي٤ٌمج اعمذه٥م )040واعمدظمؾ ، وشمقذم ؾمٜم٦م 

 . (1/551اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ )(  1)

د اعمقاق هق :             ، -سمٗمتح اعمٞمؿ وشمِمديد اًمقاو-اققّ اًمِمٝمػم سم٤معمَ ، أبق قمٌداًمٚمف ،  سمـ يقؾمػ اًمٕمٌدود اًمٖمرٟم٤مـملحمٛم 

ُمـ قمٚمامء اح٤مًمٙمٞم٦م، ويم٤من قم٤ممل همرٟم٤مـم٦م وإُم٤مُمٝم٤م ، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ، وؾمٜمـ 

( ، وٟمٞمؾ 5/401اًمزيمٞم٦م )اٟمٔمر : ؿمجرة اًمٜمقر  . ـه 120شمقذم ذم ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م اعمٝمتديـ ذم ُم٘م٤مُم٤مت اًمديـ ، و

 . 561ص آسمتٝم٤مج

( ، واخلروج 1/515( ، وطم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر )1/512( ، واعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد )5/114(  اٟمٔمر : ىمقاقمد إطمٙم٤مم )1)

، واقمت٤ٌمر احآٓت وُمراقم٤مة ٟمت٤مئ٩م اًمتٍموم٤مت  45ُمـ ظمالف اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اعمٕم٤مُمالت ًمٚمديمتقر طمًـ اًمِم٤مذزم ص 

 . 444ص

 . (3/410(  اًمٗمروق )4)
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 . (5) وت يمام ذم اًمًٜم٦م (اعمٙمروه ، ودرضم٤مت اعمٙمروه شمتٗم٤م

 .(1) قمغم احلرام وظمالف إومم ( –أي اعمٙمروه –: ) ويٓمٚمؼ أجْم٤ًم  -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح 

وم٘م٤مل : )وم٢من اىمت٣م اخلٓم٤مب  -رمحف اهلل–ق سملم اعمٙمروه وظمالف إومم اسمـ اًمًٌٙمل وىمد ومرّ 

تحريؿ، أو همػم ضم٤مزم اًمٗمٕمؾ اىمتْم٤مء ضم٤مزُم٤ًم وم٢مجي٤مب، أو همػم ضم٤مزم ومٜمدب، أو اًمؽمك ضم٤مزُم٤ًم وم

 .(4) سمٜمٝمل خمّمقص ومٙمراه٦م، أو سمٖمػم خمّمقص ومخالف إومم، أو اًمتخٞمػم وم٢مسم٤مطم٦م (

اًمٜمٝمل ومٞمف هنٞم٤ًم ُم٘مّمقدًا خمّمقص٤ًم سمٜمص ظم٤مص ، وأن يٙمقن ومجٕمؾ اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام أن اعمٙمروه 

 اًمٜمٝمل ومٞمف ًمٞمس خمّمقص٤ًم ومٞمف .يٙمقن ظمالف إومم 

، وًمذا ىم٤مل  -رمحف اهلل–هق مم٤م زاده اسمـ اًمًٌٙمل وًمٙمـ هذا اًمتٗمريؼ مل يرد قمـ إصقًمٞملم سمؾ 

: ) وشم٘مًٞمؿ ظمالف إومم زاده اعمّمٜمػ قمغم إصقًمٞملم أظمذًا  -رمحف اهلل–ضمالل اًمديـ اعمحكم 

ُمـ ُمت٠مظمري اًمٗم٘مٝم٤مء طمٞم٨م ىم٤مسمٚمقا اعمٙمروه سمخالف إومم ذم ُم٤ًمئؾ قمديدة ... وأُم٤م اعمت٘مدُمقن 

 .(3)اعمخّمقص (  ومٞمٓمٚم٘مقن اعمٙمروه قمغم ذي اًمٜمٝمل اعمخّمقص وهمػم

وإٟمام يٓمٚم٘مقن ًمٗمٔم٦م اًمٙمراه٦م قمغم ظمالف إومم ُمع اٟمٕمدام اًمٜمٝمل اعمخّمقص ومٞمٝم٤م يمام هق شمٕمٌػم 

3 ًمٙمثرة اًمٗمْمؾ اًمقارد ذم ومٕمؾ اعمٜمدوب ، وم٢مذا شمريمف يم٤من ذم طم٘مف  -رمحف اهلل–اسمـ اًمًٌٙمل 

 .(1)ُمٙمروه٤ًم ، يمٛمـ شمرك صالة اًمْمحك ، ومٞم٘م٤مل ًمؽميمف هل٤م ُمٙمروه٤ًم أو ظمالف إومم

ذم خمتٍمه :  -رمحف اهلل–وىمد أـمٚمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٗمظ اًمٙمراه٦م قمغم ظمالف إومم ، يمام ىم٤مل اخلرىمل 

                                 
 . (5/404(  اًمٌحر اعمحٞمط )5)

( ، وذح 1/110، وذح اعمختٍم ًمٚمِمػمازي )  (5/503( ، واٟمٔمر : اعمحّمقل )5/140(  أصقل اًمٗم٘مف )1)

 . 11( ، وهم٤مي٦م اًمًقل ٓسمـ اعمؼمد ص4/5002( ،  و اًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي )5/413خمتٍم اًمروو٦م )

 . (5/41(  مجع اجلقاُمع ُمع اًمٖمٞم٨م اهل٤مُمع )4)

 . (101-5/101اعمحكم قمغم اجلٛمع ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر ) (  ذح3)

 . (5/503(  اٟمٔمر : اعمحّمقل )1)
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د سم٤مًمٙمراه٦م هٜم٤م  (5) )وُمـ صغم صالة سمال أذان وٓ إىم٤مُم٦م يمرهٜم٤م ًمف ذًمؽ ، وٓ يٕمٞمد( ، واعمرا

 .(1) وأصح٤مسمف ظمالف إومم 3 عمخ٤مًمٗم٦م ومٕمؾ اًمٜمٌل 

: إن آطمتٞم٤مط اعمٙمروه هق آطمتٞم٤مط اًمذي ي١مدي ًمؽمك  وإذا شمٌلم هذا ٟمرضمع إمم آطمتٞم٤مط ومٜم٘مقل

اًمرظمص اًمنمقمٞم٦م اًمتل طم٨م اًمِم٤مرع قمٚمٞمٝم٤م ، وٟمدب إًمٞمٝم٤م ، ومّم٤مر شمريمٝم٤م ظمالف إومم ، يمام ُمثؾ 

إصقًمٞمقن قمغم ظمالف إومم سمّمقم احل٤مج ذم قمروم٦م ، وإٟمام ص٤مر ظمالف إومم ًمقرود اًمرظمّم٦م 

طمٞم٨م  -ريض اهلل قمٜمٝم٤م– (3)طمدي٨م أم اًمٗمْمؾ يدل قمغم ذًمؽ : ،(4)ذم شمرك صٞم٤مم قمروم٦م ًمٚمح٤مج 

 ذم صٞم٤مم يقم قمروم٦م وٟمحـ هب٤م ُمع رؾمقل  اهلل  ىم٤مًم٧م : " ؿمؽ  ٟم٤مس ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل 

(1)ومٞمف ًمٌـ وهق سمٕمروم٦م ومنمسمف "  (1)، وم٠مرؾمٚم٧م إًمٞمف سم٘مٕم٥م . 

أو  ضاًمراضمح٦م واخل٤مًمّم٦م ، يم٤معم٤ٌمح اعمح: )اعمٜم٤مومع اعمٙم٤موم٠مة و -رمحف اهلل–ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 . (0) اًمقرع قمٜمٝم٤م والًم٦م ( عمًتح٥م أو اًمقاضم٥م وم٢منّ ا

                                 
 . 10(  خمتٍم اخلرىمل ص 5)

( ، و اًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي 5/140( ، وأصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح )5/153)(  اٟمٔمر : ذح اًمزريمٌم قمغم اخلرىمل 1)

(4/5002) . 

 . (٤5/104مر )(  اٟمٔمر : ذح اعمحكم قمغم اجلٛمع ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم4)

هل أظم٧م ُمٞمٛمقٟم٦م وُمـ سمٜمل هالل سمـ قم٤مُمر سمـ صٕمّمٕم٦م،  ًم٤ٌمسم٦م سمٜم٧م احل٤مرث سمـ طمزن اهلالًمٞم٦م،أم اًمٗمْمؾ هل : (  3)

ة أؾمٚمٛم٧م سمٕمد  ظمدجي٦م، و ، ، وزوضم٦م اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م، وأم أيمثر سمٜمٞمفزوج اًمٜمٌل  ي٘م٤مل: إهن٤م أول اُمرأ

يمثػمة، ويم٤مٟم٧م ُمـ اعمٜمج٤ٌمت، وًمدت  ًمٚمٕم٤ٌمس ؾمت٦م  وروت قمٜمف أطم٤مدي٨م ،يزوره٤م وي٘مٞمؾ قمٜمده٤م ومٙم٤من اًمٜمٌل 

 ( .0/131( ، وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م )3/5201) . اٟمٔمر : آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبرضم٤مل مل شمٚمد اُمرأة ُمثٚمٝمؿ

 . (3/14( ، وشم٤مج اًمٕمروس )5/514(  اًم٘مٕم٥م هق اًم٘مدح اًمْمخؿ اًمٖمٚمٞمظ . اٟمٔمر : اًمٕملم ًمٚمخٚمٞمؾ سمـ أمحد )1)

 (  أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .1)

( ، وُمًٚمؿ ذم 5111، سمرىمؿ ) (1/515اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب احل٩م ، سم٤مب صقم يقم قمروم٦م ، )           

 ( .5514، سمرىمؿ ) 421، يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ، سم٤مب اؾمتح٤ٌمب اًمٗمٓمر ًمٚمح٤مج يقم قمروم٦م ، ص صحٞمحف

 . 10(  اًمزهد واًمقرع واًمٕم٤ٌمدة ص 0)
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وىمد أـمٚمؼ اعمت٘مدُمقن ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٗمٔم٦م اًمٙمراه٦م قمغم شمرك اًمرظمص اًمنمقمٞم٦م يمام ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل 

ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمى : ) سم٤مب يمراهٞم٦م شمرك اًمت٘مّمػم واعمًح قمغم اخلٗملم وُم٤م يٙمقن  -رمحف اهلل–

 .(5)رظمّم٦م رهم٦ٌم قمـ اًمًٜم٦م (

ًمٗمٔم٦م اًمٙمراه٦م قمغم خم٤مًمٗم٦م اًمرظمص اًمنمقمٞم٦م طمٞم٨م ىم٤مل : )يمؾ  -محف اهللر–ويمذا أـمٚمؼ اخلٓم٤ميب 

ُم٤م ؿمٙمٙم٧م ومٞمف وم٤مًمقرع اضمتٜم٤مسمف ، صمؿ هق قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم : واضم٥م وُمًتح٥م وُمٙمروه ، 

وم٤مًمقاضم٥م اضمتٜم٤مب ُم٤م يًتٚمزُمف ارشمٙم٤مب اعمحرم ، واعمٜمدوب اضمتٜم٤مب ُمٕم٤مُمٚم٦م ُمـ أيمثر ُم٤مًمف طمرام، 

 .(1)ٌٞمؾ اًمتٜمٓمع( واعمٙمروه اضمتٜم٤مب اًمرظمص اعمنموقم٦م قمغم ؾم

 ، قمـ رؾمقل اهلل وىمد طم٨م اًمِم٤مرع قمغم اإلشمٞم٤من سم٤مًمرظمص اًمنمقمٞم٦م يمام ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر 

 "وىمقًمف (4) أنف ىم٤مل: " إن اهلل حي٥م أن شم١مشمك رظمّمف يمام حي٥م أن شمؽمك ُمٕمّمٞمتف ،  إن اهلل "

٤مءت ، ومٛمـ شمرك اًمرظمص اًمنمقمٞم٦م اًمتل ضم(3) حي٥م أن شم٘مٌؾ رظمّمف يمام حي٥م اًمٕمٌد ُمٖمٗمرة رسمف "

 . اعمٙمروههب٤م اًمٜمّمقص اطمتٞم٤مـم٤ًم ُمٜمف وورقم٤ًم وم٘مد ظم٤مًمػ اًمًٜم٦م ، وضم٤مٟم٥م اًمّمقاب ، وارشمٙم٥م 

ئؿ ،  -رمحـــف اهلل–وىمــد ىمـــ٤مل اًمِمـــٞمخ مجـــ٤مل اًمـــديـ اًم٘م٤مؾمـــٛمل  : ) وىمـــد ئمــــ ىمـــقم أن اًمتِمـــدد ذم اًمٕمـــزا

                                 
 . (4/530(  اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )5)

 . (1/132( ، وٟمٞمؾ إوـم٤مر )1/31( ، وؾمٌؾ اًمًالم )3/124ي )(  اٟمٔمر : ومتح اًم٤ٌمر1)

 ( أظمرضمف أمحد واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن واًمٌٞمٝم٘مل .4)

سم٤مب اؾمتح٤ٌمب اًمٗمٓمر ( ، واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمّمقم ، 1111( ، سمرىمؿ )1/101أمحد ذم ُمًٜمده )           

( ، 1/203اهلل حي٥م ىم٤مسمؾ رظمّمتف ، ) إذ عم١مُمٜملمذم اًمًٗمر ذم رُمْم٤من ًم٘مٌقل رظمّم٦م اهلل اًمتل رظمص ًمٕم٤ٌمده ا

إذ اهلل ب ذيمر اؾمتح٤ٌمب ىمٌقل رظمّم٦م اهلل ( ، واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمؼم واإلطم٤ًمن ، سم٤م1010سمرىمؿ )

( ، واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب اًمّمالة ، سم٤مب يمراهٞم٦م شمرك 1031( ، سمرىمؿ )1/315ضمؾ وقمال حي٥م ىمٌقهل٤م ، )

( ، وصححف 1114( ، سمرىمؿ )4/530وُم٤م يٙمقن رظمّم٦م رهم٦ٌم قمـ اًمًٜم٦م ، ) اًمت٘مّمػم واعمًح قمغم اخلٗملم

 (.4/2ذم إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ) -رمحف اهلل–إًم٤ٌمين 

( ، ووٕمٗمف إًم٤ٌمين يمام ذم ؾمٚمًٚم٦م آطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م 3210( ، سمرىمؿ )1/511(  أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط )3)

(1/3) . 
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ٓ شمِمـــــددوا قمـــــغم : "  وجم٤مومـــــ٤مة اًمـــــرظمص ُمــــــ اًمت٘مـــــقى ، وطم٤مؿمـــــ٤م هلل !! يمٞمـــــػ وىمـــــد ىمـــــ٤مل اًمٜمٌـــــل 

ومتٚمـــؽ سم٘م٤ميـــ٤مهؿ ذم  ،قُمـــ٤م ؿمـــددوا قمـــغم أنٗمًـــٝمؿ ومِمـــدد قمٚمـــٞمٝمؿد اهلل قمٚمـــٞمٙمؿ ، ومـــ٢من ىمأنٗمًـــٙمؿ ومٞمِمـــد

 . (2)"   (1)(گ گ گ ڳ ڳ) اًمّمقاُمع واًمدي٤مر ،

إٓ أن اًمِمــٞمخ ىمــد ىمــ٤مل سمٕمــد ذًمــؽ : ) ٟمٕمــؿ ىمــد يقضمــد ُمـــ ظمٞمــ٤مر اًمٕمٌــ٤مد ، ذوي اجلــد وآضمتٝمــ٤مد ، ُمـــ 

ئؿ ، ٓ زهـــداً   اعمـــرظمص ومٞمـــف اعمـــؼمور ، سمـــؾ شمرسمٞمـــ٦مً قمــــ  ذم احـــ٠مثقر ، وٓ رهمٌـــ٦مً  ٓ ي٠مظمـــذون إٓ سمـــ٤مًمٕمزا

، وهـــق ُمـــ٤م يًـــٛمٞمف اًمٗم٘مٝمـــ٤مء سم٤مٓطمتٞمـــ٤مط ، ، وأظمـــذًا هبـــ٤م إمم إُمثـــؾ وإيمٛمـــؾًمٚمـــٜمٗمس قمـــغم إومْمـــؾ 

 .(4) ئتالف (ا واخلروج ُمـ اخلالف ، إيث٤مرًا ح٤م يٙمقن ومٞمف إمج٤مع و

ئؿ ، ومحٚمٝمــ٤م قمــغم اجلــد ، وشمٕمق يــد وهــذا اًمٙمــالم صــحٞمح ذم اجلٛمٚمــ٦م ومــ٢من شمــرويض اًمــٜمٗمس قمــغم اًمٕمــزا

يمــقن يمثــػماً ُمـــ اعمٌــ٤مح ًمـــئال اًمــٜمٗمس قمــغم آضمتٝمــ٤مد ُمًــٚمؽ شمرسمــقي ُمٕمــروف ، وًمــذا يمــ٤من اًمٕمٌــ٤مد يؽم

رمحـــف –شمًؽمؾمـــؾ ٟمٗمقؾمـــٝمؿ ُمٕمٝمـــ٤م ومٞمتٕمقدوهـــ٤م ومت٘مـــقدهؿ إمم اًمِمـــٝمقات ، وًمـــذًمؽ ىمـــ٤مل اسمــــ اًمٕمـــريب 

، وم٢مٟمــف إذا اقمت٤مدهــ٤م ومٗم٘مــده٤م مل ومــ٢من ُمـــ طمًـــ ُمٕمــ٤مش اعمــرء أٓ يًؽمؾمــؾ قمــغم اًمِمــٝمقة دائــامً ): -اهلل

ُمــــ٤م أن يتٙمٚمــــػ ُمــــ٤م ٓ جيــــقز، وإُمــــ٤م أن ي٘مــــٞمؿ ُمٕمــــذب اًمــــٜمٗمس، هــــذا إذا ىمــــ٤مم ٢موم ،اًمّمــــؼم قمٜمٝمــــ٤م يًــــتٓمع

، وم٘مـــد صـــ٤مر  و ضمـــ٤مره ـمٞم٤مٟمـــ٤مً  ، أو يٌٞمـــ٧م ؿمـــٌٕم٤مٟم٤مً ومٞمـــف ُمثـــؾ أن يِمـــٌع ومـــال يٓمٞمـــع إن ىمٍمـــسمح٘مٝمـــ٤م، وأُمـــ٤م 

 . (3) سمذًمؽ إمم طمد اعمٕمّمٞم٦م ، وظمرج قمـ طمد اعم٤ٌمح (

، وهـق قمـدم اًمزهـد ذم احـ٠مثقر قمــ اًمٜمٌـل  -رمحـف اهلل–وًمٙمـ هذا يمٚمـف سم٤مًمنمـط اًمـذي ذيمـره اًمِمـٞمخ 

                                 
 ( ُمـ ؾمقرة احلديد .10(  ُمـ أي٦م )5)

 ، واحلدي٨م أظمرضمف أبقداود وأبق يٕمغم واًمٓمؼماين واًمٌٞمٝم٘مل . 01ًح قمغم اجلقرسملم جلامل اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل ص(  اعم1)

( ، وأبق يٕمغم ذم ُمًٜمده ، 3203( ، سمرىمؿ )0/111أبق داود ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب إدب ، سم٤مب احلًد ، )           

( ، واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن ، 1001( سمرىمؿ )4/111( ، واًمٓمؼماين ذم إوؾمط )4123( ، سمرىمؿ )1/411)

 ( .0/411( ، وصححف إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م )4113( ، سمرىمؿ )4/305)

 . 01(  اعمًح قمغم اجلقرسملم جلامل اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل ص4)

 . (4/5511(  اًم٘مٌس )3)
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 ذم اًمؽممجــ٦م اًمتــل  -رمحــف اهلل– أؿمــ٤مر إًمٞمــف اًمٌٞمٝم٘مــلط اًمؽمومــع قمـــ هــذه اًمرظمّمــ٦م ، وهــذا اًمنمــ، و

يمراهٞمــ٦م شمـرك اًمت٘مّمــػم واعمًـح قمــغم اخلٗمـلم وُمــ٤م يٙمـقن رظمّمــ٦م رهمٌـ٦م قمـــ شم٘مـدم ذيمرهـ٤م ُمـــ ىمقًمـف : )

 . اًمًٜم٦م (

٦م شمًـــٛمٞمتف ًمتـــ٤مرك اًمرظمّمـــ٦م اًمنمـــقمٞم٦م اطمتٞم٤مـمـــ٤ًم ، ٟمٔمـــر ُمــــ ضمٝمـــ -رمحـــف اهلل–ذم يمـــالم اًمِمـــٞمخ  نّ أإٓ 

وضمٕمٚمــف آطمتٞمــ٤مط قمٜمـــد اًمٗم٘مٝمــ٤مء هـــق شمــرك اًمـــؽمظمص سمــ٤مًمرظمص اًمنمـــقمٞم٦م ، وهــذا همـــػم صــحٞمح سمـــؾ 

د اًمٗم٘مٝمــ٤مء سم٤مٓطمتٞمــ٤مط همــػم هــذا اًمــذي ذيمــره  آطمتٞمــ٤مط اًمنمــقمل ٓ يٜمــ٤مذم اًمــرظمص اًمنمــقمٞم٦م ، وُمــرا

 يمام شم٘مدم ذيمره ؾم٤مسم٘م٤ًم . -رمحف اهلل–اًمِمٞمخ 

اعمٙمٚمػ يتٌع اًمرظمّم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتل ضم٤مءت هب٤م اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م ،  ٤ٌمب أنّ وإصؾ ذم هذا اًم

، وًمذا ضم٤مء ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م أهن٤م  وٓ يتٙمٚمػ وده٤م ، وم٢من ظمػم اهلدي هدي ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

ومخٓم٥م ، ومحٛمد  ؿمٞمئ٤م ومرظمص ومٞمف ، ومتٜمزه قمٜمف ىمقم ، ومٌٚمغ ذًمؽ اًمٜمٌل   ىم٤مًم٧م: صٜمع اًمٜمٌل 

م يتٜم اهلل إين ٕقمٚمٛمٝمؿ سم٤مهلل ، وأؿمدهؿ  زهقن قمـ اًمٌمء  أصٜمٕمف ، ومقاهلل ، صمؿ ىم٤مل : "ُم٤م سم٤مل أىمقا

و ُمزيد أٚمؿ ن شمرك اًمرظمص واضمتٜم٤مهب٤م ًمٞمس ومٞمف ومْمؾ قمأواحلدي٨م يدل قمغم  ،(5)ًمف ظمِمٞم٦م "

 . ظمِمٞم٦م

   آطمتٞم٤مط اعمحرم : -3

وهق آطمتٞم٤مط اًمذي ي٘مقد اإلٟم٤ًمن إمم اًمتٜمٓمع ذم اًمديـ ، وذًمؽ سم٤مًمٕمٛمؾ سمٛم٘مت٣م ؿمؽ وشم٘مدير 

قمٚمٞمف ، وٓ ؾم٥ٌم ي٘متْمٞمف ، ومٞمخرضمف ذًمؽ إمم اًمقؾمقؾم٦م واًمتقمه٤مت اًمتل ٓ شمًتٜمد إمم ٓ دًٓم٦م 

 دًمٞمؾ .

" ىم٤مهل٤م هٚمؽ اعمتٜمٓمٕمقنىم٤مل : " أن اًمٜمٌل  وإصؾ ذم ذًمؽ طمدي٨م قمٌداًمٚمف سمـ ُمًٕمقد 

                                 
 (  أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .5)

( ، وُمًٚمؿ 1505( ، سمرىمؿ )1/11اًمٜم٤مس سم٤مًمٕمت٤مب ، )اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب إدب ، سم٤مب ُمـ مل يقاضمف           

 . (1411، سمرىمؿ ) 124، ص وؿمدة ظمِمٞمتف  ذم قمٚمٛمف  ، سم٤مب  ومْم٤مئؾ اًمٜمٌل ذم صحٞمحف ، يمت٤مب 
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 .(5)صمالصم٤مً 

٦م واًمتٜمٓمع هق : اًمتٕمٛمؼ واًمتدىمٞمؼ ذم إؿمٞم٤مء ، واعمٖم٤مٓة ذم اًمٕم٤ٌمدة سمحٞم٨م خترج قمـ ؾمٜمـ اًمنميٕم

وـمري٘متٝم٤م ، وُمـ ذًمؽ طم٤مل اعمقؾمقس اًمذي ؿمؼ قمغم ٟمٗمًف وؿمدد قمٚمٞمٝم٤م ، ومِمدد اهلل قمٚمٞمف ، 

 .(1)ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م 

هذه اًمٙمراه٦م هل٤م صمالث درضم٤مت: إومم ُمٜمٝم٤م شم٘مرب  : )صمؿ اقمٚمؿ أنّ  -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمٖمزازم 

م واًمقرع قمٜمف ُمٝمؿ ، وإظمػمة شمٜمتٝمل إمم ٟمقع ُمـ اعم٤ٌمًم ٖم٦م شمٙم٤مد شمٚمتحؼ سمقرع ُمـ احلرا

 . (4)اعمقؾمقؾملم، وسمٞمٜمٝمام أوؾم٤مط ٟم٤مزقم٦م إمم اًمٓمروملم(

وىمد شم٘مدُم٧م اإلؿم٤مرة إمم اًمٗمرق سملم آطمتٞم٤مط اًمنمقمل واًمقؾمقؾم٦م ، وؾمٞم٠ميت ُمزيد سمًط قمـ 

 أطمقال اعمقؾمقؾملم ذم اعمٓمٚم٥م أيت .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . (1100، سمرىمؿ ) 5005(  أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ، سم٤مب هٚمؽ اعمتٜمٓمٕمقن ، ص 5)

( ، 5/415( ، ويمِمػ اعمِمٙمؾ )1/513إيمامل اعمٕمٚمؿ )( ، و1/22(  اٟمٔمر : اإلومّم٤مح قمـ ُمٕم٤مين اًمّمح٤مح )1)

 . (1/310واًمتٞمًػم ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم )

 . (1/555(  إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )4)
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 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين : أىم٤ًمم آطمتٞم٤مط ُمـ طمٞم٨م شمرشم٥م اعمدح واًمذم.

 ٤مط ُمـ طمٞم٨م اعمدح واًمذم إمم ىمًٛملم :يٜم٘مًؿ آطمتٞم

آطمتٞم٤مط  وهق آطمتٞم٤مط اًمذي ي١مدي ًمٗمٕمؾ واضم٥م أو ُمٜمدوب ، وهقآطمتٞم٤مط اعمٛمدوح :  -5

 اًمقاضم٥م واعمٜمدوب اًمذي شم٘مدم ذيمره .

وأىمقال أئٛم٦م اًمت٤مسمٕملم ، ومٛمـ  وىمد ضم٤مء ُمدح آطمتٞم٤مط واًمقرع ذم اًمًٜم٦م وذم أىمقال اًمّمح٤مسم٦م 

 ذًمؽ :

 . (5) : " ظمػم ديٜمٙمؿ اًمقرع" ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل  امن طمدي٨م طمذيٗم٦م سمـ اًمٞم -5

 . (1) "شمٙمـ أقمٌد اًمٜم٤مسهريرة يمـ ورقم٤ًم  ىم٤مل ًمف : " ي٤م أب٤م أن اًمٜمٌل  طمدي٨م أيب هريرة  -1

م سملّم،  ي٘مقل : ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل طمدي٨م اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم  -4 ي٘مقل : " احلالل سملّم ، واحلرا

ٝم٤مت اؾمتؼمأ ًمديٜمف وقمروف ، وُمـ ُمـ اًمٜم٤مس ، ومٛمـ اشم٘مك اعمِمٌّ  ٝم٤مت ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م يمثػموسمٞمٜمٝمام ُمِمٌّ 

 . (4)وىمع ذم اًمِمٌٝم٤مت يمراع يرقمك طمقل احلٛمك أوؿمؽ أن يقاىمٕمف ... "

 : ومم٤م ضم٤مء قمـ اًمّمح٤مسم٦م 

: اعمّمٚمقن.  ىم٤مل: ش أي اًمٜم٤مس أومْمؾ؟»ىم٤مل:  أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  -5 إن اعمّمكم »وم٘م٤مًمقا

                                 
 (  أظمرضمف أمحد واًمٌزار واًمٓمؼماين واحل٤ميمؿ .5)

ين ذم ( ، واًمٓمؼما 1212، سمرىمؿ )( 0/405( ، واًمٌزار ذم ُمًٜمده ، )5411،  سمرىمؿ )354أمحد ذم اًمزهد ، ص           

( ، وصححف إًم٤ٌمين 453( ، سمرىمؿ )5/500( ، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك )4210( ، سمرىمؿ )3/521وؾمط )إ

 ( .4401سمرىمؿ ) ،(5/111ذم صحٞمح اجل٤مُمع )

 ( أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف واخلرائٓمل واًمٓمؼماين وأبق ٟمٕمٞمؿ .1)

( ، واخلرائٓمل ذم ُمٙم٤مرم 3150سمرىمؿ ) ( ،1/122اسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب اًمزهد ، سم٤مب اًمقرع واًمت٘مقى ، )           

( ، وأبق ٟمٕمٞمؿ ذم 5010( ، سمرىمؿ )1/151) اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم( ، واًمٓمؼماين ذم 131، سمرىمؿ ) 24إظمالق ص

 ( . 1/101( ، وصححف إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م )50/411طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )

 . 10ذم ص  (  شم٘مدم خترجيف4)
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: اعمج٤مهدوش . ووم٤مضمراً  يٙمقن سمراً   ،شووم٤مضمراً  إن اعمج٤مهد يٙمقن سمراً »ن ذم ؾمٌٞمؾ اهلل. ىم٤مل: وم٘م٤مًمقا

: اًمّم٤مئٛمقن. ىم٤مل:  ، ًمٙمـ اًمقرع ذم ديـ اهلل يًتٙمٛمؾ ـم٤مقم٦م  ووم٤مضمراً  ن اًمّم٤مئؿ يٙمقن سمراً إ»وم٘م٤مًمقا

 . (5)شاهلل

: " مت٤مم اًمت٘مقى أن يت٘مل اهلل اًمٕمٌد طمتك يت٘مٞمف ذم  ُمث٘م٤مل ذرة، طمتك  وىم٤مل أبق اًمدرداء  -1

ُم٤مً يؽمك سمٕمض ُم٤م يرى أنّ   . (1)سمٞمٜمف وسملم احلرام" ، يٙمقن طمج٤مسم٤مً  ف طمالل، ظمِمٞم٦م أن يٙمقن طمرا

 : -رمحٝمؿ اهلل–ومم٤م ضم٤مء قمـ اًمت٤مسمٕملم 

 .(4)شُمـ أومْمؾ اًمٕمٛمؾ اًمقرع واًمتٗمٙمر إنّ : »-رمحف اهلل–ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي  -5

: ُم٤م اًمقرع؟، ىم٤مل: ش اًمقرع»وىمٞمؾ ٓسمـ اعم٤ٌمرك: أي رء أومْمؾ؟ ىم٤مل:  -1  طمتك شمٜمزع قمـ»ىم٤مًمقا

 .(3)شُمـ إرض ُمثؾ هذا، وأظمذ ؿمٞمئ٤مً 

 إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمٜمّمقص وأصم٤مر اًمتل شمدل قمغم ومْمؾ اًمقرع وآطمتٞم٤مط ذم اًمديـ .

وهق آطمتٞم٤مط اًمذي ي١مدي سم٤مإلٟم٤ًمن ًمؽمك اًمرظمص اًمنمقمٞم٦م أو آطمتٞم٤مط اعمذُمقم :  -1

 .اًمقؾمقؾم٦م واًمتٜمٓمع ذم اًمديـ ، وهق آطمتٞم٤مط اعمٙمروه واعمحرم اًمذي شم٘مدم ذيمره 

ٌؾ ، وأص٤مسمتف سمًٌٌٝم٤م واإلٟم٤ًمن إذا مت٤مدى ُمع اًمقؾمقؾم٦م ومت٤مؿمك ُمٕمٝم٤م ص٤مرت سمف إمم أوٞمؼ اًمً

وطمرج ٓ يٛمٙمٜمف دومٕمف ، سمؾ ىمد ي١مول سمف إمم ُمرض ُمًتٕمص يّمٕم٥م قمالضمف ،  ُمِم٘م٦م ؿمديدة

وًمذًمؽ يم٤من سملم آطمتٞم٤مط اًمنمقمل واًمقؾمقؾم٦م اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ومرق دىمٞمؼ ىمد شم٘مدم ذيمره ، 

ٟٓمًٞم٤مق ُمع ُم٤م يٛمٚمٞمف قمٚمٞمف ؿمٞمٓم٤مٟمف ُمـ ادقم٤مء سم٠من ٟمحق هذا واًمقاضم٥م قمغم اعمٙمٚمػ قمدم ا

، سمؾ هق ُمـ آطمتٞم٤مط اعمذُمقم واعمتٙمٚمػ ُمـ آطمتٞم٤مط اعمحٛمقد ذم اًمنميٕم٦م آطمتٞم٤مط هق

                                 
 . 31ص  (  أظمرضمف اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم اًمقرع5)

 .(1/52) -زوائد ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد–(  أظمرضمف اسمـ اعم٤ٌمرك ذم اًمزهد واًمرىم٤مئؼ 1)

 (  أظمرضمف اسمـ اعم٤ٌمرك واسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م .4)

 . 14( ، واسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم اًمقرع ص 5/21اسمـ اعم٤ٌمرك ذم اًمزهد واًمرىم٤مئؼ )         

 . 15(  أظمرضمف اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم اًمقرع ص 3)
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 واعمتٜمٓمع .

 ، وأنّ (5)قمٞمٜمٞمف ذم اًمٓمٝم٤مرة طمتك قمٛمل ُم٤م سمداظمؾ يم٤من يٖمًؾ  اسمـ قمٛمر  وىمد يًتدل ه١مٓء سم٠منّ 

 .(1)ذم اًمٕمْمد ، وإذا همًؾ رضمٚمٞمف أذع ذم اًم٤ًمىملم يم٤من إذا شمقو٠م ذع  هريرة  أب٤م

 ىمد رواه اجلٛمع ُمـ صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل  ووقء اًمٜمٌل  وهق اؾمتدٓل ظم٤مـمئ ، وذًمؽ ٕنّ 

وٟم٘مٚمقا ووقءه ًمألُم٦م ومل يٗمٕمٚمقا ذًمؽ ،  ومل يٜم٘مٚمقا قمٜمف ذًمؽ ، وشمقو٠م أصح٤مب رؾمقل اهلل 

 ومٞمف ، وٓ يت٤مسمٕمقن قمٚمٞمف .ُمٜمٝمام خي٤مًمٗمقن  اً ومل ي٠مُمروا سمف ، ومٙم٤من ومٕمٚمٝمام اضمتٝم٤مد

 : " إن أُمتل يدقمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م همراً  قمغم أنف ومٝمؿ ُمـ ىمقل اًمٜمٌل  وىمد حيٛمؾ ومٕمؾ أيب هريرة 

ُمنموقمٞم٦م اًمزي٤مدة قمغم اًمٗمرض 3 إلـم٤مًم٦م اًمٖمرة ، ومٚمؿ يٗمٕمٚمف قمغم  (4) حمجٚملم ُمـ آصم٤مر اًمقوقء "

اًمزي٤مدة ذم احلدي٨م هذه قمغم ، وًمذا طمٙمؿ اعمحدصمقن  وضمف آطمتٞم٤مط ، سمؾ اضمتٝم٤مدًا ذم ومٝمؿ اًمٜمص

 .  (3)وهل "ومٛمـ اؾمتٓم٤مع ُمٜمٙمؿ أن يٓمٞمؾ همرشمف ومٚمٞمٗمٕمؾ " ُمدرضم٦م ُمـ يمالم أيب هريرة 

 وأطمقال اعمقؾمقؾملم وأظم٤ٌمرهؿ ذم ذًمؽ مم٤م يٜمدى ًمف اجلٌلم ، وهق أُمر ُمِم٤مهد ُمٕمروف ، وُمـ

سمٕمض طمٞم٨م ىم٤مل : ) وىمد طمٙمك زم  -رمحف اهلل–همري٥م أطمقاهلؿ ُم٤م ذيمره أبق قمٌداًمٚمف اعمدين 

                                 
 وقمٌداًمرزاق واًمٌٞمٝم٘مل . (  أظمرضمف ُم٤مًمؽ5)

( ، وقمٌداًمرزاق ذم 555( ، سمرىمؿ )5/12ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م ، سم٤مب اًمٕمٛمؾ ذم اًمٖمًؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م وُم٤م يٙمٗمل ، )           

واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب ( ، 220( ، سمرىمؿ )5/111ُمّمٜمٗمف ، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ، سم٤مب اهمت٤ًمل اجلٜم٥م ، )

 ( .105( ، سمرىمؿ )5/500، سم٤مب ٟمْمح اح٤مء ذم اًمٕمٞمٜملم ، )اًمٓمٝم٤مرة

،  555(  أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ، سم٤مب اؾمتح٤ٌمب إـم٤مًم٦م اًمٖمرة واًمتحجٞمؾ ذم اًمقوقء ، ص1)

 . (131سمرىمؿ )

 (  أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .4)

( ، 5/42اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمقوقء ، سم٤مب ومْمؾ اًمقوقء واًمٖمر اعمحجٚمقن ُمـ آصم٤مر اًمقوقء ، )           

( ، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ، سم٤مب اؾمتح٤ٌمب إـم٤مًم٦م اًمٖمرة واًمتحجٞمؾ ذم اًمقوقء ، 541ىمؿ )سمر

 . (131، سمرىمؿ ) 555ص

 . 105رواح ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ص ( ، وطم٤مدي ا1/500ٕٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل )(  اٟمٔمر : قم3)
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اإلظمقان أنف رأى ذم سمريم٦م ُمقؾمقؾم٤ًم يٖمًؾ صمٞم٤مسمف ُمـ أول اًمٜمٝم٤مر إمم آظمره ، ومٚمام ضمٗم٧م صمٞم٤مسمف آظمر 

اًمٜمٝم٤مر ورضمع إمم اًمٌٚمد ، ؿمؽ ذم أنف راح إمم اًمؼميم٦م ، وم٠ًمل ُمـ مج٤مقم٦م صٞم٤مديـ ذم اًمٓمريؼ : هؾ 

٤م ، وم٘م٤مل ًمف : ٓ ، ىم٤مل : وم٢مذن أن٤م ُم٤م رطم٧م ًمٚمؼميم٦م ؿمٞمئُمررت قمٚمٞمٙمؿ سمٙمرة اًمٜمٝم٤مر ، ىم٤مًمقا  رأجتٛمقين

إمم اًمؼميم٦م وأصٌح ذاه٤ًٌم ، ُمـ رآه ذم اًمؼميم٦م : إٟمؽ ُمـ سمٙمرة اًمٜمٝم٤مر هٜم٤مك . ومٚمؿ يرضمع إمم ىمقهلؿ 

رمحف –: وطمٙمك زم ؾمٞمدي اًمِمٞمخ أُملم اًمديـ إُم٤مم ضم٤مُمع اًمٖمٛمري سم٤مًم٘م٤مهرة ًمٞمٓمٝمر صمٞم٤مسمف ، صم٤مٟمٞم٤مً 

ء واًمّمالة، أنف رأى ُمقؾمقؾم٤ًم ذم ضم٤مُمع إزهر شمًٚمًؾ اًمقؾمقاس سمف إمم أن شمرك اًمقوق -اهلل

٘مقا قمٚمٞمف صغم هم٤مو٤ًٌم ، وإذا شمريمقه وىم٤مل : ُم٤م يٕمجٌٜمل ووقئل وٓ صاليت ، ومٙم٤مٟمقا إذا وٞمّ 

ة قمٜمدٟم٤م ًمٞمتقو٠م ًمٚمّمٌح ، ٠مؿمخّم٤ًم ٟمزل اعمٞمْمسم٤مظمتٞم٤مره ٓ يّمكم ؿمٞمئ٤ًم ، ىمٚم٧م : ورأج٧م سمٕمٞمٜمل 

ومٛمٙم٨م يتقو٠م إمم اًمزوال ، ويم٤من ذًمؽ يقم مجٕم٦م ، ومٗمرغ وضم٤مء واخلٓمٞم٥م قمغم اعمٜمؼم ، ومقىمػ 

ؿ اإلُم٤مم ُمـ صالة اجلٛمٕم٦م ، وهق ضم٤مًمس يٖمٓمس شمٗمٙمر ذم ٟمٗمًف ورضمع إمم اعمٞمْم٠مة إمم أن ؾمٚمّ و

 . (5)يده إمم ُمروم٘مٞمف ذم اح٤مء صمؿ خيرضمٝم٤م ومٞمٜمٔمر ومٞمٝم٤م، صمؿ يٖمٓمًٝم٤م ، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م (

 
 
 
 

                                 
 . (5/531(  طم٤مؿمٞم٦م اعمدين قمغم ذح اًمزرىم٤مين )5)

وًمد سمـ حمٛمد سمـ يقؾمػ، أبق قمٌد اهلل اًمرهقين، سمـ أمحد  -سمٗمتح اعمٞمؿ إومم-ٛمد حَم  وأبق قمٌداًمٚمف اعمدين هق :          

قٟم٦م( ُمـ ىم٤ٌمئؾ ضم٤ٌمل همامرة سم٤معمٖمرب ، وٟمِم٠م وشمٕمٚمؿ هُ وم٘مٞمف ُم٤مًمٙمل ُمٖمريب ، ٟمًٌتف إمم )رَ ـه ، وهق 5512ؾمٜم٦م 

تٍم ظمٚمٞمؾ ، سمٗم٤مس، وأيمثر إىم٤مُمتف سمقزان، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف :أووح اعم٤ًمًمؽ ، وطم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح اًمزرىم٤مين عمخ

( ، و إحت٤مف 5/135اٟمٔمر : ؿمجرة اًمٜمقر اًمزيمٞم٦م ) ـه .٤5140مرة اًمٙمٌػم ، وشمقذم ؾمٜم٦م وطم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح ُمٞمّ 

 ( .5/553اعمٓم٤مًمع )
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 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين :

 طمجٞم٦م آطمتٞم٤مط ،  ووقاسمٓمف ، وُمٜم٤مه٩م إصقًمٞملم ذم 

 .إظمذ سمف 

 

 ُم٤ٌمطم٨م :وومٞمف صمالصم٦م 

 

 .طمجٞم٦م آطمتٞم٤مط  اعمٌح٨م إول : 

 وقاسمط إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط قمٜمد إصقًمٞملم .اعمٌح٨م اًمث٤مين : 

 .ُمٜم٤مه٩م إصقًمٞملم ذم إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط  اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م  :
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 . طمجٞم٦م آطمتٞم٤مطاعمٌح٨م إول :

 

 وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن : 

 

 اخلالف ذم آطمتج٤مج سم٤مٓطمتٞم٤مط . اعمٓمٚم٥م إول :

 اخلالف ذم يمقن آطمتٞم٤مط دًمٞمال ، وُمٜمزًمتف سملم أدًم٦م اًمنمع . ٓمٚم٥م اًمث٤مين :اعم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  يف األخ  بهالفصل الثاني: حجوة االحتواط، وضوابطه، ومناهج األصولوني

 

[111] 

 

 اعمٓمٚم٥م إول : اخلالف ذم آطمتج٤مج سم٤مٓطمتٞم٤مط .

اشمٗمؼ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم آطمتج٤مج سم٘م٤مقمدة آطمتٞم٤مط ذم اجلٛمٚم٦م ، وىمد اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م مجٞمع اًمٗم٘مٝم٤مء يمام 

٤مط وإظمذ سم٤مًمث٘م٦م أصؾ يمٌػم ُمـ أصقل اًمٗم٘مف ىمد : ) واقمت٤ٌمر آطمتٞم -رمحف اهلل–ىم٤مل اجلّم٤مص 

 . (5)اؾمتٕمٛمٚمف اًمٗم٘مٝم٤مء يمٚمٝمؿ ( 

واًمذي اؿمتٝمر قمٜمف رد آطمتٞم٤مط وإسمٓم٤مًمف ، وقم٘مد ذم ذًمؽ  -رمحف اهلل–طمتك اإلُم٤مم اسمـ طمزم 

سمع واًمثالصمقن ) ذم آطمتٞم٤مط وىمٓمع اًمذرائع واعمِمتٌف ( وذيمر أدًمتف ذم إسمٓم٤مل  ،(1) اًم٤ٌمب اًمرا

أدًم٦م اجلٛمٝمقر ، إٓ أنف ُمع ذًمؽ ي٘مر ويًتٕمٛمؾ صقرًا هل داظمٚم٦م ذم آطمتٞم٤مط ، وٟم٤مىمش 

 آطمتٞم٤مط وإن مل يًٛمٝم٤م سمذًمؽ .

وىمٌؾ اًمدظمقل ذم ُمٕمؽمك اخلالف ، وهد إدًم٦م ، وذيمر اعمٜم٤مىمِم٤مت اًمقاردة قمٚمٞمٝم٤م ، وسمٞم٤من 

أؿمٝمر اعمٌٓمٚملم ًمدًمٞمؾ  –اًمراضمح ُمـ إىمقال ، ٓ سمد ُمـ حترير اخلالف سملم اإلُم٤مم اسمـ طمزم 

وسملم اجلٛمٝمقر 3 ٕين وضمدت سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم اعمٕم٤مسيـ يقرد اخلالف سملم اسمـ  -طمتٞم٤مطآ

، وهذا همػم صحٞمح  (4)طمزم واجلٛمٝمقر ويم٠من اإلُم٤مم اسمـ طمزم يٜمٙمر ُمٓمٚمؼ آطمتٞم٤مط ذم اًمنميٕم٦م

 يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف.

ي٘مقل سمٌٕمض صقر آطمتٞم٤مط ويقاومؼ اجلٛمٝمقر  -رمحف اهلل–أن اإلُم٤مم اسمـ طمزم وسمٞم٤من ذًمؽ : 

 ٞمٝم٤م ، ومٛمـ شمٚمؽ اًمّمقرة :قمٚم

سم٤مًمِمٌٝم٦م  اًم٤ٌمطمثلمآطمتٞم٤مط ًمٚمحٙمؿ قمٜمد قمدم اؾمت٤ٌمٟمتف واؿمت٤ٌمهف ، وهق ُم٤م يًٛمٞمف سمٕمض  -5

 . (3) احلٙمٛمٞم٦م ،أي : اًمِمؽ ذم صمٌقت احلٙمؿ

                                 
 . (1/505(  اًمٗمّمقل ذم إصقل )5)

 . (1/510(  اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم )1)

 . 04(  اٟمٔمر : اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ص 4)

 . 25، وٟمٔمري٦م آطمتٞم٤مط اًمٗم٘مٝمل ص  524يزول سم٤مًمِمؽ ص  : ىم٤مقمدة اًمٞم٘ملم ٓ(  اٟمٔمر 3)
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ومٜمحـ : ) -رمحف اهلل–وُمـ ٟمّمقصف اًمداًم٦م قمغم اقمت٤ٌمر آطمتٞم٤مط ذم ُمثؾ هذا اًمِمؽ ، ىمقًمف 

وٟمِمػم قمٚمٞمف سم٤مضمتٜم٤مب ُم٤م طم٤مك ذم     ،ٌل وٟمٜمدهبؿ إًمٞمفٟمحض اًمٜم٤مس قمغم اًمقرع ، يمام طمْمٝمؿ اًمٜم

م ، يمام مل ي٘مض سمذًمؽ رؾمقل اهلل   اًمٜمٗمس ، وٓ ٟم٘ميض سمذًمؽ قمغم أطمد ، وٓ ٟمٗمتٞمف سمف ومتٞم٤م إًمزا

  .(5)قمغم أطمد (

 .(1)وًمٞمس سملم اًمقرع وآطمتٞم٤مط ومرق قمٜمد اسمـ طمزم طمٞم٨م ىم٤مل : ) واًمقرع هق آطمتٞم٤مط ٟمٗمًف (

 حيض قمغم آطمتٞم٤مط ويٜمدب إًمٞمف ذم هذه اًمّمقرة . -اهللرمحف –ومتٌلم أن اسمـ طمزم 

آطمتٞم٤مط عمٜم٤مط احلٙمؿ وهذا أوؾمع أبقاب آطمتٞم٤مط 3 ح٤م يٙمتٜمػ حت٘مٞمؼ ُمٜم٤مط إطمٙم٤مم  -1

وأُم٤م اًمٜمٔمر ذم ُمٜم٤مط احلٙمؿ وم٢من : ) -رمحف اهلل–طمٞم٤من ، وًمذا ي٘مقل اًمِم٤مـمٌل ذم سمٕمض إ ٤مً همٛمقو

سمؾ يث٧ٌم سمدًمٞمؾ همػم ذقمل أو سمٖمػم دًمٞمؾ  ،ذقمل وم٘مطسمدًمٞمؾ  اعمٜم٤مط ٓ يٚمزم ُمٜمف أن يٙمقن صم٤مسمت٤مً 

 . (4)قمـ درضم٦م آضمتٝم٤مد( ومال يِمؽمط ومٞمف سمٚمقغ درضم٦م آضمتٝم٤مد سمؾ ٓ يِمؽمط ومٞمف اًمٕمٚمؿ ومْمالً 

م ، اًمتل قمده٤م اسمـ اًم٘مٞمؿ  ُمـ اًم٘مقاقمد  -رمحف اهلل–وُمـ صقره : ىم٤مقمدة اظمتالط احلالل سم٤محلرا

 . (3)اعمتِمٕم٦ٌم قمـ ىم٤مقمدة آطمتٞم٤مط 

قمدة يًتٕمٛمؾ اسمـ طمزم ومٞمٝم٤م آطمتٞم٤مط وإن مل يًٛمف سم٤مؾمٛمف ، سمؾ يًٛمف اًمتقىمػ ، وهق وهذه اًم٘م٤م

ُم٤مً وأُم٤م يمؾ أؿمٞم٤مء أو ؿمٞمئلم أج٘مٜمّ آطمتٞم٤مط سمٕمٞمٜمف ، وم٘م٤مل : ) ٓ ٟمٕمٚمٛمف سمٕمٞمٜمف ومحٙمٛمٝمام  ٤م أن ومٞمٝمام طمرا

م ُمـ احلالل  3اًمتقىمػ أو شمرك اًمتقىمػ قمغم ُم٤م ىمد ىمًٛمٜم٤مه ذم همػم هذا اعمقوع طمتك يتٌلم احلرا

م يٚمزم اضمتٜم٤مسمف ومرو٤مً  ٕنّ  وهذا سمخالف اعمِمٙمقك ومٞمف اًمذي ٓ ي٘ملم  ، هذا اعمٙم٤من ومٞمف ي٘ملم طمرا

 .(1)(  ًومٞمف أصال

                                 
 . (1/511(  اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم )5)

 . (5/10(  اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )1)

 . (1/515(  آقمتّم٤مم )4)

ئد )3)  . (4/111(  سمدائع اًمٗمقا

 . (1/524(  اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم )1)
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ُمع اجلٛمٝمقر ذم آطمتٞم٤مط ، هل آطمتٞم٤مط  -رمحف اهلل–واًمّمقرة اًمتل خيتٚمػ ومٞمٝم٤م اسمـ طمزم 

ذم آطمتٞم٤مط حآل احلٙمؿ واعمًٛمك : سمًد اًمذرائع ، وًمذًمؽ ىمرن سمٞمٜمٝمام ذم شمرمجف اًم٤ٌمب وم٘م٤مل : ) 

وظمقف صمؿ ىم٤مل : ) ذه٥م ىمقم إمم حتريؿ أؿمٞم٤مء ُمـ ـمريؼ آطمتٞم٤مط ،  وىمٓمع اًمذرائع واعمِمتٌف (

م اًمٌح٧م (  .  (5)أن يتذرع ُمٜمٝم٤م إمم احلرا

 

 أىمقال اًمٕمٚمامء ذم اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط

ع –اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم آطمتج٤مج سم٤مٓطمتٞم٤مط   قمغم ىمقًملم : -قمغم ُم٤م ىمدُمٜم٤مه ُمـ حمؾ اًمٜمزا

 ول : ُمنموقمٞم٦م آطمتج٤مج سم٤مٓطمتٞم٤مط .اًم٘مقل إ

وهذا هق ىمقل مج٤مهػم اًمٕمٚمامء ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وإئٛم٦م إرسمٕم٦م وؾم٤مئر اًمٗم٘مٝم٤مء 

 وإصقًمٞملم.

و اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م مم٤م ٓ يٜمٌٖمل إٟمٙم٤مره ، وم٘مد اؿمتٝمر اًمٕمٛمؾ سمف ذم ومت٤موى 

شم٘مرير ذم  إصقًمٞمقن سمف وقمٛمؾ٤مٓطمتٞم٤مط ، اُمتألت ُمّمٜمٗم٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء سم واًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ، 

 .ىمقاقمدهؿ ، وؾم٠مذيمر مجٚم٦م ص٤محل٦م ُمـ اًمِمقاهد قمغم ذًمؽ

 : ومٛمام ورد قمـ اًمّمح٤مسم٦م إضمالء 

تف وم٘مد وضم٥م اعمٝمر واًمٕمدة ، ومٕمـ زرارة سمـ أورمغَم ُمـ ظَم  ىمْم٤مء اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ أنّ  -5    سم٤مُمرأ

ديقن أن ُمـ أهمٚمؼ سم٤مسم٤ًم ، أو أرظمك ؾمؽماً ، ىم٤مل : " ىم٣م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون اعمٝم (1)  -رمحف اهلل-

                                 
ع : آطمتٞم٤مط 1/510(  اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم )5) ًمٚمديمتقر طم٘مٞم٘متف وطمجٞمتف ( ، واٟمٔمر ذم سمٞم٤من حترير حمؾ اًمٜمزا

 . 521ؾمامقمل ص ٚمديمتقر حمٛمد ًم ، وٟمٔمري٦م آطمتٞم٤مط اًمٗم٘مٝمل300ص  إًمٞم٤مس سمٚمٙم٤م

هق : زرارة سمـ أورم ، أبق طم٤مضم٥م اًمٕم٤مُمري ، شم٤مسمٕمل يمٌػم وهق ىم٤ميض اًمٌٍمة ، ؾمٛمع قمٛمران سمـ طمّملم وأب٤م (  1)

ـه . 24وؾمٛمع ُمٜمف أجقب اًمًختٞم٤مين وىمت٤مدة وهبز سمـ طمٙمٞمؿ ، روى ًمف اجلامقم٦م ، وشمقذم ؾمٜم٦م هريرة واسمـ قم٤ٌمس ، 

 ( .1/5021( ، وشم٤مريخ اإلؾمالم )3/151( ، وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )4/341اٟمٔمر : اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ًمٚمٌخ٤مري )
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ُمذه٥م  و هقطمتك ًمق مل يٛمًٝم٤م ، وهذا اًم٘مْم٤مء ، (5)وم٘مد وضم٥م اعمٝمر ، ووضم٧ٌم اًمٕمدة " 

 . (4)واحلٜم٤مسمٚم٦م  ،(1)احلٜمٗمٞم٦م

اًمٖم٤مًم٥م قمٜمد إهمالق  أنّ : ) -رمحف اهلل–ىم٤مل اسمـ طمجر يمام وإٟمام ىمْمقا هبذا اطمتٞم٤مـم٤ًم ًمألقمراض ، 

٦م 3 ح٤م ضمٌٚم٧م قمٚمٞمف ٦م ُم٘م٤مم اعمئٜمّ رأة وىمقع اجلامع ، وم٠مىمٞمٛم٧م اعمٔمٜمّ اًم٤ٌمب وإرظم٤مء اًمًؽم قمغم اعم

 . (3) 3 ًمٖمٚم٦ٌم اًمِمٝمقة ، وشمقومر اًمداقمٞم٦م( اًمٜمٗمقس ذم شمٚمؽ احل٤مًم٦م ُمـ قمدم اًمّمؼم قمـ اًمقىم٤مع هم٤مًم٤ٌمً 

ُم٘م٤مم اًمقطء ذم طمؼ اإلطمّم٤من، وطمرُم٦م  -أي اخلٚمقة–) ومل ي٘مٞمٛمقه٤م :  -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمٕمٞمٜمل 

إىم٤مُم٦م اخلٚمقة  ومدل قمغم أنّ ،  (1)واًمرضمٕم٦م واعمػماث ... ٕنف ٓ اطمتٞم٤مط (اًمٌٜم٤مت وطمٚمٝم٤م ًمألوٓد 

 ُم٘م٤مم اًمقطء ذم اًمٕمدة واعمٝمر ُمـ سم٤مب آطمتٞم٤مط . 

إطمراُمف ُمـ اًمٌٍمة ،  : أنف أنٙمر قمغم قمٛمران سمـ طمّملم  قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُم٤م روي  -1

ُمف ُمـ ٟمٞم : أنف أنٙمر قمغم قمٌد اهلل سمـ  قم٤مُمر  وروي قمـ قمثامن  وحمٛمؾ هذا  .(1)٤ًمسمقرإطمرا

م 3 ًمئال يُ  ٟمٗمًف عمحٔمقر ُمـ حمٔمقرات  ض اعمحرمرِّ ٕمَ اإلٟمٙم٤مر هق آطمتٞم٤مط ُٕمر اإلطمرا

 .اإلطمرام

                                 
 (  أظمرضمف قمٌداًمرزاق واًمٌٞمٝم٘مل .5)

( ، سمرىمؿ 0/111اًمٙمؼمى ) ( ، واًمٌٞمٝم٘مل ذم  اًمًٜمـ 50101) ( ، سمرىمؿ 111/  1ُمّمٜمٗمف  )  قمٌداًمرزاق ذم           

 -ريض اهلل قمٜمٝمام  -ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل : " هذا ُمرؾمؾ 3 زرارة مل يدريمٝمؿ ، وىمد رويٜم٤مه قمـ قمٛمر وقمكم ، و( 53100)

 . ُمقصقًٓ "

 . (1/530( ، واًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م )4/445(  اٟمٔمر : اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م )1)

 . (0/132( ، واعمٖمٜمل )4/11(  اٟمٔمر : اًمٙم٤مذم )4)

 . (2/321(  ومتح اًم٤ٌمري )3)

 . (1/531(  اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م )1)

، عمٞم٘م٤مت ، وُمـ اظمت٤مر أن حيرم ىمٌٚمف(  أظمرج هذيـ إثريـ اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ ، سم٤مب آظمتٞم٤مر ذم شم٠مظمػم اإلطمرام إمم ا1)

 .( ، وىم٤مل : )إؾمٜم٤مد احلديثلم ُمٜم٘مٓمع( 2315-2310( ، سمرىمؿ )0/503)
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: )  وٕنف ٓ ي٠مُمـ ُمـ أن يٕمرض ًمف ُم٤م يٗمًد سمف إطمراُمف، أو حيرضمف  -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمٌٖمقي 

 . (5)ًمٌٕمد اعم٤ًموم٦م (

 .(1)"ٓ ي٠متٞمٝم٤م زوضمٝم٤م  ": ذم اعمًتح٤مو٦م أهن٤م ىم٤مًم٧م  ُم٤م ضم٤مء قمـ قم٤مئِم٦م  -4

: ) وٓ  -رمحف اهلل–اًمؼم  أن زوضمٝم٤م ٓ ي٠متٞمٝم٤م اطمتٞم٤مـم٤ًم ، يمام ىم٤مل اسمـ قمٌد وإٟمام رأت قم٤مئِم٦م 

 . (4)يٖمِم٤مه٤م زوضمٝم٤م اطمتٞم٤مـم٤ًم (

، وهق اًمٗم٘مف اًمذي اقمتٛمد قمغم آطمتٞم٤مط واًمتث٧ٌم ،  -ريض اهلل قمٜمٝمام–وم٘مف قمٌداًمٚمف سمـ قمٛمر  -3

 وإظمذ سم٤محلزم ذم إُمقر .

اًمقرع ، ويم٤من أيمثر   -ريض اهلل قمٜمٝمام–: ) ُمذه٥م قمٌداًمٚمف سمـ قمٛمر  -رمحف اهلل–٤مل اخلٓم٤ميب ىم

 .(3)ُمذاهٌف آطمتٞم٤مط(

ويم٤من ُمـ أهؾ اًمقرع واًمٕمٚمؿ، ويم٤من يمثػم آشم٤ٌمع ٔصم٤مر رؾمقل : ) -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ ظمٚمٙم٤من 

ه ويمؾ ُم٤م شم٠مظمذ سمف ٟمٗمًف اهلل   . (1)( ، ؿمديد اًمتحري وآطمتٞم٤مط واًمتقىمل ذم ومتقا

، وُمـ وم٘مٝمف اعمٌٜمل قمغم  (1): ) ويم٤من اسمـ قمٛمر يمثػم آطمتٞم٤مط ( -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ طمجر 

 آطمتٞم٤مط :

ىم٤مل ٟم٤مومع : يم٤من اسمـ قمٛمر إذا ُم٣م ُمـ ؿمٕم٤ٌمن شمًع وقمنمون ٟمٔمر ًمف وم٢من رئل ومذاك ، وإن مل  -أ

أو ىمؽمة  ، وإن طم٤مل دون ُمٜمٔمره ؾمح٤مب ير ومل حيؾ دون ُمٜمٔمره ؾمح٤مب وٓ ىمؽمة أصٌح ُمٗمٓمراً 

                                 
 . (0/31(  ذح اًمًٜم٦م )5)

( ، 50141( ، سمرىمؿ )3/101(  أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف ، ذم اعمًتح٤مو٦م ُمـ يمره أن ي٠متٞمٝم٤م زوضمٝم٤م ، )1)

 .(  4/1وطمًٜمف ص٤مطم٥م يمت٤مب )ُم٤م صح ُمـ آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمٗم٘مف 

 . (51/12(  اًمتٛمٝمٞمد )4)

 . (11/334ح )(  ٟم٘مٚمف قمٜمف اسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞم3)

 . (4/12(  وومٞم٤مت إقمٞم٤من )1)

 . (3/501(  ومتح اًم٤ٌمري )1)
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 .(5)أصٌح ص٤مئامً 

وأُم٤م : ) -رمحف اهلل–ٕضمؾ آطمتٞم٤مط ذم صٞم٤مم رُمْم٤من ، ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  وهذا اًمٗمٕمؾ ُمٜمف 

صقم يقم اًمٖمٞمؿ : إذا طم٤مل دون ُمٜمٔمر اهلالل همٞمؿ أو ىمؽم ًمٞمٚم٦م اًمثالصملم ُمـ ؿمٕم٤ٌمن ومٙم٤من ذم 

أوضم٥م صقُمف ، سمؾ ُمٜمٝمؿ  ، ويم٤من ُمٜمٝمؿ ُمـ يٗمٓمر ، ومل ٟمٕمٚمؿ أطمداً  اًمّمح٤مسم٦م ُمـ يّمقُمف اطمتٞم٤مـم٤مً 

اًمذيـ ص٤مُمقه إٟمام ص٤مُمقه قمغم ـمريؼ اًمتحري وآطمتٞم٤مط ، وأصم٤مر اعمٜم٘مقًم٦م قمٜمٝمؿ سحي٦م ذم 

 . (1)يمام ٟم٘مؾ قمـ قمٛمر وقمكم وُمٕم٤موي٦م وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر وقم٤مئِم٦م وهمػمهؿ ( ، ذًمؽ 

قمـ ٟم٤مومع : " أن قمٌد اهلل سمـ قمٛمر يم٤من إذا اهمتًؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م سمدأ وم٠مومرغ قمغم ُم٤م رواه ُم٤مًمؽ  -ب

يده اًمٞمٛمٜمك ومٖمًٚمٝم٤م ، صمؿ همًؾ ومرضمف ، صمؿ ُمْمٛمض وأؾمتٜمثر ، صمؿ همًؾ وضمٝمف وٟمْمح ذم قمٞمٜمٞمف ، 

 . (4)" صمؿ همًؾ يده اًمٞمٛمٜمك ، صمؿ اًمٞمنى ، صمؿ همًؾ رأؾمف ، صمؿ اهمتًؾ وأوم٤مض قمٚمٞمف اح٤مء

 .(3)-رمحف اهلل–اًمؼم  واًمذي محٚمف قمغم همًؾ قمٞمٜمٞمف هق اًمقرع وآطمتٞم٤مط يمام ذيمره اسمـ قمٌد

يم٤من قمٌد اهلل سمـ قمٛمر يٜمْمح اح٤مء ذم قمٞمٜمٞمف ذم ـمٝم٤مرشمف قمغم ُمٕمٜمك : ) -ف اهللرمح–وىم٤مل اًم٤ٌمضمل 

 . (1)اعم٤ٌمًمٖم٦م ٓ قمغم ُمٕمٜمك اًمقضمقب (

أنف ىم٤مل ذم اًمثقب شمّمٞمٌف  -ريض اهلل قمٜمٝمام– سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم قمـ قمٌداًمٚمف سمـ قمٛمراُم٤م رواه  -ج

                                 
 (  أظمرضمف أمحد واًمدارىمٓمٜمل واًمٌٞمٝم٘مل وأبق ٟمٕمٞمؿ .5)

( ، 3/103( ، واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف )1/515( ، واًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف )3311( سمرىمؿ )1/05أمحد ذم اعمًٜمد )          

إًم٤ٌمين ذم اإلرواء  ( . وصحح إؾمٜم٤مده1351( سمرىمؿ )4/530( ، وأبق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمًتخرضمف )1500سمرىمؿ )

(3/2) . 

 . (11/112(  جمٛمقع اًمٗمت٤موى )1)

 . (500، سمرىمؿ ) 31(  أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م ، سم٤مب اًمٕمٛمؾ ذم همًؾ اجلٜم٤مسم٦م ، ص 4)

 . (5/111(  اٟمٔمر : آؾمتذيم٤مر )3)

 . (5/21(  اعمٜمت٘مك )1)
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 .(5) "يٖمًؾ اًمثقب يمٚمف "ٟمج٤مؾم٦م ، ومال يٕمرف ُمقوٕمٝم٤م : 

ذًمؽ أئٛم٦م اًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ ، وصقًٓ ًمألئٛم٦م إرسمٕم٦م اًمذيـ أيمثروا ُمـ وىمد قمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط يم

 إظمذ سمف ، وسمٜم٤مء يمثػم ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمٗم٘مف قمٚمٞمف ، وًمٜمذيمر ؿمٞمئ٤ًم مم٤م يدل قمغم ذًمؽ :

 :  -رمحف اهلل–وم٠مُم٤م اإلُم٤مم أبق طمٜمٞمٗم٦م 

٥م اعمٞمزان ومّماًل قمٜمقٟمف سمــ : ) ذم سمٞم٤من وٕمػ ىمقل ُمـ ىم٤مل : إن ُمذه ص٤مطم٥م يمت٤مبوم٘مد قم٘مد 

 . اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م أىمؾ اعمذاه٥م اطمتٞم٤مـم٤ًم ذم اًمديـ (

، وًمٞمس قمٜمد ص٤مطمٌف ذوق ذم  هذا ىمقل ُمتٕمّم٥م قمغم اإلُم٤مم  وىم٤مل ومٞمف : ) اقمٚمؿ ي٤م أظمل أنّ 

اًمٕمٚمؿ ، وم٢مين سمحٛمد اهلل شمتٌٕم٧م ُمذهٌف ومقضمدشمف ذم هم٤مي٦م آطمتٞم٤مط واًمقرع 3 ٕن اًمٙمالم صٗم٦م 

ورع اإلُم٤مم ويمثرة اطمتٞم٤مـم٤مشمف ذم اًمديـ وظمقومف  اعمتٙمٚمؿ ، وىمد أمجع اًمًٚمػ واخلٚمػ قمغم يمثرة

 . (1)ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ( 

ريض –: ) وُمـ مجٚم٦م اًمتِمٜمٞمٕم٤مت ذم طمؼ اإلُم٤مم  -رمحف اهلل–وىم٤مل قمٌداًم٘م٤مدر اًمتٛمٞمٛمل احلٜمٗمل 

أهنؿ زقمٛمقا أنف شمرك ُمـ ومروع اًمٗم٘مف ـمريؼ آطمتٞم٤مط واًمتقرع ، وأومرط ذم  -اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف

اًمتحرج . واجلقاب قمـ ذًمؽ : أن هذا زقمؿ ممٜمقع ، وىمقل همػم اًمرظمّم٦م ومٞمام حيت٤مج ومٞمف إمم 

يم٤من ُمـ أزهد اًمٜم٤مس وأورقمٝمؿ وأت٘م٤مهؿ هلل  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف–ُمًٛمقع 3 ٕن أب٤م طمٜمٞمٗم٦م 

شمٕم٤ممم ، وىمد ذيمرٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم ُمـ ؿمٝم٤مدة اًمٕمٚمامء ًمف سمذًمؽ ُم٤م ومٞمف اًمٙمٗم٤مي٦م ، واًمدًٓم٦م قمغم أنف يم٤من أضمؾ 

ذم اًمديـ . وٓ سم٠مس سمذيمر سمٕمض اعم٤ًمئؾ اًمتل شمدل قمغم أنف  ُمـ أن يؽمك آطمتٞم٤مط ، ويت٤ًمهؾ

 .(4)أظمذ ومٞمٝم٤م سم٤مٕطمقط وشمرك همػمه .. (

                                 
اًمٌقل يّمٞم٥م اًمثقب ومال يدرى أجـ هق ؟ ، سمرىمؿ اًمٓمٝم٤مرات ، سم٤مب  ذم ُمّمٜمٗمف ، يمت٤مب(  أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 5)

(5101( ، )5/551) . 

 . (5/142) ًمٕمٌداًمقه٤مب اًمِمٕمراين (  اعمٞمزان1)

 . (513-5/515(  اًمٓمٌ٘م٤مت اًمًٜمٞم٦م )4)



  يف األخ  بهالفصل الثاني: حجوة االحتواط، وضوابطه، ومناهج األصولوني

 

[118] 

 

 .(5)وىمد ٟم٘مؾ اًمنظمز قمـ اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ىمقًمف : ) إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اًمٕم٤ٌمدات أصؾ (

وأصح٤مسمف : )أوئلؽ  -رمحف اهلل–ذاسم٤ًم قمـ ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م  ص٤مطم٥م اعمٓم٤مًم٥م اعمٜمٞمٗم٦موىم٤مل 

، وشم٠مؾمقا  ٛم٦م اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ ، اًمذيـ أظمذوا قمـ ؾمٞمد اًمِم٤مرقملم وؾمٜمد اعمرؾمٚملم إئ

ظمذه٤م أدًا سمتحرير اعم٤ًمئؾ وشمٜم٘مٞمحٝم٤م ، وسمًٜمتف وظمدُمقا ذيٕمتف ومتًٙمقا سمٓمري٘متف ، ومل يآخقا ضمٝم

 .(1)هؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمقرع واًمت٘مقى واًمٕم٤ٌمدة وآطمتٞم٤مط ( ُمـ ُمٕمدهن٤م وشمّمحٞمحٝم٤م ، ُمع ُم٤م

ء آطمتٞم٤مط ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء 3 ٕن ُمـ أ -رمحف اهلل– وأُم٤م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ  كصقًمف اًمتل سمٜمومٝمق طم٤مُمؾ ًمقا

      ضمٕمٚمٝم٤م اسمـ اًمًٌٙمل ، وهق ضمزء ُمـ آطمتٞم٤مط يمام ُمر ُمٕمٜم٤م ، وىمد ؾمد اًمذرائع أصؾ وم٘مٝمف قمٚمٞمف 

 . (4) ُمـ اًم٘مقاقمد اعمتٗمرقم٦م قمـ ىم٤مقمدة آطمتٞم٤مط –رمحف اهلل –

   رمحف–اًمؼم  ق ؾمد اًمذرائع ، يمام ىم٤مل اسمـ قمٌدهبذا إصؾ ، وه -رمحف اهلل–وىمد أظمذ ُم٤مًمؽ 

: ) ىم٤مقمدة اًمذرائع اًمتل  -رمحف اهلل–، وىم٤مل اًمِم٤مـمٌل  (3): ) وىمٓمع اًمذرائع قمٜمده واضم٥م (-اهلل

 . (1) ٛمٝم٤م ُم٤مًمؽ ذم أيمثر أبقاب اًمٗم٘مف (طمٙمّ 

 ومم٤م ضم٤مء قمٜمف ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمتل اقمتؼم ومٞمٝم٤م هذا إصؾ :

م ومٞمٙمت٤مًمف صمؿ ي٠متٞمف ُمـ يِمؽميف ُمٜمف ومٞمخؼم اًمذي ي٠متٞمف أنف ىمد ىم٤مل ُم٤مًمؽ ذم اًمذي يِمؽمي اًمٓمٕم٤م)  -5

أن ُم٤م سمٞمع قمغم هذه اًمّمٗم٦م سمٜم٘مد  :اعمٌت٤مع أن يّمدىمف وي٠مظمذه سمٙمٞمٚمف  ايمت٤مًمف ًمٜمٗمًف واؾمتقوم٤مه ، ومػميد

ومال سم٠مس سمف ، وُم٤م سمٞمع قمغم هذه اًمّمٗم٦م إمم أضمؾ وم٢مٟمف ُمٙمروه طمتك يٙمت٤مًمف اعمِمؽمي أظمر ًمٜمٗمًف ، 

وختقف أن يدار ذًمؽ قمغم هذا اًمقضمف سمٖمػم يمٞمؾ  ،إمم اًمرسم٤م ذريٕم٦مؾ 3 ٕنف وإٟمام يمره اًمذي إمم أضم

                                 
 . (5/131(  اعمًٌقط )5)

 . 15ص ًمٚمحًٞمٜمل احلٜمٗمل (  اعمٓم٤مًم٥م اعمٜمٞمٗم٦م ذم اًمذب قمـ اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م 1)

 . (5/552ر : إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر )(  اٟمٔم4)

 . (5/415(  اًمٙم٤مذم )3)

 . (3/521(  اعمقاوم٘م٤مت )1)
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 .(5) ( وٓ اظمتالف ومٞمف قمٜمدٟم٤م ،وٓ وزن ، وم٢من يم٤من إمم أضمؾ ومٝمق ُمٙمروه

سمقرق ومٙم٤من سملم اًمذهٌلم ومْمؾ ُمث٘م٤مل وم٠مقمٓمك  ىم٤مً رِ سمذه٥م أو وَ  ) ىم٤مل ُم٤مًمؽ : ُمـ راـمؾ ذه٤ٌمً  -1

إمم اًمرسم٤م 3 ٕنف إذا ضم٤مز  وذريٕم٦مذه وم٢من ذًمؽ ىمٌٞمح ص٤مطمٌف ىمٞمٛمتف ُمـ اًمقرق أو ُمـ همػمه٤م ومال ي٠مظم

راً  ٕن  ًمف أن ي٠مظمذ اعمث٘م٤مل سم٘مٞمٛمتف طمتك يم٠منف اؿمؽماه قمغم طمدشمف ضم٤مز ًمف أن ي٠مظمذ اعمث٘م٤مل سم٘مٞمٛمتف ُمرا

 .(1) ( جيٞمز ذًمؽ اًمٌٞمع سمٞمٜمف وسملم ص٤مطمٌف

 : -رمحف اهلل–وأُم٤م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل 

وُمٜمٝم٤م ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل قمغم همػمه وم٘م٤مل : ) ـملاًمًٞمقؾ وهبذا ومّْم وم٘مد قمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط وأظمذ سمف ، 

 . (4)يمثرة آطمتٞم٤مط ذم ُمذهٌف وىمٚمتف ذم ُمذه٥م همػمه (  -أي : ُمـ ُمرضمح٤مت ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل–

: ) إذا شمٕم٤مرض فم٤مهران أو ٟمّم٤من وأطمدمه٤م أىمرب إمم آطمتٞم٤مط وم٢من  -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمزريمٌم 

 . (3)( اًمِم٤مومٕمل يرى شم٘مديؿ إطمقط 3 ٕنف أىمرب إمم ُم٘مّمقد اًمِم٤مرع

 وُمـ ُم٤ًمئٚمف اًمتل أظمذ ومٞمٝم٤م سم٤مٓطمتٞم٤مط :

وىمد ىمٞمؾ : ىمٚمام ضمـ إٟم٤ًمن إٓ أنزل ، وم٢من يم٤من هذا هٙمذا ، اهمتًؾ اعمجٜمقن ًمإلٟمزال ، ىم٤مل : )  -5

 . (1)ومل أوضم٥م ذًمؽ قمٚمٞمف طمتك يًتٞم٘مـ اإلٟمزال( وإن ؿمؽ ومٞمف أطم٧ٌٌم ًمف آهمت٤ًمل اطمتٞم٤مـم٤مً 

ذم رطمٚمف ُم٤مء أقم٤مد اًمّمالة ، وإن قمٚمؿ أن سمئراً وىم٤مل : ) وم٢من شمٞمٛمؿ وصغم صمؿ قمٚمؿ أنف يم٤من  -1

 . (1) ( ي٘مدر قمغم ُم٤مئٝم٤م ًمق قمٚمٛمٝم٤م مل يٙمـ قمٚمٞمف إقم٤مدة ، وًمق أقم٤مد يم٤من اطمتٞم٤مـم٤مً  يم٤مٟم٧م ُمٜمف ىمري٤ٌمً 

طمٚمػ "سم٤مهلل اًمذي ٓ إهل إٓ هق قم٤ممل  قمٛمداً  وًمق ادقمل قمغم رضمؾ أنف ىمتؾ رضمالً وىم٤مل : ) -4

                                 
 . (1/103(  اعمقـم٠م )5)

 . (1/141(  اعمقـم٠م )1)

 . 10(  اظمتالف اعمذاه٥م ص 4)

 . (1/500(  اًمٌحر اعمحٞمط )3)

 . (5/40(  إم )1)

 . (5/31( اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )1)
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وٓ  ،وٓ ٟم٤مًمف ُمـ ومٕمٚمف، وٓ أقم٤من قمغم ىمتٚمف  ،٤مً ظم٤مئٜم٦م إقملم وُم٤م ختٗمل اًمّمدور ُم٤م ىمتؾ ومالٟم

وٓ وصؾ إًمٞمف رء ُمـ سمدٟمف وٓ ُمـ ومٕمٚمف" وإٟمام زدت هذا ذم اًمٞمٛملم  ،سم٥ًٌم ومٕمٚمف رء ضمرطمف

 . (1) وهمػمه٤م يمثػم،  (5)(  قمٚمٞمف اطمتٞم٤مـم٤مً 

 : -رمحف اهلل–وأُم٤م اإلُم٤مم أمحد 

 وم٘مد ٟم٘مؾ قمٜمف ُم٤ًمئؾ يمثػمة أظمذ ومٞمٝم٤م سم٤مٓطمتٞم٤مط ، ومٛمـ ذًمؽ :

ىم٤مل : إذا يم٤مٟم٧م طم٤مئض رأت اًمٓمٝمر وم٤مهمتًٚم٧م، صمؿ ـم٤موم٧م سم٤مًمٌٞم٧م، صمؿ ٟمٗمرت، صمؿ قم٤موده٤م ) -5

، وم٤مهمتًٚم٧م وصٚم٧م هن٤م ٓ شمرضمع، ويمذًمؽ إذا يم٤مٟم٧م اًمٜمٗم٤ًمء رأت اًمٓمٝمر سمٕمد قمنميـ يقُم٤مً أدم اًم

مخ٦ًم أج٤مم، صمؿ رأت اًمدم؟ ىم٤مل: أضمزأ قمٜمٝم٤م هذا اًمّمقم، وشمّمقم ومٞمام سم٘مل وشم٘ميض،  وص٤مُم٧م

 .(4)٤مم اًمتل ص٤مُم٧م وهل ـم٤مهر، ويمذًمؽ احل٤مئض (حتت٤مط، وٓ شم٘ميض إج

اعمًتح٤مو٦م شمٖمتًؾ قمٜمد يمّؾ صالة؟ ىم٤مل: إذا اهمتًٚم٧م ومٝمق : ) -رمحف اهلل–وؾمئؾ أمحد   -1

 .(3)أطمقط هل٤م، وإن مجٕم٧م سملم اًمّمالشملم أضمزأه٤م، وإن شمقّو٠مت ًمٙمّؾ صالة أضمزأه(

ين ذم اًمٔمٝم٤مر وا -رمحف اهلل–وؾمئؾ أمحد  -4 ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ذم  ًمٞمٛملم.: )جيقز اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍما

اًمٔمٝم٤مر واًمٞمٛملم ، صمؿ ىم٤مل: وإُمر ذم ىمقًمف اًمذي هق أطمقط، وأىمرب إمم احلؼ وأؿمٌف سم٤مًمٙمت٤مب: 

 .(1) أن ٓ يٕمتؼ ذم مجٞمع اًمٙمٗم٤مرات إٓ ُمًٚماًم (

 ، ومٛمـ ذًمؽ : ُمـ إئٛم٦م ويمام ضم٤مء آطمتٞم٤مط قمـ إئٛم٦م إرسمٕم٦م وم٘مد ورد يمذًمؽ قمـ همػمهؿ

 . (1): ) إذا ضم٤مء آظمتالف أظمذٟم٤م ومٞمف سم٤مٕطمقط ( -اهلل رمحف –ىم٤مل اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد  -5

                                 
 . (1/22) إم( 5)

 . (0/531( ، )1/511( ، )1/40: ) اعمرضمع اًم٤ًمسمؼذم ( اٟمٔمر ُمثاًل 1)

 . 40(  ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد رواي٦م أيب دواد اًمًجًت٤مين ص 4)

 . (4/5404(  ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد إلؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر )3)

 . (1/3101(  اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )1)

 . (1/201(  ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف )1)
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إذا "سمـ يمٕم٥م أنف ىم٤مل ي٤م رؾمقل اهلل :  أيبسمٕمد أن ؾم٤مق طمدي٨م  -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمٌخ٤مري  -1

ة ومٚمؿ يٜمزل  ة ُمٜمف صمؿ يتقو٠م ويّمكم "ضم٤مُمع اًمرضمؾ اعمرأ )ىم٤مل أبق " :  ، ىم٤مل : " يٖمًؾ ُم٤م ُمس اعمرأ

ذا قمغم شم٘مدير أن ٓ يث٧ٌم اًمٜم٤مؾمخ وٓ ئمٝمر اًمؽمضمٞمح يمام سمٞمٜمف ، وه (5)قمٌد اهلل : اًمٖمًؾ أطمقط (

 . (1)-رمحف اهلل–اسمـ طمجر 

ومٕمغم هذا إذا يم٤مٟم٧م اًمٕمٚم٦م همػم ُمٜمْمٌٓم٦م ومل يقضمد هل٤م ُمٔمٜم٦م : ) -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمِم٤مـمٌل  -4

 . (4)وم٢مٟمف صم٤مسم٧م ُمٕمتؼم ( ،ُم٤م يرضمع هٜم٤م إمم أصؾ آطمتٞم٤مط ُمٜمْمٌٓم٦م3 وم٤معمحؾ حمؾ اؿمت٤ٌمه، ويمثػماً 

إمم  اًمنميٕم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم آطمتٞم٤مط وإظمذ سم٤محلزم، واًمتحرز مم٤م قمًك أن يٙمقن ـمري٘م٤مً ) ٤مل : وىم

 . (3)ُمٗمًدة(

 .(1): ) واؾمتح٤ٌمب آطمتٞم٤مط ُمٕمٚمقم ُمـ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م ( (1)-رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ قمالن  -3

)(1). 

وهيؿ إمم همػم ذًمؽ ُمـ ٟمّمقص اًمٕمٚمامء اًمتل شمدل قمغم اقمت٤ٌمرهؿ آطمتٞم٤مط وإظمذ سمف ذم ومت٤م

 وُم٤ًمئٚمٝمؿ وشم٠مصٞمٚمٝمؿ .

                                 
 . (124( ، سمرىمؿ )5/11همًؾ ُم٤م يّمٞم٥م ُمـ ومرج اعمرأة ، ) (  صحٞمح اًمٌخ٤مري ، يمت٤مب اًمٖمًؾ ، سم٤مب5)

 . (5/421(  ومتح اًم٤ٌمري )1)

 . (5/140(  اعمقاوم٘م٤مت )4)

 . (4/11(  اعمقاوم٘م٤مت )3)

ـه ، وهق  221، وًمد ؾمٜم٦م  سمراهٞمؿ اًمٌٙمري اًمّمدي٘مل اًمِم٤مومٕمّل حمٛمد قمكم سمـ حمٛمد قمالن سمـ إ:  اسمـ قمالن هق(  1)

ٓم٤مئػ سمت٤مريخ وج اًمٓمٞمػ اًم، و ذم اًمتٗمًػم وٞم٤مء اًمًٌٞمؾ وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف :  ، قم٤ممل سم٤محلدي٨م، ُمـ أهؾ ُمٙم٦م ُمٗمن

 عمٍم وُمـ اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب اعمٗمرد ذم اًمٗمتح اًمٕمثامين، و ـ اعمٞمٚمؼ وىمّمٞمدة أيب ُمديـ ذح ىمّمٞمدة اسم، و واًمٓم٤مئػ

  ( .1/124( ،  و إقمالم ًمٚمزريمكم )3/513ـه . اٟمٔمر : ظمالص٦م إثر )5010، وشمقذم ؾمٜم٦م  وزم ٟمٞم٤مسم٦م ذًمؽ اًمٌٚمد

 . (5/11(  اًمٗمتقطم٤مت اًمرسم٤مٟمٞم٦م قمغم إذيم٤مر اًمٜمقوي٦م )1)
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   وىمد اؿمتٝمر هذا اًم٘مقل قمـ اإلُم٤مم اسمـ طمزم اًم٘مقل اًمث٤مين : قمدم ُمنموقمٞم٦م اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ، 

سمع واًمثالصمقن ذم وم٘م٤مل : )طمٞم٨م قم٘مد سم٤مسم٤ًم ذم إسمٓم٤مل آطمتٞم٤مط واًمٕمٛمؾ سمف  -رمحف اهلل– اًم٤ٌمب اًمرا

ؾ ٕطمد أن حيت٤مط ذم اًمديـ ومٞمحرم ومٞمف : )وٓ حي ع اًمذرائع واعمِمتٌف ( ، ومم٤م ىم٤ملآطمتٞم٤مط وىمٓم

ُم٤م مل حيرم اهلل شمٕم٤ممم 3 ٕنف يٙمقن طمٞمٜمئذ ُمٗمؽمي٤ًم ذم اًمديـ ، واهلل شمٕم٤ممم أطمقط قمٚمٞمٜم٤م ُمـ سمٕمْمٜم٤م قمغم 

وٟمص قمغم اؾمٛمف وصٗمتف سمتحريٛمف،  ،سمٕمض ، وم٤مًمٗمرض قمٚمٞمٜم٤م أٓ ٟمحرم إٓ ُم٤م طمرم اهلل شمٕم٤ممم

ُم٤م ذم إرض ًمٜم٤م إٓ ُم٤م ٟمص قمغم  وومرض قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٌٞمح ُم٤م وراء ذًمؽ سمٜمّمف شمٕم٤ممم قمغم إسم٤مطم٦م

مل ي٠مذن سمف اهلل شمٕم٤ممم ، ومٛمـ ومٕمؾ همػم هذا وم٘مد قمَم اهلل قمز  حتريٛمف ، وأٓ ٟمزيد ذم اًمديـ ؿمٞمئ٤مً 

 . (5)وأتك سم٠مقمٔمؿ اًمٙم٤ٌمئر( وضمؾ ورؾمقًمف 

ذم اعم٠ًمخ٦م طمٞم٨م ضمٕمؾ آطمتٞم٤مط  -رمحف اهلل–وذم هذا اًمٜمص اًمذي ؾم٘مٜم٤مه سمٞم٤مٟم٤ًم ًمرأي اسمـ طمزم 

ـ ُمـ آومؽماء قمغم اًمديـ ، وضمٕمٚمف زي٤مدة قمٚمٞمف مل ينمقمٝم٤م اهلل ًمٚمٛمٙمٚمٗملم ، سمؾ ذم ُم٤ًمئؾ اًمدي

 ، سمؾ ُمـ أقمٔمؿ اًمٙم٤ٌمئر . ضمٕمؾ اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ُمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل ورؾمقًمف 

وسمٕمد هذا ٓ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من ىمقل اسمـ طمزم ىمري٥م ُمـ ىمقل مجٝمقر اًمٕمٚمامء اًمذيـ أصٚمقا اًمٕمٛمؾ 

أن واىمع اًمٜمٔمر ذم يمالم اسمـ طمزم طمقل هذه اعم٠ًمخ٦م سم٤مٓطمتٞم٤مط يمام ىم٤مل سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم : ) 

 . (1)شم٠مصٞماًل وشمٗمريٕم٤ًم يًقىمٜم٤م إمم اجلزم سم٠من رأجف ٓ يٌتٕمد يمثػماً قمـ رأي اجلامهػم ( 

وسم٤مجلٛمٚم٦م ومٝمذا اعمذه٥م أومًد ُمذه٥م ):  -رمحف اهلل–ومم٤م ي١ميمد رأي اسمـ طمزم ذم اعم٠ًمخ٦م ىمقًمف 

 . (4) ( ذم إرض 3 ٕنف ي١مدي إمم إسمٓم٤مل احل٘م٤مئؼ يمٚمٝم٤م

 

 

                                 
 . (1/50(  اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم )5)

 . 521(  ٟمٔمري٦م آطمتٞم٤مط اًمٗم٘مٝمل ص 1)

 . (1/54(  اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم )4)
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 أدًم٦م إىمقال

 أوًٓ : أدًم٦م اًم٘مقل إول :

 رة ُمـ إدًم٦م ُمـ اًم٘مرآن و اًمًٜم٦م واوم ةيٛمٙمـ آؾمتدٓل ٕصح٤مب اًم٘مقل إول سمجٛمٚم٦م يمثػم

 واإلمج٤مع وقمٛمؾ اًمّمح٤مسم٦م و اًمٕم٘مؾ .

 قمغم ضم٤مٟمٌلم : يًتدل سمآج٤مت يمثػمة قمغم آطمتٞم٤مط ، وهذه أي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿومٛمـ 

 آي٤مت شمدل قمغم ُمنموقمٞم٦م آطمتٞم٤مط قمٛمقُم٤ًم : اجل٤مٟم٥م إول :

 .  (1)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ): ىمقًمف شمٕم٤ممم -5

وىمد اشمٗمؼ زم ُمرة طمٞم٨م ىم٤مل : )  -رمحف اهلل–وىمد اؾمتدل هبذه أي٦م قمغم آطمتٞم٤مط اسمـ اًمًٌٙمل 

ومال  ، (ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ):  آؾمتدٓل قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

سمٕمض ُم٤م ًمٞمس سم٢مصمؿ ظمِمٞم٦م ُمـ اًمقىمقع ومٞمام هق إصمؿ3 وذًمؽ هق آطمتٞم٤مط،  خيٗمك أنف أُمر سم٤مضمتٜم٤مب

 وىمد قمْمدت اًم٘مقل هب٤م ُمرة سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ، وىم٤مل ذم يمت٤مب آظمر : )  (1) وهق اؾمتٜم٤ٌمط ضمٞمد (

  -أجده اهلل –وهق اؾمتئٜم٤مس طمًـ ذيمرشمف ٕيب  (ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )

 . (4)( وم٠مقمجٌف

ًمٔمـ طمتك ٓ ي٘مع اإلٟم٤ًمن ذم اًمٔمـ اعمحرم ، وهذا اًمٜمٝمل ُمـ ا ٠مُمر اهلل هبذه أي٦م اضمتٜم٤مب يمثػموم

رمحف –قمـ اًمٙمثػم ٓطمتامل اًمقىمقع ذم اًم٘مٚمٞمؾ اعمحرم هق قملم آطمتٞم٤مط ، ًمذًمؽ ىم٤مل اًمرازي 

                                 
 . ( ُمـ ؾمقرة احلجرات51(  ُمـ أي٦م )5)

 . ( 5/550(  إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر )1)

 . (4/500(  اإلهب٤مج )4)



  يف األخ  بهالفصل الثاني: حجوة االحتواط، وضوابطه، ومناهج األصولوني

 

[114] 

 

 . (5) إؿم٤مرة إمم إظمذ سم٤مٕطمقط (  (پ پ ڀ ڀ ): : ) وىمقًمف شمٕم٤ممم -اهلل

تٓمٚم٥م اًمٌٞم٤من يًتقىمػ اًم٤ًمُمع ًمٞم (ٻ ٻ پ پ)):  -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر 

وم٤مقمٚمٛمقا أن سمٕمض اًمٔمـ ضمرم، وهذا يمٜم٤مي٦م قمـ وضمقب اًمت٠مُمؾ ذم آصم٤مر اًمٔمٜمقن ًمٞمٕمروقا ُم٤م شمٗميض 

إًمٞمف اًمٔمٜمقن قمغم ُم٤م يٕمٚمٛمقٟمف ُمـ أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م، أو ًمٞم٠ًمخقا أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن هذا اًمٌٞم٤من 

ع اًمٙمثػم ٕنقا  وًمٞمس هذا اًمٌٞم٤من شمقوٞمح٤مً  ،قمغم اًمتخقيػ ُمـ اًمقىمقع ذم اإلصمؿ آؾمتئٜم٤مذم ي٘متٍم

ع يمثػمة ومٜمٌف قمغم قم٤مىمٌتٝم٤م وشمرك اًمتٗمّمٞمؾ  ٕن ذم إهب٤مُمف سمٕمث٤مً  3ُمـ اًمٔمـ اح٠مُمقر سم٤مضمتٜم٤مسمف، ٕهن٤م أنقا

 . (1)قمغم ُمزيد آطمتٞم٤مط ( 

أي٤مت اًمتل ذيمرت اخلقف أو اخلِمٞم٦م ورشم٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م قمٛمؾ وم٢مهن٤م شمدل قمغم آطمتٞم٤مط يم٘مقًمف  -1

﯁ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ): شمٕم٤ممم 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ) ، وىمقًمف شمٕم٤ممم :   (3)(        

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ) وىمقًمف شمٕم٤ممم :،   (4)(   ڻ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ) وىمقًمف شمٕم٤ممم :،   (5)(   ٺ ٺ

 .  (6)( ھ ھ
طمٞم٨م ىم٤مل : ) وهذه  –طمٗمٔمف اهلل –تقر أمحد اًمريًقين وىمد أخٛمح إمم هذا آؾمتدٓل اًمديم

                                 
 . (11/543(  ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م )5)

ئد اجلٜمٞم٦م ًمٚمٗم٤مداين )11/115(  اًمتحرير واًمتٜمقير )1)  . (1/505( ، واٟمٔمر : اًمٗمقا

 ( ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة .112(  ُمـ أي٦م )4)

 ( ُمـ ؾمقرة اًمٜم٤ًمء .4(  أي٦م )3)

 ( ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة .511(  أي٦م )1)

 ( ُمـ ؾمقرة إنٗم٤مل .11(  أي٦م )1)
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أي٤مت وٟمحقه٤م ُمـ اًم٘مرآن شمِمٝمد عمٌدأ ؾمد اًمذرائع ، ودمٕمؾ ُمٜمف أصاًل أصٞماًل ًمٚمتنميع 

اإلؾمالُمل، ومل أضمد ُمـ اؾمتِمٝمد ًمف سمدًٓم٦م هذه أي٤مت ... واحل٘مٞم٘م٦م أن ُمٖمزى أي٤مت ودًٓمتٝم٤م 

إهن٤م شمدل قمغم وضمقب اًمتقىمل  ،٦م ؾمد اًمذرائع اًمدًٓم٦م قمغم ُمنموقمٞماًمٕم٤مُم٦م أبٕمد وأؾمع ُمـ جمرد 

وآطمتٞم٤مط ح٤م يتقىمع وخيِمك ُمـ اعمٗم٤مؾمد ، وشمدل قمغم وضمقب اعم٤ٌمدرة إمم ُمٜمع اعمٗم٤مؾمد وهل ذم 

 . (5)ُمٝمده٤م أو ذم ُمرطمٚمتٝم٤م اجلٜمٞمٜمٞم٦م (

 أي٤مت اًمتل ضم٤مءت سم٤مقمت٤ٌمر آطمتٞم٤مط ذم ضم٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟم٥م اًمتنميع : اجل٤مٟم٥م اًمث٤مين :

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ): ىمقل اهلل شمٕم٤ممم  -5

(2)(   ٴۇ ۋ ۋ
 . 

راقمٜم٤م قمغم ضمٝم٦م اًمٓمٚم٥م واًمرهم٦ٌم ،  وضمف اًمدًٓم٦م : أن اهلل طمّرم قمغم اعم١مُمٜملم أن ي٘مقًمقا ًمٚمٜمٌل 

سمؾ ي٘مقًمقا اٟمٔمرٟم٤م ، وهل وإن يم٤مٟم٧م حتٛمؾ اعمٕمٜمك ٟمٗمًف إٓ أن اًمٙمٚمٛم٦م إومم يم٤مٟم٧م شمًتخدُمٝم٤م 

يم٤من ُمـ اعمحتٛمؾ أن شمًتخدم هذه اًمٚمٗمٔم٦م وهل سمٛمٕمٜمك : اؾمٛمع ٓ ؾمٛمٕم٧م ، ومٚمام ، اًمٞمٝمقد ًمٚم٥ًم 

 . (4)هنك اهلل قمٜمٝم٤م 3 اطمتٞم٤مـم٤ًم جلٜم٤مب اعمّمٓمٗمك  ذم ُمٕمٜمك همػم ٓئؼ دم٤مه اًمٜمٌل 

: -رمحف اهلل–وهذه أي٦م أصؾ ذم آؾمتدٓل قمغم ىم٤مقمدة ؾمد اًمذرائع  ، يمام ىم٤مل اسمـ ضمزي 

                                 
 . 411ري٦م اًمت٘مري٥م واًمتٖمٚمٞم٥م ص (  ٟمٔم5)

 ( ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة .503(  أي٦م )1)

ذم رواي٦م قمٓم٤مء: أن اًمٕمرب يم٤مٟمقا يتٙمٚمٛمقن هب٤م، ومٚمام ؾمٛمٕمتٝمؿ اًمٞمٝمقد   (  وؾم٥ٌم ٟمزول أي٦م يمام ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس 4)

: إٟم٤م يمٜم٤م ٟم٥ًم حمٛم ،ىمٌٞمح٤مً  يمالم اًمٞمٝمقد ؾم٤ٌمً  ذم(   ۇ)أقمجٌٝمؿ ذًمؽ ويم٤من  ي٘مقًمقهن٤م ًمٚمٜمٌل   هاً  داً وم٘م٤مًمقا

ويْمحٙمقن ،  ومٞم٘مقًمقن: ي٤م حمٛمد راقمٜم٤م وم٤مٔن أقمٚمٜمقا اًم٥ًم عمحٛمد ٕنف ُمـ يمالُمٝمؿ، ومٙم٤مٟمقا ي٠متقن ٟمٌل اهلل 

وىم٤مل: ي٤م أقمداء اهلل قمٚمٞمٙمؿ ًمٕمٜم٦م اهلل  ،ومٗمٓمـ هب٤م رضمؾ ُمـ إنّم٤مر وهق ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة ويم٤من قم٤مروم٤م سمٚمٖم٦م اًمٞمٝمقد

: أخًتؿ شم٘مقًمقهن٤م ًمف؟ وم٠منزل اهلل  ،قمٜم٘مف واًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده ًمئـ ؾمٛمٕمتٝم٤م ُمـ رضمؾ ُمٜمٙمؿ ٕضسمـ وم٘م٤مًمقا

، وًم٤ٌمب 43. اٟمٔمر : أؾم٤ٌمب اًمٜمزول ًمٚمقاطمدي ص  أي٦م   (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)شمٕم٤ممم: 

 . 53اًمٜم٘مقل ًمٚمًٞمقـمل ص 
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٧م هذه أي٦م قمغم ُمنموقمٞم٦م وىمد دًم: ) -رمحف اهلل–، وىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر  (5)اًمٜمٝمل ؾمدًا ًمٚمذريٕم٦م ()

يٚم٘م٥م سمًد اًمذرائع وهل اًمقؾم٤مئؾ  -وهق ُمـ أصقل اعمذه٥م اح٤مًمٙمل -أصؾ ُمـ أصقل اًمٗم٘مف

 . (1) اًمتل يتقؾمؾ هب٤م إمم أُمر حمٔمقر (

ويمؾ ُم٤م يّمٚمح دًمٞماًل ًمًد اًمذرائع يّمٚمح دًمٞماًل ًمالطمتٞم٤مط 3 ٕن إول ضمزء ُمـ اًمث٤مين ، ومٙمؾ 

 ؾمدًا ًمٚمذريٕم٦م .يٙمقن ؾمد ًمٚمذريٕم٦م اطمتٞم٤مط ، وًمٞمس يمؾ اطمتٞم٤مط 

 .  (3)( ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷)ىمقًمف شمٕم٤ممم :  -1

 ُمـ ومٕمؾ ـم٤مقم٦م إذا يم٤من يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ذ أيمؼم  وهذه أي٦م أصؾ ذم آطمتٞم٤مط ، طمٞم٨م ُمٜمع اهلل 

أن هذا سم٘مقًمف : ) -رمحف اهلل–ُمـ ومٕمٚمٝم٤م ، وم٢من ىمٞمؾ : يمٞمػ يٛمٜمع ُمـ اًمٓم٤مقم٦م ؟ ومٞمجٞم٥م اًمرازي 

إٓ أنف إذا وىمع قمغم وضمف يًتٚمزم وضمقد ُمٜمٙمر قمٔمٞمؿ، وضم٥م آطمؽماز  اًمِمتؿ، وإن يم٤من ـم٤مقم٦م

هذا اًمِمتؿ يم٤من يًتٚمزم إىمداُمٝمؿ قمغم ؿمتؿ اهلل وؿمتؿ رؾمقًمف،  ٕنّ  3هٜم٤م يمذًمؽ ُمٜمف، وإُمر ه٤م

هؿ قمـ ىمٌقل اًمديـ، وإدظم٤مل اًمٖمٞمظ واًمٖمْم٥م ذم ىمٚمقهبؿ، قمغم ومتح سم٤مب اًمًٗم٤مه٦م، وقمغم شمٜمٗمػمو

 .(3)(وىمع اًمٜمٝمل قمٜمف هلذه اعمٜمٙمرات، ومٚمٙمقٟمف ُمًتٚمزُم٤مً 

وىمد ذه٥م مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم أن هذه أي٦م حمٙمٛم٦م صم٤مسمت٦م همػم : ) -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمِمقيم٤مين 

 . (1) ُمٜمًقظم٦م، وهل أصؾ أصٞمؾ ذم ؾمد اًمذرائع وىمٓمع اًمتٓمرق إمم اًمِمٌف (

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )ىمقًمف شمٕم٤ممم :  -4

                                 
 . 24(  اًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمزيؾ ص 5)

 . (5/111(  اًمتحرير واًمتٜمقير )1)

 ( ُمـ ؾمقرة إنٕم٤مم .501(  ُمـ أي٦م )4)

 . (54/502ٖمٞم٥م )(  ُمٗم٤مشمٞمح اًم3)

 . (1/501(  ومتح اًم٘مدير )1)
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 .   (1)(  ڤ ڦ ڦ

ر آطمتٞم٤مط ذم ىمٌقل إظم٤ٌمر وقمدم آؾمتٕمج٤مل ذم احلٙمؿ قمغم اًمٜم٤مس ومٝمذه أي٦م شمدل قمغم اقمت٤ٌم

سمٛمجرد ؾمامع ظمؼم ممـ قمٚمؿ قمٜمف اًمٗمًؼ وقمدم اًمتث٧ٌم ذم اخلؼم ، وهذه أي٦م شم١مصؾ ًمالطمتٞم٤مط ذم 

أقمراض اًمٜم٤مس وقمدم اًمتٕمجؾ ذم اهت٤مُمٝمؿ سمام ًمٞمس ومٞمٝمؿ طمتك ٓ ي٘مع اإلٟم٤ًمن ذم اًمٜمدم واحلنة 

 اًمث٘م٦م . قمغم اهت٤مم اًمؼميء و اًمٓمٕمـ ذم

ويمذا يدظمؾ ذم أي٦م جمٝمقل احل٤مل اًمذي ٓ شمٕمٚمؿ قمداًمتف 3 أظمذًا سمٛمٌدأ آطمتٞم٤مط ، يمام ىم٤مل اسمـ 

 .(1)، وآطمتٞم٤مط ٓزم ( ن يٙمقن وم٤مؾم٘م٤مً أك َِم وم٤معمجٝمقل احل٤مل خُيْ : ) -رمحف اهلل–قمٓمٞم٦م 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ )ىمقًمف شمٕم٤ممم :  -3

(3)(   ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
 . 

 هنك اعم١مُمٜملم قمـ رومع أصقاهتؿ ومقق صقت اًمٜمٌل  قمغم آطمتٞم٤مط ُمـ أي٦م أن اهلل واًمِم٤مهد 

  ٕنف ُمٔمٜم٦م ٕذاه ، وأذى اًمٜمٌل  يمٗمر حمٌط ًمٚمٕمٛمؾ ، ومّم٤مر ُمـ آطمتٞم٤مط قمدم رومع اًمّمقت

، يمام ىم٤مل ومٞم٘مع ذم اًمٙمٗمر اعمحٌط ًمٚمٕمٛمؾ طمتك ٓ ي١مذي اإلٟم٤ًمن اًمٜمٌل  ومقق صقت اًمٜمٌل 

-رمحف اهلل–اسمـ اعمٜمػّم 
(4)
إيذاءه قمٚمٞمف اًمّمالة و اًمًالم يٌٚمغ ُمٌٚمغ  واًم٘م٤مقمدة اعمخت٤مرة أنّ ) :  

ؾمقاء وضمد هذا اعمٕمٜمك  اًمٙمٗمر اعمحٌط ًمٚمٕمٛمؾ سم٤مشمٗم٤مق  ، ومقرد اًمٜمٝمل قمام هق ُمٔمٜم٦م ٕذى اًمٜمٌل 

إمم ُم٤م يٌٚمغ ُمٌٚمغ اًمٙمٗمر  قمٜمف ُمٜم٘مًامً ًمٚمامدة ، صمؿ ح٤م يم٤من هذا اعمٜمٝمل  أوٓ 3 مح٤مي٦م ًمٚمذريٕم٦م وطمًامً 

                                 
 ( ُمـ ؾمقرة احلجرات .1(  أي٦م )5)

 .( 1/540(  اعمحرر اًمقضمٞمز )1)

 ( ُمـ ؾمقرة احلجرات .1(  أي٦م )4)

ـه ، 115، وًمد ؾمٜم٦م  د، ومخر اًمديـ اإلؾمٙمٜمدري اح٤مًمٙملقمٌد اًمقاطمد سمـ ُمٜمّمقر سمـ حمٛمد سمـ اعمٜمػم، أبق حمٛمهق :  (  3)

ءاتذم اًم٘مر أرضمقزةجمٚمدات، و  ؾم٧مشمٗمًػم ذم ، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : ؿمٕمر وٟمٔمؿ ًمف وُمٗمن، وهق  ، وشمقذم اًمًٌع ا

 ( .4/112( ، واًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م )53/511ـه . اٟمٔمر : اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )044سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م ؾمٜم٦م 
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وٓ دًمٞمؾ يٛمٞمز أطمد اًم٘مًٛملم  ،١مذي ًمف قمٚمٞمف اًمّمالة و اًمًالم وإمم ُم٤م ٓ يٌٚمغ ذًمؽ اعمٌٚمغوهق اعم

ظمقف أن ي٘مع ومٞمام هق حمٌط ًمٚمٕمٛمؾ وهق اًم٤ٌمًمغ  قمـ أظمر ًمزم اعمٙمٚمػ أن يٙمػ قمـ ذًمؽ ُمٓمٚم٘م٤مً 

يٛمٞمزه ( إذ ٓ دًمٞمؾ فم٤مهراً  ،طمد إذى
 (1)
. 

 . (2)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)ىمقًمف شمٕم٤ممم :  -1

ام أُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف سم٤مًمٙمت٤مسم٦م 3 ٕضمؾ ي٦م شمدل قمغم ُمٕمٜمك آطمتٞم٤مط ذم اًمديقن ، وم٢مٟمّ وهذه أ

 آطمتٞم٤مط ، مم٤م يدل قمغم اقمت٤ٌمره ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م .

واًمديـ  شم٤ٌميع وىمد أُمر  (ٻ ٻ پ)ذم آي٦م اًمديـ  وىم٤مل : ) -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل 

ذم اًمديـ ، قمغم أن اهلل قمز وضمؾ  سملم اهلل  ومٞمف سم٤مإلؿمٝم٤مد ، ومٌلم اعمٕمٜمك اًمذي أُمر ًمف سمف ، ومدل ُم٤م

 .  (4) ( ٓ قمغم احلتؿٟمام أُمر سمف قمغم اًمٜمٔمر وآطمتٞم٤مط إ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )ىمقًمف شمٕم٤ممم :  -1

وذم هذه أي٦م اطمتٞم٤مط ذم احلٙمؿ قمغم اًمٜم٤مس ، وم٢من اًم٘م٤ميض واحل٤ميمؿ حيت٤مط ذم ،    (4)(  ڇ ڇ

    اًم٘مرـمٌلأبق قمٌد اهلل وٓ يٙمتٗمل سمٛمراقم٤مة اًمٔمقاهر ، يمام ىم٤مل إظمذ سم٤مًمِمٝمقد واًمًامع ُمٜمٝمؿ ، 

ىم٤مل قمٚمامؤٟم٤م : وذم هذه أي٦م دًمٞمؾ وشمٜمٌٞمف قمغم آطمتٞم٤مط ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٠مُمقر اًمديـ : ) -رمحف اهلل–

ل اًمِمٝمقد واًم٘مْم٤مة ، وأنّ  احل٤ميمؿ ٓ يٕمٛمؾ قمغم فم٤مهر أطمقال اًمٜم٤مس وُم٤م  واًمدٟمٞم٤م ، واؾمتؼماء أطمقا

ٕن اهلل شمٕم٤ممم سملم أطمقال اًمٜم٤مس ، وأن  3الطمٝمؿ طمتك يٌح٨م قمـ سم٤مـمٜمٝمؿ هنؿ وصيٌدو ُمـ إيام

 . (1) ( وهق يٜمقي ىمٌٞمح٤مً  مجٞمالً  ُمٜمٝمؿ ُمـ ئمٝمر ىمقًٓ 

                                 
 . (11/541ٟم٘ماًل ُمـ روح اعمٕم٤مين ًمألًمقد ) (  5)

 ( ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة .111(  ُمـ أي٦م )1)

 . (4/11)(  إم 4)

 ( ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة .103(  أي٦م )3)

 . (4/51(  اجل٤مُمع ذم أطمٙم٤مم اًم٘مرآن )1)
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ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ )ىمقًمف شمٕم٤ممم :  -0

، ومح٨م اهلل قمغم آطمتٞم٤مط ذم ضم٤مٟم٥م  (1)( ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁

ٞمؾ واًمتحريؿ سمال سمٞمٜم٦م قمٚمٞمف ، طمتك ٓ ي٘مع ذم اًمٗمتقى ، وأٓ يتنع اعمٗمتل ذم احلٙمؿ سم٤مًمتحٚم

ً : ) -رمحف اهلل–آومؽماء قمغم اهلل سم٤مًمٙمذب ، يمام ىم٤مل اًمزخمنمي  ويمٗمك هبذه أي٦م زاضمرة زضمرا

سمٚمٞمٖم٤ًم قمـ اًمتجقز ومٞمام يًئؾ قمٜمف ُمـ إطمٙم٤مم ، وسم٤مقمث٦م قمغم وضمقب آطمتٞم٤مط ومٞمف، وأن ٓ ي٘مقل 

وإشم٘م٤من، وُمـ مل يقىمـ ومٚمٞمتؼ اهلل وًمٞمّمٛم٧م، وإٓ  أطمد ذم رء ضم٤مئز أو همػم ضم٤مئز إٓ سمٕمد إي٘م٤من

 . (1) ومٝمق ُمٗمؽم قمغم اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م (

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )ىمقًمف شمٕم٤ممم :  -1

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

صالة  ، وهذه اًمٙمٞمٗمٞم٦م ذم (3)(   ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

اخلقف ، وإُمر سمحٛمؾ إؾمٚمح٦م 3 ٕضمؾ آطمتٞم٤مط واًمتحرز ُمـ ُمٝم٤ممج٦م اًمٕمدو ، وًمذا أُمر اهلل 

      رمحف –ذم آظمر أي٦م سم٠مظمذ احلذر ُمـ اًمٕمدو ، وهق ُم٤م ي٘متْمٞمف آطمتٞم٤مط ، يمام ىم٤مل اخل٤مزن 

-اهلل
(4)

( أُمرهؿ اهلل سم٤مًمتحٗمظ واًمتحرز وآطمتٞم٤مط ًمئال يتجرأ اًمٕمدو قمٚمٞمٝمؿ: ) 
 (5)

.  

                                 
 ( ُمـ ؾمقرة اًمٜمحؾ .551(  أي٦م )5)

 . (1/413(  اًمٙمِم٤مف )1)

 ( ُمـ ؾمقرة اًمٜم٤ًمء .501(  أي٦م )4)

وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : ًم٤ٌمب  ،أبق حمٛمد قمالء اًمديـ اعمٕمروف سم٤مخل٤مزن ، قمكم سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٌٖمدادي اًمّمقذمهق : (  3)

( ، وـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ 4/20، اٟمٔمر : اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م )  ـه035اًمت٠مويؾ ، وذح قمٛمدة إطمٙم٤مم ، وشمقذم ؾمٜم٦م 

 . 110ًمألدٟمف وي ص

 . (5/125ًم٤ٌمب اًمت٠مويؾ ) (  1)
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 ضم٤مٟمٌلم :  وهل قمغم، سمجٛمٚم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م  يًتدل قمغم آطمتٞم٤مط اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦مو ُمـ 

 إطم٤مدي٨م اًمتل شمدل قمغم اقمت٤ٌمر آطمتٞم٤مط قمٛمقُم٤ًم : اجل٤مٟم٥م إول :

م سملّم ي٘مقل : " احلالل سملّم  ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  طمدي٨م اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم  -5  ، واحلرا

ٝم٤مت اؾمتؼمأ ًمديٜمف وقمروف ، وُمـ اًمٜم٤مس ، ومٛمـ اشم٘مك اعمِمٌّ  ٝم٤مت ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م يمثػم ُمـوسمٞمٜمٝمام ُمِمٌّ 

ع يرقمك طمقل احلٛمك أوؿمؽ أن يقاىمٕمف ، أٓ وإن ًمٙمؾ ُمٚمؽ محك ، أٓ وإن  وىمع ذم اًمِمٌٝم٤مت يمرا

وإذا ومًدت  ،محك اهلل ذم أروف حم٤مرُمف ، أٓ وإن ذم اجلًد ُمْمٖم٦م إذا صٚمح٧م صٚمح اجلًد يمٚمف

 . (5)ومًد اجلًد يمٚمف ، أٓ وهل اًم٘مٚم٥م "

ذا احلدي٨م أهؿ إطم٤مدي٨م وأسطمٝم٤م ذم اًمدًٓم٦م قمغم آطمتٞم٤مط ، ووضمف اًمدًٓم٦م ومٞمف ُمـ صمالصم٦م وه

 أوضمف :

ىمقًمف : "ومٛمـ اشم٘مك اعمِمٌٝم٤مت اؾمتؼمأ ًمديٜمف وقمروف" يدل قمغم وضمقب آطمتٞم٤مط  اًمقضمف إول :

ذم اًمِمٌٝم٤مت 3 ٕن ـمٚم٥م آؾمتؼماء ًمٚمديـ واًمٕمرض واضم٥م ، ومٞمٙمقن آطمتٞم٤مط ٓشم٘م٤مء اًمِمٌٝم٤مت 

 ٥م .واضم

 : )قمٛمقم آطمتٞم٤مط وآؾمتؼماء ًمٚمديـ، وهق ُمٓمٚمقب ذقم٤مً  -رمحف اهلل–ىم٤مل اسمـ اًمًٌٙمل 

 .(1)(ُمٓمٚم٘م٤مً 

: " ُمـ اضمؽمأ قمغم ُم٤م يِمؽ ومٞمف ُمـ اإلصمؿ قمـ اًمِمٕمٌل (4) أيب ومروة ضم٤مء ذم رواي٦م اًمقضمف اًمث٤مين :

اًمري٦ٌم  ُمـ خي٤مًمط :"قمـ اًمِمٕمٌل  (5) ، وذم رواي٦م اسمـ قمقن (3) "أوؿمؽ أن يقاىمع ُم٤م اؾمت٤ٌمن 

                                 
 . 10ص شم٘مدم خترجيف (  5)

 . (5/551(  إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر )1)

وقمٜمف ،  ٤مروى قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم واًمِمٕمٌل وهمػممه ،اين اًمٙمقذمأبق ومروة اهلٛمد ،سمـ احل٤مرث قمروةهق : ( 4)

(، 10/0وصم٘مف اسمـ ُمٕملم واسمـ طم٤ٌمن . اٟمٔمر : هتذي٥م اًمٙمامل ) وهمػمهؿ ،إقمٛمش وؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل واًمًٗمٞم٤مٟم٤من 

 ( .0/510وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م )

( ، سمرىمؿ 4/14وسمٞمٜمٝمام ُمِمٌٝم٤مت ، ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمٌٞمقع ، سم٤مب احلالل سملم واحلرام سملم(  3)
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ُم٤م يقصؾ إمم  وذم ه٤مشملم اًمروايتلم دًٓم٦م قمغم وضمقب آطمتٞم٤مط 3 ٕنّ ،  (1) "يقؿمؽ أن جين 

م ، ومٞمٙمقن اشم٘م٤مء  م ، ومٛمـ أيمثر ُمـ اًمِمٌٝم٤مت ، ووًم٩م ومٞمٝم٤م ، أوصٚمف ذًمؽ ًمٚمحرا م ومٝمق طمرا احلرا

 اًمِمٌٝم٤مت واضم٥م ، وهق آطمتٞم٤مط .

وهق أن ُم٤م اؿمتٌف قمغم اًمرضمؾ أُمره، ذم : )هذا احلدي٨م أصؾ ذم اًمقرع،  -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمٌٖمقي 

اًمتحٚمٞمؾ واًمتحريؿ، وٓ يٕمرف ًمف أصؾ ُمت٘مدم، وم٤مًمقرع أن جيتٜمٌف ويؽميمف، وم٢مٟمف إذا مل جيتٜمٌف 

م (واؾمتٛمر قمٚمٞمف واقمت٤مده ضمرّ   . (4) ه ذًمؽ إمم اًمقىمقع ذم احلرا

أن : )ومّم٤مر إظمػ يم٠منف محك ًمميمد، واًمراشمع طمقل احلٛمك يقؿمؽ  -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمِم٤مـمٌل 

ُم٘مٓمقع سمف ُمتٗمؼ  ي٘مع ومٞمف، وم٤معمخؾ سمام هق ُمٙمٛمؾ يم٤معمخؾ سم٤معمٙمٛمؾ ُمـ هذا اًمقضمف ... وهق أصؾ

 . (3) قمغم ُم٤م ؾمقاه ( ئض ًمٚمتجرر  ٕمَ غم إظمػ سم٤مإلظمالل سمف ُمُ قم ؤقمٚمٞمف ... وم٤معمتجر

م " ذم رواي٦م ُمًٚمؿ ىم٤مل اًمٜمٌل  اًمقضمف اًمث٤مًم٨م : وهذا  ،(5): " ُمـ وىمع ذم اًمِمٌٝم٤مت وىمع ذم احلرا

م ، ومقضم٥م آطمتٞم٤مط ُمـ شمٍميح سم ءة قمٚمٞمٝم٤م ، وىمقع ذم احلرا ٠من اًمقىمقع ذم اًمِمٌٝم٤مت ، واجلرا

م  ٦مإُمقر اعمِمتٌٝم  . (1)طمتك ٓ ي٘مع اعمٙمٚمػ ذم احلرا

                                                                                               
(1015.) 

ث قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وأيب وائؾ وإسمراهٞمؿ طمدّ  ي،ُمقٓهؿ اًمٌٍم ،قمٌد اهلل سمـ قمقن سمـ أرـم٤ٌمن اعمزين: هق ( 5)

ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ وظمٚمؼ يمثػم، و ، وقمٜمف مح٤مد سمـ زيد وإؾمامقمٞمؾ سمـ قمٚمٞم٦م وإؾمح٤مق إزرقوهمػمهؿ اًمٜمخٕمل

 ( ،5/551ـه . اٟمٔمر : شمذيمرة احلٗم٤مظ )515، وشمقذم ؾمٜم٦م سمـ قمقناسم٤مًمًٜم٦م ُمـ  سم٤مًمٕمراق أقمٚمؿ ُمٝمدي: ُم٤م يم٤من

 ( .1/413وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )

 أظمرضمف أبق داود واًمٜم٤ًمئل واسمـ طم٤ٌمن .(  1)

( ، واًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف ، 4445( ، سمرىمؿ ) 4/130أبقداود ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب اًمٌٞمقع ، سم٤مب اضمتٜم٤مب اًمِمٌٝم٤مت ، )           

( ، واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف، 3314( ، سمرىمؿ )0/135ع ، سم٤مب اضمتٜم٤مب اًمِمٌٝم٤مت ذم اًمٙم٥ًم ، )يمت٤مب اًمٌٞمق

 ( .015( ، سمرىمؿ) 1/320يمت٤مب اًمرىم٤مئؼ ، سم٤مب اًمقرع واًمتقيمؾ  ، )

 . (1/54(  ذح اًمًٜم٦م )4)

 . (42-1/41(  اعمقاوم٘م٤مت )3)
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رء اًمًٕمدي  -1 : -ريض اهلل قمٜمٝمام–ىم٤مل : ىمٚم٧م ًمٚمحًـ سمـ قمكم  (4)-رمحف اهلل–قمـ أيب احلقا

: "دع ُم٤م يريٌؽ إمم ُم٤مٓ   طمٗمٔم٧م ُمـ  رؾمقل اهلل، ىم٤مل :  "؟ ُم٤م طمٗمٔم٧م ُمـ رؾمقل اهلل "

 .(3)" يريٌؽ ، وم٢من اًمّمدق ـمٛم٠منٞمٜم٦م ، وإن اًمٙمذب ري٦ٌم

أظمذ  مترة ُمـ متر اًمّمدىم٦م،  -ريض اهلل قمٜمٝمام–أن احلًـ سمـ قمكم  : وًمٚمحدي٨م ىمّم٦م وهل

سمٚمٕم٤مهب٤م وم٠مخ٘م٤مه٤م ذم اًمتٛمر، وم٘م٤مل ًمف رضمؾ: ُم٤م  قمٚمٞمؽ ًمق  وم٠مخ٘م٤مه٤م  ذم ومٛمف، وم٤مٟمؽمقمٝم٤م رؾمقل اهلل 

 .(1) "ة؟ ىم٤مل: " إٟم٤م ٓ ٟم٠ميمؾ اًمّمدىم٦مأيمؾ هذه اًمتٛمر

ومدل احلدي٨م قمغم أن ُم٤م يِمؽ اإلٟم٤ًمن ومٞمف ، وُم٤م يِمتٌف قمٚمٞمف ، وم٢من اًمقاضم٥م قمٚمٞمف أن يؽميمف وٓ 

ي٠متٞمف ، طمتك يتٌلم ًمف وضمف اًمّمقاب ذم اعم٠ًمخ٦م ، وٓ ي٘مدم قمغم اعمِمتٌٝم٤مت ُمـ همػم سمٞمٜم٦م وطمج٦م ، 

 وهذا هق قملم آطمتٞم٤مط .

شمِمؽ ومٞمف ُمـ اًمِمٌٝم٤مت إمم ُم٤م ٓ شمِمؽ ومٞمف ُمـ احلالل ، وهق ويٙمقن ُمٕمٜمك احلدي٨م : دع ُم٤م 

 .(1) أصؾ اًمقرع ، طمتك ىم٤مل اًمٌٕمض : اًمقرع شمرك ُم٤م يري٥م اعمٙمٚمػ إمم ُم٤م ٓ يري٥م

إذا هبذا احلدي٨م ـمري٘م٦م اًمقرقملم اعمحت٤مـملم ذم اًمديـ ، وهل أن اًمٌمء  وىمد رؾمؿ اًمٜمٌل 

                                                                                               
وإٟمام ( ، 5122، سمرىمؿ ) 101، صٝم٤متأظمذ احلالل وشمرك اًمِمٌ، سم٤مب اعم٤ًمىم٤مة واعمزارقم٦م أظمرضمف ُمًٚمؿ ، يمت٤مب (  5)

ًمػمد  -1اظمتّم٤مر ًمٚمحدي٨م ، واًمٌخ٤مري ممـ يرى ضمقاز آظمتّم٤مر .  -5طمذف اًمٌخ٤مري هذه اًمٚمٗمٔم٦م ُٕمريـ : 

ثؾ ذم احلدي٨م ُمدرج ُمـ يمالم اًمِمٕمٌل، وًمذا طمذف هذه اًمٚمٗمٔم٦م ، وضمٕمؾ ُم٤م ىمٌؾ اعمثؾ ُمرشمٌط قمغم دقمقى أن اعمَ 

 . (5/503: اٟمت٘م٤مض آقمؽماض ٓسمـ طمجر ) سم٤معمثؾ 3 ًمٞمِمٕمر أن اًمٙمالم واطمد . اٟمٔمر

 . 11(  اٟمٔمر : اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ص 1)

وقمٜمف يزيد سمـ أيب ُمريؿ وصم٤مسم٧م  ،روى قمـ احلًـ سمـ قمكم ،أبق احلقراء اًمٌٍمي ،اًمًٕمدي نسمـ ؿمٞم٤ٌم رسمٞمٕم٦م هق :(  4)

(، 2/550هتذي٥م اًمٙمامل )اٟمٔمر : . وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت ، صم٘م٦م : ىم٤مل اًمٜم٤ًمئلو ،سمـ قمامرة احلٜمٗمل 

 ( .4/111وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م )

 . 13شم٘مدم خترجيف ص (  3)

 (.5325( ، سمرىمؿ )1/510، ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمزيم٤مة ، سم٤مب ُم٤م يذيمر ذم اًمّمدىم٦م ًمٚمٜمٌل (  1)

 . 541(  اٟمٔمر : اًمٗمتقطم٤مت اًمقهٌٞم٦م ًمٚمِمؼمظمٞمتل ص 1)
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ومٚمٞمت٠مُمؾ ومٞمف إن يم٤من ُمـ أهؾ آضمتٝم٤مد، أؿمٙمؾ قمٚمٞمؽ واًمتٌس ومل شمتٌلم أنف ُمـ أي اًم٘مٌٞمٚملم هق؟ 

وًمٞم٠ًمل اعمجتٝمديـ إن يم٤من ُمـ اعم٘مٚمديـ، وم٢من وضمد ُم٤م شمًٙمـ إًمٞمف ٟمٗمًف ويٓمٛمئـ سمف ىمٚمٌف 

ويٜمنمح سمف صدره، ومٚمٞم٠مظمذ سمف وًمٞمخؽم ًمٜمٗمًف، وإٓ ومٚمٞمدقمف، وًمٞم٠مظمذ سمام ٓ ؿمٌٝم٦م ومٞمف وٓ ري٦ٌم، 

 . (5) وهذا ـمري٘م٦م اًمقرع وآطمتٞم٤مط

إذا يم٤من إطمقط شمريمف، وإذا يم٤من اًمٗمٕمؾ  اشمريمف اطمتٞم٤مـم٤مً : ) -ف اهللرمح–وىم٤مل ُمال قمكم اًم٘م٤مري 

 .(1) أومم وم٤مشمرك وده ًمئال شم٘مع ذم اإلصمؿ(

: " ٓ يٌٚمغ اًمٕمٌد أن يٙمقن ُمـ اعمت٘ملم طمتك  ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ قمٓمٞم٦م اًمًٕمدي  -4

 .(4) يدع ُم٤م ٓ سم٠مس سمف طمذرًا مم٤م سمف سم٠مس "

يمثرة خم٤مًمٓم٦م احلالل واعم٤ٌمًمٖم٦م ومٞمف ،  ُمـ مت٤مم اًمت٘مقى 3 ٕنّ ومدل احلدي٨م أن شمرك ومْمقل احلالل 

شم٘مقد إمم ُم٤م سمف سم٠مس ، ومٙم٤من هذا اًمؽمك ظمِمٞم٦م ُمـ اًمقىمقع ومٞمام ومٞمف سم٠مس ُمـ يمامل اًمت٘مقى ، وهذا 

هق آطمتٞم٤مط ، ومّم٤مر آطمتٞم٤مط ُمـ يمامل اًمت٘مقى ، واًمت٘مقى واضم٦ٌم قمغم اإلٟم٤ًمن يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم : 

 قن آطمتٞم٤مط واضم٥م قمٚمٞمف .، ومٞمٙم  (4) (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)

اإلٟم٤ًمن يؽميمف ظمِمٞم٦م اًمقىمقع  اإلصمؿ ُم٤م طم٤مك ذم اًمّمدر ، وأنّ  ٧م قمغم أنّ إطم٤مدي٨م اًمتل دًمّ   -3

م ، يمحدي٨م  : وم٘م٤مل اًمٜمٌل  ، وم٘م٤مل: ُم٤م اإلصمؿ؟ ىم٤مل : ) ؾم٠مل رضمؾ اًمٜمٌل  أيب أُم٤مُم٦م ذم احلرا

                                 
 . (0/1501ًٜمـ ًمٚمٓمٞمٌل )(  اٟمٔمر : اًمٙم٤مؿمػ قمـ طم٘م٤مئؼ اًم5)

 . (5/551(  ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح )1)

 أظمرضمف اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف واًمٌٞمٝم٘مل .(  4)

( ، واسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف ، 1315( ، سمرىمؿ )3/143اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمرىم٤مئؼ واًمقرع ، )          

واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب اًمٌٞمقع ، سم٤مب  ( ،3151( ، سمرىمؿ )1/5302يمت٤مب اًمزهد ، سم٤مب اًمقرع واًمت٘مقى ، )

( ، وىم٤مل اًمؽمُمذي : 55541( ، سمرىمؿ )1/441يمراهٞم٦م ُم٤ٌميٕم٦م ُمـ أيمثر ُم٤مًمف ُمـ اًمرسم٤م أو صمٛمـ اعمحرم ، )

 . 251)طمدي٨م طمًـ همري٥م ٓ ٟمٕمرومف إٓ ُمـ هذا اًمقضمف( ، ووٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم وٕمٞمػ اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ص

 ( ُمـ ؾمقرة آل قمٛمران .501(  ُمـ أي٦م )3)
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ءشمؽ ؾمٞمئتؽ، وهشمؽ ىم٤مل: "إذا ؾم٤م ، ذا طم٤مك ذم ٟمٗمًؽ رء ومدقمف"، ىم٤مل: ومام اإليامن؟"إ

ام ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل : أظمؼمين سمىم٤مل :  اخلِمٜمل ، وطمدي٨م أيب صمٕمٚم٦ٌم  (5)طمًٜمتؽ وم٠من٧م ُم١مُمـ"

وصقب ذم اًمٜمٔمر ، وم٘م٤مل : " اًمؼم ُم٤م ؾمٙمٜم٧م إًمٞمف  ، ىم٤مل : ومّمٕمد اًمٜمٌل  حيؾ زم وحيرم قمكم 

اًم٘مٚم٥م ، وإن اًم٘مٚم٥م ، واإلصمؿ ُم٤م مل شمًٙمـ إًمٞمف اًمٜمٗمس ، ومل يٓمٛمئـ إًمٞمف  اًمٜمٗمس ، واـمٛم٠من إًمٞمف

 ؾم٠مخ٧م رؾمقل  اهلل  ىم٤مل :  اًمٜمقاس سمـ ؾمٛمٕم٤من إنّم٤مري ، وطمدي٨م (1) أومت٤مك اعمٗمتقن "

قمـ اًمؼم واإلصمؿ ، وم٘م٤مل : " اًمؼم طمًـ اخلٚمؼ ، واإلصمؿ ُم٤م طم٤مك ذم صدرك ، ويمره٧م أن يٓمٚمع  

:  ىم٤مل ًمقاسمّم٦م  أن رؾمقل اهلل  واسمّم٦م سمـ ُمٕمٌد إؾمدي ، وطمدي٨م  (4)قمٚمٞمف اًمٜم٤مس " 

شم٠ًمل قمـ اًمؼم واإلصمؿ؟" ىم٤مل: ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: ومجٛمع أص٤مسمٕمف وميب هب٤م  صدره، "ضمئ٧م 

اًمؼم ُم٤م اـمٛم٠من٧م إًمٞمف اًمٜمٗمس، واـمٛم٠من  – صمالصم٤مً  –وىم٤مل: "اؾمتٗم٧م ٟمٗمًؽ، اؾمتٗم٧م ىمٚمٌؽ ي٤م واسمّم٦م 

 .(3)إًمٞمف اًم٘مٚم٥م، واإلصمؿ ُم٤م طم٤مك ذم اًمٜمٗمس، وشمردد ذم اًمّمدر، وإن أومت٤مك اًمٜم٤مس وأومتقك "

وم٤مشمريمف3 وم٢من ٟمٗمس اعم١مُمـ إذا وضمدت ٟمٗمًؽ شمرشم٤مب ذم اًمٌمء : ) (1)-رمحف اهلل–ىم٤مل اًمٓمٞمٌل 

  ٦مـــــــــــــــــــــــــ، أو ُمٔمٜماًمّمدق وشمرشم٤مب ُمـ اًمٙمذب، وم٤مرشمٞم٤مسمؽ ذم اًمٌمء ُمٜمٌئ قمـ يمقٟمف سم٤مـمالً  شمٓمٛمئـ إمم

                                 
 أظمرضمف أمحد واحل٤ميمؿ . =(  5)

( ، 5/11( ، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك ، يمت٤مب اإليامن ، )11512( ، سمرىمؿ )41/313=أمحد ذم اعمًٜمد ، )           

 ( .1/25(، وصححف إًم٤ٌمين اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م )44سمرىمؿ)

 أظمرضمف أمحد واًمٓمؼماين .(  1)

 ( .11/152، واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ، ) (50031( ، سمرىمؿ )12/101أمحد ذم اعمًٜمد ، )        

 (.1114، سمرىمؿ ) 211أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب ، سم٤مب شمٗمًػم اًمؼم واإلصمؿ ، ص(  4)

 . 11شم٘مدم خترجيف ص  (  3)

يم٤مٟم٧م ًمف صمروة ، و ُمـ قمٚمامء احلدي٨م واًمتٗمًػم واًمٌٞم٤من،  احلًلم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل، ذف اًمديـ اًمٓمٞمٌل: هق  (  1)

اًمتٌٞم٤من ذم اعمٕم٤مين ، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : ـم٤مئٚم٦م ُمـ اإلرث واًمتج٤مرة، وم٠منٗم٘مٝم٤م ذم وضمقه اخلػم، طمتك اومت٘مر ذم آظمر قمٛمره

اًمدرر ـه . اٟمٔمر : 034، وشمقذم ؾمٜم٦م ذح اًمٙمِم٤مف دي٨م ، واخلالص٦م ذم ُمٕمروم٦م احل، وواًمٌٞم٤من 

 ( .5/112( ، واًمٌدر اًمٓم٤مًمع )1/511اًمٙم٤مُمٜم٦م)
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 . (5) واـمٛمئٜم٤مٟمؽ إمم اًمٌمء ُمِمٕمر سمٙمقٟمف طمً٘م٤م، وم٤مؾمتٛمًؽ سمف ( ،ًمٚم٤ٌمـمؾ وم٤مطمذره

 ٌّ ل ـــــــــــــــــــــــــــــ٤ممل ٓ اًمٕم٤مُمـــــــــــــإمم أن هذه إطم٤مدي٨م اخلٓم٤مب ومٞمٝم٤م ًمٚمٕم -رمحف اهلل–ف اًم٤ٌمىمالين وىمد ٟم

 .(1)اعم٘مٚمد 

إطم٤مدي٨م اًمتل ضم٤مءت سم٤مقمت٤ٌمر آطمتٞم٤مط ذم ضم٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟم٥م اًمتنميع ، وهل  اجل٤مٟم٥م اًمث٤مين :

 ُمٜمٝم٤م : ويمثػمة ضمدًا ، وطمٍمه٤م صٕم٥م ، 

: "ادرؤوا احلدود قمـ اعمًٚمٛملم  ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ ،  ل رؾمقل اهلل ىم٤مًم٧م : ىم٤م قمـ قم٤مئِم٦م  -5

وم٢من  يم٤من ًمف خمرج ومخٚمقا ؾمٌٞمٚمف ، وم٢من اإلُم٤مم أن خيٓمئ ذم اًمٕمٗمق ظمػم ُمـ أن خيٓمئ ذم 

 .(4)اًمٕم٘مقسم٦م"

سم٤مب احلدود ، وأن احلدود حيت٤مط ومٞمٝم٤م اًم٘م٤ميض واحل٤ميمؿ ، ذم وهذا احلدي٨م أصؾ ذم آطمتٞم٤مط 

، وىمد قمؼم اًمٗم٘مٝم٤مء قمـ هذا اعمٕمٜمل سم٘م٤مقمدة وم٘مٝمٞم٦م وم٘م٤مًمقا : ) احلدود  ٝم٦مومال ي٘م٤مم احلد ُمع ىمٞم٤مم اًمِمٌ

 . (3) شمدرأ سم٤مًمِمٌٝم٤مت (

ىم٤مل : " إذا اؾمتٞم٘مظ أطمديمؿ ُمـ ٟمقُمف ،  ومال يٖمٛمس  يده ذم   أن اًمٜمٌل  قمـ أيب هريرة  -1

                                 
 . (0/1500طم٘م٤مئؼ اًمًٜمـ )قمـ (  اًمٙم٤مؿمػ 5)

 . (5/405(  اٟمٔمر : اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد )1)

 أظمرضمف اًمؽمُمذي واحل٤ميمؿ واًمٌٞمٝم٘مل .(  4)

( ، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك ، 5313( ، سمرىمؿ )3/44اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب احلدود ، سم٤مب درء احلدود ، )         

ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب احلدود ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم درء احلدود ، ( ، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 1514( ، سمرىمؿ )3/311يمت٤مب احلدود ، )

( ، وؾمٚمًٚم٦م 3/515( ، ووٕمٗمف اسمـ طمجر وإًم٤ٌمين . اٟمٔمر : اًمتٚمخٞمص احلٌػم )50154( ، سمرىمؿ )1/141)

 ( . 1/111إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م )

قري ( ، وشمرشمٞم٥م اًمٗمروق واظمتّم٤مره٤م ًمٚمٌ٘م3/100( ، واًمٗمروق ًمٚم٘مراذم )1/510(  اٟمٔمر : ىمقاقمد إطمٙم٤مم )3)

، وشمرشمٞم٥م اًممزم  501، وإؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ ٟمجٞمؿ ص  511( ، وإؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ًمٚمًٞمقـمل ص 1/453)

 . (5/143ذم ؾمٚمؽ إُم٤مزم )
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 . (5)اإلٟم٤مء طمتك يٖمًٚمٝم٤م صمالصم٤م ، وم٢مٟمف ٓ يدري أجـ سم٤مشم٧م يده"

ر اًم٘م٤مئؿ ُمـ اًمٜمقم أن يٖمًؾ يده ىمٌؾ أن يدظمٚمٝم٤م اإلٟم٤مء ، وذًمؽ أُم أن اًمٜمٌل  وضمف اًمدًٓم٦م :

ٓطمتامل وىمققمٝم٤م ذم اًمٜمج٤مؾم٦م ، وم٠منزل اعمحتٛمؾ ُمٜمزًم٦م اًمقاىمع ، واعمقهقم ُمٜمزًم٦م اعمقضمقد ، وهذا 

  إُمر هٜم٤م قمغم اإلجي٤مب . -رمحف اهلل– (4)، واسمـ طمزم (1)هق آطمتٞم٤مط ، وىمد محؾ احلٜم٤مسمٚم٦م

) وذم احلدي٨م ُمـ اًمٕمٚمؿ أن إظمذ سم٤مًمقصمٞم٘م٦م واًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم :  -رمحف اهلل–ىم٤مل اخلٓم٤ميب 

 . (3) ـم٥م اًمٕم٤ٌمدات أومم( 

طمتٞم٤مط ذم اًمٕم٤ٌمدات : ) ومٞمف أجًْم٤م دًٓم٦م قمغم اؾمتح٤ٌمب إظمذ سم٤مٓ -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ 

 . (1) ؿمت٤ٌمه واًمِمؽ ُم٤م مل خيرج إمم طمد اًمقؾمقؾم٦م(وهمػمه٤م قمٜمد آ

 إمم رؾمقل  اهلل  تّمؿ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص وقمٌد سمـ زُمٕم٦م اظم"ىم٤مًم٧م :  قمـ قم٤مئِم٦م  -4

اسمـ أُم٦م زُمٕم٦م أوص٤مين  أظمل قمت٦ٌم  إذا ىمدُم٧م ُمٙم٦م أن أنٔمر إمم  :  ذم اسمـ أُم٦م زُمٕم٦م، وم٘م٤مل  ؾمٕمد 

ومرأى   .اسمـ أُم٦م أيب، وًمد قمغم ومراش أيب  أظمل، : وىم٤مل قمٌد اسمـ زُمٕم٦م  .وم٠مىمٌْمف، وم٢مٟمف اسمٜمف 

 .(1) : " اًمقًمد ًمٚمٗمراش ، واطمتجٌل  ُمٜمف ي٤م  ؾمقدة "وم٘م٤مل ؿمٌٝم٤ًم سمٞمٜم٤ًم سمٕمت٦ٌم،  رؾمقل اهلل 

أن أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م يم٤مٟم٧م شمٙمقن هلؿ إُم٤مء يٌٖملم، وذم ذًمؽ ٟمزل ىمقًمف شمٕم٤ممم: وؾم٥ٌم هذا آظمتّم٤مم :

                                 
 .11شم٘مدم خترجيف ذم ص (  5)

 . (5/540( ، واإلٟمّم٤مف )5/14( ، واعمٌدع )5/511(  اٟمٔمر : ذح اًمزريمٌم )1)

 . (5/100(  اٟمٔمر : اعمحغم )4)

 . (5/31مل اًمًٜمـ )(  ُمٕم٤م3)

ئد قمٛمدة إطمٙم٤مم )1)  . (5/115(  اإلقمالم سمٗمقا

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .(  1)

( ، وُمًٚمؿ ذم 1014( ، سمرىمؿ )4/13اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمٌٞمقع ، سم٤مب شمٗمًػم اعمِمٌٝم٤مت ، )           

 ( .5310، سمرىمؿ )141صحٞمحف، يمت٤مب اًمرو٤مع ، سم٤مب اًمقًمد ًمٚمٗمراش ، ص
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، ويم٤مٟم٧م اًم٤ًمدة شم٠ميت ذم    (1) (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  )

ام يدقمٞمف اًمزاين، وم٢من ُم٤مت سمّ ام يدقمٞمف اًمًٞمد، ورظمالل ذًمؽ اإلُم٤مء، وم٢مذا أت٧م إطمداهـ سمقًمد ومرسمّ 

اًمًٞمد ومل يٙمـ ادقم٤مه وٓ أنٙمره وم٤مدقم٤مه ورصمتف حلؼ سمف، إٓ أنف ٓ يِم٤مرك ُمًتٚمح٘مٞمف ذم ُمػماصمٝمؿ 

 إٓ أن يًتٚمح٘مف ىمٌؾ اًم٘مًٛم٦م، وإن يم٤من اًمًٞمد ىمد أنٙمره مل يٚمحؼ سمح٤مل.

أُم٦م قمغم ُم٤م وصػ ُمـ أن   ويم٤من ًمزُمٕم٦م سمـ ىمٞمس سمـ قمٌد ؿمٛمس أيب ؾمقدة زوج رؾمقل اهلل 

ٚمٞمٝم٤م ضي٦ٌم وأنف يٚمؿ هب٤م، ومٔمٝمر هب٤م محؾ يم٤من ئمـ أنف ُمـ قمت٦ٌم سمـ أيب وىم٤مص أظمل ؾمٕمد، قم

، "اؾمتٚمح٘مقا احلٛمؾ اًمذي سم٠مُم٦م زُمٕم٦م "شمف وم٘م٤مل: ، ومٕمٝمد إمم أظمٞمف ؾمٕمد ىمٌؾ ُمقوهٚمؽ قمت٦ٌم يم٤مومراً 

قا قمٚمٞمف يِمػم إمم ُم٤م يم٤مٟم "هق اسمـ أظمل "د ظم٤مصٛمف قمٌد سمـ زُمٕم٦م، وم٘م٤مل ؾمٕمد: اؾمتٚمح٘مف ؾمٕم ومٚمام

يِمػم إمم ُم٤م اؾمت٘مر قمٚمٞمف احلٙمؿ ذم  "سمؾ هق أظمل وًمد قمغم ومراش أيب"ٞم٦م. وىم٤مل قمٌد: ذم اجل٤مهٚم

ًٓ  اإلؾمالم، وم٘م٣م سمف رؾمقل اهلل     . (1)حلٙمؿ اجل٤مهٚمٞم٦م ًمٕمٌد إسمٓم٤م

ًمًقدة سمٜم٧م زُمٕم٦م : " اطمتجٌل ُمٜمف " ُمع أنف  وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء يمثػماً ذم ُمٕمٜمك ىمقل اًمٜمٌل 

ثرون ُمـ اًمٕمٚمامء أنف أُمره٤م أن حتتج٥م اطمتٞم٤مـم٤ًم ُمـ هذا طمٙمؿ سم٠منف أظمقه٤م ، واًمذي اظمت٤مره إيم

  . (4)اًمِمٌف اًمٔم٤مهر سمٕمت٦ٌم سمـ أيب وىم٤مص 

ويمذًمؽ دقمقاهؿ ذم سمٕمض اًمٓمرق: أنف ح٤م أُمر ؾمقدة : ) -رمحف اهلل–ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض 

سم٤مٓطمتج٤مب، ىم٤مل: " ًمٞمس سم٠مخ ًمؽ " رواي٦م ٓ شمّمح وزي٤مدة ٓ شمث٧ٌم. وم٢من ىمٞمؾ: ًمق مل شمٙمـ صم٤مسمت٦م 

٦م، وىمد ضمٕمٚمف سمٕمض ه٤م سم٤مٓطمتج٤مب. ىمٞمؾ: ذًمؽ قمغم ضمٝم٦م آطمتٞم٤مط، ح٤م رأى اًمِمٌف سمٕمتٌح٤م أُمر

 ٛملم ٕنف أخح٘مف سمزُمٕم٦م، وذًمؽ ي٘متيضء سمحٙمؿ واطمد سملم احلٙماحلٙمؿ سم٤مًمٌم أصح٤مسمٜم٤م أصاًل ذم

                                 
 ( ُمـ ؾمقرة اًمٜمقر .44ي٦م )(  ُمـ ا5ٔ)

 . (50/42( ، وذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ )3/120( ، ويمِمػ اعمِمٙمؾ )4/110(  اٟمٔمر : ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ )1)

( ، 3/131( ، وإيمامل اعمٕمٚمؿ )1/404(  اٟمٔمر ظمالف اًمٕمٚمامء ذم احلدي٨م قمٜمد : اعم٤ًمًمؽ ذم ذح ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ )4)

( ، وومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر 50/42قمغم ُمًٚمؿ ) ( ، وذح اًمٜمقوي1/501( ، واًمتٛمٝمٞمد )5/250واًم٘مٌس )

(3/124) . 
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ُمٕم٦م وٓ وذًمؽ ي٘مت٣م أٓ يٙمقن وًمدًا ًمز ؾمقدة ُمٜمف، وأُمر ؾمقدة سم٤مٓطمتج٤مب أٓ يٙمقن حتتج٥م

 .(5) حل٤مق حلٙمؿ اًمٗمراش وىم٣م ذم آطمتج٤مب سمحٙمؿ آطمتٞم٤مط (اإل ٣م ذمأظم٤ًم ًمًقدة، وًمٙمٜمف ىم

واحلٜم٤مسمٚم٦م أُمره٤م سمذًمؽ قمغم  ح٤مًمٙمٞم٦موا ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م: ) -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمٕمراىمل 

ًمٙمـ ح٤م  ،ٕنف أخحؼ سم٠مبٞمٝم٤م3 ؾمٌٞمؾ آطمتٞم٤مط، واًمتٜمزه قمـ اًمِمٌٝم٦م ٕنف ذم فم٤مهر اًمنمع أظمقه٤م 

وم٠مُمره٤م سم٤مٓطمتج٤مب ُمٜمف  ،ُمٜمٝم٤م ٦ٌم ظمٌم أن يٙمقن ُمـ ُم٤مئف ومٞمٙمقن أضمٜمٌٞم٤مً رأى اًمِمٌف اًمٌلم سمٕمت

 . (1)(اطمتٞم٤مـم٤مً 

ومٞمحٛمؾ ىمقًمف: "واطمتجٌل ُمٜمف ي٤م ؾمقدة" قمغم ؾمٌٞمؾ : ) -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد 

 . (4) آطمتٞم٤مط واإلرؿم٤مد إمم ُمّمٚمح٦م وضمقدي٦م (

" ُمع طمٙمٛمف سم٠منف أظمقه٤م ٕبٞمٝم٤م  : "اطمتجٌل ُمٜمف ي٤م ؾمقدة ىمقًمف : ) -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ طمجر 

ذم ىمقل  ًمٙمـ ح٤م رأى اًمِمٌف اًمٌلم ومٞمف ُمـ همػم زُمٕم٦م أُمر ؾمقدة سم٤مٓطمتج٤مب ُمٜمف 3 اطمتٞم٤مـم٤مً 

 . (3)(إيمثر

إين  "ـ قمزيز ، وم٠متتف اُمرأة ، وم٘م٤مًم٧م : : أنف شمزوج اسمٜم٦م ٕيب إه٤مب سمقمـ قم٘م٦ٌم سمـ احل٤مرث  -3

ومريم٥م  "أقمٚمؿ أنؽ أروٕمتٜمل وٓ أظمؼمشمٜمل ٤م ُم"وم٘م٤مل هل٤م قم٘م٦ٌم :  "ىمد أروٕم٧م قم٘م٦ٌم واًمتل شمزوج 

: " يمٞمػ وىمد ىمٞمؾ " ، ومٗم٤مرىمٝم٤م  قم٘م٦ٌم ،  سم٤معمديٜم٦م ، وم٠ًمخف ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  إمم رؾمقل اهلل 

 .(1) همػمه وٟمٙمح٧م زوضم٤مً 

أُمر قمت٦ٌم ًمٗمراق زوضمف ، وىمدم ؿمٝم٤مدة اعمرأة ًمقطمده٤م ُمع وٕمٗمف ، قمغم  أن اًمٜمٌل  وضمف اًمدًٓم٦م :

 ًمالطمتٞم٤مط ذم سم٤مب اًمٗمروج . أصؾ سم٘م٤مء اًمٜمٙم٤مح ، ُمراقم٤مة

                                 
 . (3/131(  إيمامل اعمٕمٚمؿ )5)

 . (0/511(  ـمرح اًمتثري٥م )1)

 . (5/351(  إطمٙم٤مم إطمٙم٤مم )4)

 . (3/124(  ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر )3)

 . 12شم٘مدم خترجيف ذم ص(  1)
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تف إٟمام يم٤من : ) -رمحف اهلل–ىم٤مل اسمـ طمجر  ىمقًمف : "يمٞمػ وىمد ىمٞمؾ" وم٢مٟمف يِمٕمر سم٠من أُمره سمٗمراق اُمرأ

م ، وم٠مُمره سمٗمراىمٝم٤م  ة : ) إهن٤م أروٕمتٝمام( وم٤مطمتٛمؾ أن يٙمقن صحٞمح٤م ومػمشمٙم٥م احلرا ٕضمؾ ىمقل اعمرأ

 .(5) اطمتٞم٤مـم٤م قمغم ىمقل إيمثر (

قمـ قمٞم٤مض سمـ مح٤مر -1
أو   –: "ُمـ وضمد ًم٘مٓم٦م  ومٚمٞمِمٝمد ذا قمدل  ل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ىم٤م (1)

وٓ يٙمتؿ، وٓ يٖمٞم٥م، وم٢من وضمد ص٤مطمٌٝم٤م ومٚمػمده٤م قمٚمٞمف، وإٓ ومٝمق ُم٤مل اهلل ي١مشمٞمف  –ذوي قمدل 

 . (4)ُمـ يِم٤مء"

أُمر ُمـ وضمد ًم٘مٓم٦م أن يِمٝمد قمٚمٞمٝم٤م ، وإٟمام أُمر سم٤مًمِمٝم٤مدة هٜم٤م ُمـ سم٤مب  أن اًمٜمٌل  وضمف اًمدًٓم٦م :

 ٗمقت اًمٚم٘مٓم٦م قمغم ص٤مطمٌٝم٤م ىمٌؾ وصقًمف إًمٞمٝم٤م .آطمتٞم٤مط طمتك ٓ شم

ُم٤م  : أطمدمه٤م ، أُمر شم٠مدي٥م وإرؿم٤مد وذًمؽ عمٕمٜمٞملم "ومٚمٞمِمٝمد": )ىمقًمف  -رمحف اهلل–ىم٤مل اخلٓم٤ميب 

 ،يتخقومف ذم اًمٕم٤مضمؾ ُمـ شمًقيؾ اًمٜمٗمس واٟمٌٕم٤مث اًمرهم٦ٌم ومٞمٝم٤م ومتدقمقه إمم اخلٞم٤مٟم٦م سمٕمد إُم٤مٟم٦م

 . (3) رصمتف وحيقزوهن٤م ذم مجٚم٦م شمريمتف (ُم٤م ٓ ي١مُمـ ُمـ طمدوث اعمٜمٞم٦م سمف ومٞمدقمٞمٝم٤م و : وأظمر

                                 
 . (3/124(  ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر )5)

ؾمٙمـ ، ؾمٗمٞم٤من سمـ جم٤مؿمع اًمتٛمٞمٛمل اعمج٤مؿمٕملأيب مح٤مر سمـ ٟم٤مضمٞم٦م سمـ قم٘م٤مل سمـ حمٛمد سمـ  سمـمح٤مر هق : قمٞم٤مض سمـ (  1)

، وأظمقه يزيد سمـ قمٌد اَّلل  سمـ اًمِمخػم، واًمٕمالء سم،   وروى قمـ اًمٜمٌّل ،  اًمٌٍمة ـ وروى قمٜمف ُمٓمرف سمـ قمٌد اَّلل 

تٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب ( ، وآؾم1/101. اٟمٔمر : ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م ٓسمـ ىم٤مٟمع ) زي٤مد، وقم٘م٦ٌم سمـ صٝم٤ٌمن، وهمػمهؿ

 ( .3/111( ، واإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م )4/5141)

 أظمرضمف أبق داود واسمـ ُم٤مضمف وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل .(  4)

( ، واسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب اًمٚم٘مٓم٦م ، سم٤مب 5055( ، سمرىمؿ )1/11أبق داود ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب اًمٚم٘مٓم٦م ، )          

( ، واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف ، 50315( ، سمرىمؿ )12/10د ذم اعمًٜمد ، )( ، وأمح1101( ، سمرىمؿ )1/140اًمٚم٘مٓم٦م، )

(  ، وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح 51331( ، سمرىمؿ )1/524يمت٤مب اًمٚم٘مٓم٦م ، سم٤مب شمٕمريػ اًمٚم٘مٓم٦م وُمٕمرومتٝم٤م ، )

 ( .1/424أيب داود )

 . (1/20(  ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ )3)
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إين ٕن٘مٚم٥م إمم أهكم وم٠مضمد اًمتٛمرة  : "ىم٤مل  قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف : قمـ اًمٜمٌل  -1

 . (5) "قمغم ومرار وم٠مرومٕمٝم٤م ٔيمٚمٝم٤م صمؿ أظمِمك أن شمٙمقن صدىم٦م وم٠مخ٘مٞمٝم٤م  ؾم٤مىمٓم٦م 

اطمتٞم٤مـم٤ًم  ٜمع ُمـ أيمٚمٝم٤م ؾم٤مىمٓم٦م ذم إرض يٛمت يم٤من إذا وضمد مترة ذم سمٞمتف أن اًمٜمٌل  وضمف اًمدًٓم٦م :

ٜم٦م قمٚمٞمٝم٤م ، سمؾ ؾم٥ٌم هذا أن شمٙمقن ُمـ اًمّمدىم٦م ، وًمٞمس هذا آطمتامل سمٛمجرد ؿمٌٝم٦م ٓ سمٞمّ 

ويم٤من ي١مشمك سم٘مقًمف : ) -رمحف اهلل–آطمتامل وىمقشمف وآطمتٞم٤مط ُمـ أضمٚمف ُم٤م ووحف اسمـ اًم٘مٞمؿ 

ن ذم سمٞمتف سمتٛمر اًمّمدىم٦م، ي٘مًٛمف قمغم ُمـ حتؾ ًمف اًمّمدىم٦م، ويدظمؾ سمٞمتف متر ي٘مت٤مت ُمٜمف أهٚمف، ومٙم٤م

اًمٜمققم٤من، ومٚمام وضمد شمٚمؽ اًمتٛمرة مل يدر قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، ُمـ أي اًمٜمققملم هل؟ وم٠مُمًؽ قمـ 

 .(1)أيمٚمٝم٤م ، ومٝمذا احلدي٨م أصؾ ذم اًمقرع واشم٘م٤مء اًمِمٌٝم٤مت، ومام ٕهؾ اًمقؾمقاس وُم٤م ًمف؟(

ومٝمذه اًمتٛمرة ٓ ؿمؽ أهن٤م مل خترج ُمـ إطمدى ُمٌٞمٜم٤ًم وُمقوح٤ًم : ) -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمِم٤مـمٌل 

م قمٚمٞمف ، وإُم٤م ُمـ همػمه٤م وهل طمالل ًمف ومؽمك أيمٚمٝم٤م طمذرا ُمـ ا حل٤مًملم إُم٤م ُمـ اًمّمدىم٦م وهل طمرا

 . (4) أن شمٙمقن ُمـ اًمّمدىم٦م ذم ٟمٗمس إُمر (

" شمٕمجٚمقا إمم احل٩م وم٢من أطمديمؿ ٓ يدري :  ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل  طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس  -0

 . (3) ُم٤م يٕمرض ًمف "

ؾ ًمٚمح٩م 3 ظمقوم٤ًم ُمـ طمدوث اًمٕمقارض واًمٕمقائؼ طم٨م قمغم اًمتٕمج أن اًمٜمٌل  وضمف اًمدًٓم٦م :

اًمتل متٜمع ُمـ احل٩م يم٤معمقت واعمرض واًمٗم٘مر وٟمحقه ، وهق اطمتٞم٤مط واضم٥م عمـ ي٘مقل سمقضمقب 

 اًمٗمقر ذم احل٩م ، واطمتٞم٤مط ُمٜمدوب عمـ ي٘مقل سمجقاز شم٠مظمػم احل٩م .

ـ ُم وم٤محل٩م وإن يم٤من وضمقسمف قمغم اًمؽماظمل وم٤مًمًٜم٦م شمٕمجٞمٚمف ظمقوم٤مً : ) -رمحف اهلل–ىم٤مل اعمٜم٤موي 

                                 
 .15شم٘مدم خترجيف ذم ص (  5)

 . (5/513) (  إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ُمـ ُمّم٤ميد اًمِمٞمٓم٤من1)

 . (1/511(  اإلقمتّم٤مم )4)

 ( .3/511( ، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء )111( ، سمرىمؿ )1/11أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ، )(  3)
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 هجقم أوم٤مت اًم٘م٤مـمٕم٦م واًمٕمقارض اعمٕمقىم٦م ، وذه٥م أبق طمٜمٞمٗم٦م إمم وضمقب ومقريتف 3 متًٙم٤مً 

، وًمقٓ ومقريتف مل يٕمص ، ورد إول : سم٠منف  سمٔم٤مهر هذا اخلؼم 3 وٕنف ًمق ُم٤مت ىمٌٚمف ُم٤مت قم٤مصٞم٤مً 

 . (5) حمٛمقل قمغم اًمٜمدب وآطمتٞم٤مط (

أظمؼمشمف : أهن٤م ضم٤مءت  ًمٜمٌل ىم٤مل :  أن صٗمٞم٦م زوج ا -رمحف اهلل–قمـ قمكم سمـ احلًلم   -1

شمزوره ذم  اقمتٙم٤مومف ذم اعمًجد ذم  اًمٕمنم إواظمر ُمـ رُمْم٤من ، ومتحدصم٧م قمٜمده  رؾمقل اهلل 

ُمٕمٝم٤م ي٘مٚمٌٝم٤م ، طمتك إذا سمٚمٖم٧م سم٤مب اعمًجد قمٜمد سم٤مب أم  ؾم٤مقم٦م ، صمؿ ىم٤مُم٧م شمٜم٘مٚم٥م ، وم٘م٤مم اًمٜمٌل 

"قمغم رؾمٚمٙمام ، : اًمٜمٌل ، وم٘م٤مل هلام   ؾمٚمٛم٦م ، ُمر رضمالن ُمـ إنّم٤مر ، ومًٚمام قمغم رؾمقل اهلل 

، ويمؼم قمٚمٞمٝمام ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  "ؾمٌح٤من اهلل ي٤م  رؾمقل اهلل  "ام هل صٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل " ، وم٘م٤مٓ : إٟم

 ً(1) " : " إن اًمِمٞمٓم٤من  يٌٚمغ ُمـ اإلٟم٤ًمن ُمٌٚمغ اًمدم ، وإين ظمِمٞم٧م أن ي٘مذف ذم ىمٚمقسمٙمام ؿمٞمئ٤م. 

 ومٌلم أن اًمتل ُمٕمف صٗمٞم٦م اطمت٤مط ًمٕمروف وهق اًمٓم٤مهر اعمٓمٝمر ،  أن اًمٜمٌل  وضمف اًمدًٓم٦م :

 ظمِمٞم٦م ُمـ أن ي٘مع ذم ٟمٗمس ُمـ يراه ؿمٞمئ٤ًم ، وهذا سم٤مب يمٌػم ذم آطمتٞم٤مط ًمٚمٕمرض .

: )ومٞمف ُمـ اًمٕمٚمؿ اؾمتح٤ٌمب أن يتحرز اإلٟم٤ًمن ُمـ يمؾ أُمر ُمـ اعمٙمروه  -رمحف اهلل–ىم٤مل اخلٓم٤ميب 

ة ُمـ مم٤م دمري سمف اًمٔمٜمقن وخيٓمر سم٤مًم٘مٚمقب ، وأن يٓمٚم٥م اًمًالُم٦م ُمـ اًمٜم٤مس سم٢مفمٝم٤مر اًمؼماء

 . (4)اًمري٥م(

ي٤م رؾمقل   ومج٤مء ؿم٤مب وم٘م٤مل: يمٜم٤م قمٜمد اًمٜمٌل  "ىم٤مل:   قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤ميص  -2

، ىم٤مل: "ٟمٕمؿ"، ىم٤مل : وأن٤م ص٤مئؿ؟ ، ىم٤مل: "ٓ"، ومج٤مء ؿمٞمخ وم٘م٤مل: أىمٌؾ وأن٤م ص٤مئؿ؟  اهلل، أىمٌؾ

                                 
 . (4/110(  ومٞمض اًم٘مدير )5)

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .(  1)

( ، سمرىمؿ 4/32عمًجد ، )اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب آقمتٙم٤مف ، سم٤مب هؾ خيرج اعمٕمتٙمػ حلقائجف إمم سم٤مب ا          

ة ويم٤مٟم٧م زوضم٦م أو 1041) ( ، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمًالم ، سم٤مب سمٞم٤من أنف يًتح٥م عمـ رؤي ظم٤مًمٞم٤ًم سم٤مُمرأ

 ( .1501، سمرىمؿ )141حمرُم٤ًم أن ي٘مقل : هذه ومالٟم٦م ًمٞمدومع فمـ اًمًقء سمف ، ص

 . (3/543(  ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ )4)
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إن اًمِمٞمخ  : "ىمد قمٚمٛم٧م مل ٟمٔمر سمٕمْمٙمؿ إمم  سمٕمض، ومٜمٔمر سمٕمْمٜم٤م إمم سمٕمض، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 .(5)يٛمٚمؽ ٟمٗمًف"

 ذم اًمٗمتقى سملم اًمِم٤مب واًمِمٞمخ ذم طمٙمؿ اًم٘مٌٚم٦م ًمٚمّم٤مئؿ ، سمٜم٤مء قمغم همػّم  أن اًمٜمٌل  وضمف اًمدًٓم٦م :

ٟمٗمًف ومرظمص ًمف اًم٘مٌٚم٦م ، وأُم٤م آطمتٞم٤مط حآل إُمر ، ومٌلم أن اًمِمٞمخ ُمآخف أنف يًتٓمٞمع أن يٛمٚمؽ 

 ب ومال يٛمٚمؽ ٟمٗمًف قم٤مدة ومٚمؿ يرظمص ًمف .٤ماًمِم

ظمرج رضمالن ذم ؾمٗمر، ومحيت اًمّمالة وًمٞمس ُمٕمٝمام   "ىم٤مل:  اخلدري قمـ أيب ؾمٕمٞمد  -50

، ومّمٚمٞم٤م، صمؿ وضمدا اح٤مء ذم اًمقىم٧م، وم٠مقم٤مد أطمدمه٤م اًمّمالة واًمقوقء، ومل ـمٞم٤ٌمً  ُم٤مء، ومتٞمٛمام صٕمٞمداً 

تؽ  أ ومذيمرا ذًمؽ ًمف ، وم٘م٤مل ًمٚمذي مل يٕمد: "أص٧ٌم اًمًٜم٦م وأضمز يٕمد أظمر، صمؿ أتٞم٤م رؾمقل اهلل 

 . (1)وأقم٤مد: "ًمؽ إضمر ُمرشملم" صالشمؽ" وىم٤مل ًمٚمذي شمقو٠م 

سم٤مًمث٘م٦م ذم  أن اًمّمح٤ميب اًمذي أقم٤مد اًمّمالة إٟمام أقم٤مده٤م إًمتامؾم٤ًم ًمالطمتٞم٤مط ، وأظمذاً وضمف اًمدًٓم٦م : 

 ضمر ُمرشملم .قمغم هذا آطمتٞم٤مط ، وضمٕمؾ ًمف إ أُمر صالشمف ، وىمد أىمره اًمٜمٌل 

" إذا  أص٤مب  ، وم٘م٤مل :" (4)قمـ اعمٕمراض ؾم٠مخ٧م اًمٜمٌل  "ىم٤مل :  قمـ قمدي سمـ طم٤مشمؿ  -55

 ي٤م رؾمقل اهلل أرؾمؾ يمٚمٌل "ىمٚم٧م :  " ، (3)سمحده ومٙمؾ ، وإذا أص٤مب سمٕمروف ومال شم٠ميمؾ ، وم٢مٟمف وىمٞمذ

                                 
 ( .3/541( ، وصححف إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م )1042( ، سمرىمؿ )55/415أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ، )(  5)

 أظمرضمف أبق داود واحل٤ميمؿ واًمٌٞمٝم٘مل .(  1)

( ، سمرىمؿ 5/544ًمقىم٧م ، )ا ذماعمتٞمٛمؿ جيد اح٤مء سمٕمد ُم٤م يّمغم  ذمسم٤مب أبق داود ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،           

( ، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ ، يمت٤مب 141) ( ، سمرىمؿ5/111، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك ، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ، )(441)

وىم٤مل أبق داود :  ( ،5541( ، سمرىمؿ )5/145أول اًمقىم٧م إذا مل جيد ُم٤مء ، ) ذماًمٓمٝم٤مرة ، سم٤مب اعم٤ًمومر يتٞمٛمؿ 

 )وِذيْمر أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ذم هذا احلدي٨م ًمٞمس سمٛمحٗمقظ ، وهق ُمرؾمؾ ( .

 . 101صاعمٕمراض : اًمًٝمؿ اًمذي ٓ ريش قمٚمٞمف . اٟمٔمر : خمت٤مر اًمّمح٤مح (  4)

ئد ُمًٚمؿ )(  3)  ( .4/05اًمقىمٞمذ : اعم٘متقًم٦م سم٤مخلِم٥م أو اًمٕمّم٤م وٟمحقه٤م . اٟمٔمر : اعمٕمٚمؿ سمٗمقا
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، وم٘م٤مل : " ٓ  "أؾمؿ قمٚمٞمف ، وٓ أدري أهيام أظمذ ؟آظمر مل  ل ، وم٠مضمد ُمٕمف قمغم اًمّمٞمد يمٚم٤ٌمً ٛمِّ ؾَم وأُ 

 . (5) شم٠ميمؾ ، إٟمام ؾمٛمٞم٧م قمغم يمٚمٌؽ ، ومل شمًؿ قمغم أظمر "

، وم٘م٤مل  : " إذا رُمٞم٧م  "قمـ اًمّمٞمد  ؾم٠مخ٧م رؾمقل اهلل "ىم٤مل :  ٤مشمؿ وقمـ قمدي سمـ طم

ُم٤مء ، وم٢مٟمؽ ٓ شمدري  وم٤مذيمر اؾمؿ اهلل ، وم٢من وضمدشمف ىمد ىمتؾ ومٙمؾ ، إٓ أن دمده ىمد وىمع ذم ؾمٝمٛمؽ

 . (1) أو ؾمٝمٛمؽ "اح٤مء ىمتٚمف 

 هذان احلديث٤من أصالن ذم آطمتٞم٤مط ذم سم٤مب اًمّمٞمد ، وم٢من احلدي٨م إول يدل وضمف اًمدًٓم٦م :

قمغم أن ُمـ وضمد يمٚم٤ًٌم آظمر ُمع يمٚمٌف قمٜمد اًمّمٞمد وم٢مٟمف جيتٜمٌف ظمِمٞم٦م أن يٙمقن اًمٙمٚم٥م اًمث٤مين اًمذي مل 

 يًؿ قمٚمٞمف هق اًمذي ص٤مد ، وهذا هق قملم آطمتٞم٤مط .

ويدل احلدي٨م اًمث٤مين أن ُمـ وضمد صٞمده همري٘م٤ًم وم٢مٟمف ٓ ي٠ميمٚمف 3 ٓطمتامل أنف ُم٤مت ُمـ همرىمف ، ٓ 

 اطمتٞم٤مـم٤ًم . سمٕمدم أيمٚمف  3ُمـ صٞمده ، وم٠مومتك اًمٜمٌل 

: ))وًمق رُم٤مه( أي اًمّمٞمد )ومقىمع ذم ُم٤م ي٘متٚمف ُمثٚمف( مل حيؾ )أو شمردى(  -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمٌٝمقيت 

ي٘متؾ ُمثٚمف( مل حيؾ )أو وـمئ قمٚمٞمف رء( سمٕمد رُمٞمف )وم٘متٚمف مل حيؾ( 3 ٕنف  ُمـ ٟمحق ضمٌؾ )شمردي٤مً 

 . (4) اضمتٛمع ومٞمف ُمٌٞمح وحمرم (

 -رمحف اهلل–: وم٘مد ذيمره٤م أبق سمٙمر اجلّم٤مص  قمغم آطمتج٤مج سم٤مٓطمتٞم٤مط وأُم٤م دًٓم٦م اإلمج٤مع

ىمد اؾمتٕمٛمٚمف ) واقمت٤ٌمر آطمتٞم٤مط وإظمذ سم٤مًمث٘م٦م أصؾ يمٌػم ُمـ أصقل اًمٗم٘مف ، طمٞم٨م ي٘مقل : 

، وهق ذم اًمٕم٘مؾ يمذًمؽ أجْم٤م 3 ٕن ُمـ ىمٞمؾ ًمف إن ذم ـمري٘مؽ ؾمٌٕم٤ًم أو ًمّمقص٤ًم ، اًمٗم٘مٝم٤مء يمٚمٝمؿ 

                                 
 أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .(  5)

( ، وُمًٚمؿ ذم 5232( ، سمرىمؿ )1/011اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمٌٞمقع ، سم٤مب شمٗمًػم اعمِمٌٝم٤مت ، )        

 ( .5212، سمرىمؿ )٦031م، صصحٞمحف، يمت٤مب اًمّمٞمد ، سم٤مب اًمّمٞمد سم٤مًمٙمالب اعمٕمٚمٛم

 ( .5212، سمرىمؿ )031أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمّمٞمد ، سم٤مب اًمّمٞمد سم٤مًمٙمالب اعمٕمٚمٛم٦م، ص(  1)

 . (1/110(  يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )4)
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 . (5)طمتك يتٌلم أُمره٤م ( يم٤من اًمقاضم٥م قمٚمٞمف إظمذ سم٤محلزم وشمرك اإلىمدام قمغم ؾمٚمقيمٝم٤م

 قمٜمٝمؿ ذم اؾمتٕمامهلؿ ًمالطمتٞم٤مط ذم أول هذا اعمٌح٨م . وم٘مد شم٘مدم ذيمر آصم٤مر قمٛمؾ اًمّمح٤مسم٦موأُم٤م 

أن اًمّمح٤مسم٦م قمٛمٚمقا قمغم هذا آطمتٞم٤مط ذم اًمديـ ح٤م ومٝمٛمقا هذا : ) -رمحف اهلل–ي٘مقل اًمِم٤مـمٌل 

 . (1)إصؾ ُمـ اًمنميٕم٦م، ويم٤مٟمقا أئٛم٦م ي٘متدى هبؿ ( 

 ومٛمـ أوضمف :اًمٕم٘مؾ  وأُم٤م دًٓم٦م

أؾمقي٤مء اًمٕم٘مقل جيٛمٕمقن قمغم طمًـ آطمتٞم٤مط ، وطمًـ اًمٕمٛمؾ سمف ، وأن ص٤مطمٌف ممدوح  أن -5

رمحف –ذم اًمٕم٤مضمؾ وأضمؾ ُمـ أُمره ، وأن شم٤مريمف ُمٚمقم ، ويٜم٥ًم إمم اًمتٗمريط ، يمام ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 .(4) وأُم٤م آطمتٞم٤مط ذم اًمٗمٕمؾ ومٙم٤معمجٛمع قمغم طمًٜمف سملم اًمٕم٘مالء ذم اجلٛمٚم٦م (: ) -اهلل

ٝمؿ سمف ذم يمثػم ُمـ شمٍموم٤مت اًمٜم٤مس وأطمقاهلؿ ؿم٤مهدة قمغم اقمت٤ٌمرهؿ ًمالطمتٞم٤مط ، وقمٛمٚم أن -1

يم٤من  أو ًمّمقص٤مً  وم٢من ُمـ ىمٞمؾ ًمف إن ذم ـمري٘مؽ ؾمٌٕم٤مً ُمر ُمِم٤مهد حمًقس ، أؿم١موهنؿ ، وهذا 

 .(3) اًمقاضم٥م قمٚمٞمف إظمذ سم٤محلزم وشمرك اإلىمدام قمغم ؾمٚمقيمٝم٤م طمتك يتٌلم أُمره٤م

ذا يم٤من ُمؽمددًا سملم اًمقضمقب وهمػمه ، وم٢من إؾمٚمؿ ذم اًمٜمٔمر إُمر اعمِمٙمقك ذم طمٙمٛمف إ أن -4

ٚمف ، وًمق يم٤من همػم واضم٥م واًمٕم٘مؾ ومٕمؾ اًمقضمقب 3 ٕنف ًمق يم٤من واضم٤ًٌم ذم ٟمٗمس إُمر يم٤من ىمد طمّّم 

إؾمٚمؿ  ذم ٟمٗمس إُمر ، مل ييه ومٕمٚمف ، ويمذا ًمق يم٤من إُمر ُمؽمددًا سملم احلرُم٦م وهمػمه٤م ، وم٢منّ 

ُم٤ًم ذم ٟمٗمس إُمر يم٤من ىمد شمريمف ، وًمق مل يٙمـ حمرُم٤ًم ذم ٟمٗمس وإطمقط شمريمف 3 ٕنف ًمق يم٤من حمر

 . (1)إُمر مل ييه شمريمف 

 

                                 
 . (1/505(  اًمٗمّمقل ذم إصقل )5)

 . (3/501(  اعمقاوم٘م٤مت )1)

 . (10/111(  جمٛمقع اًمٗمت٤موى )4)

 . (1/505(  اٟمٔمر : اًمٗمّمقل ذم إصقل )3)

 . (4/15(  اٟمٔمر : اًمت٘مرير واًمتحٌػم )1)
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 صم٤مٟمٞم٤ًم : أدًم٦م اًم٘مقل اًمث٤مين :

 سمٕمدة أدًم٦م ، وهل : -رمحف اهلل–اؾمتدل ُمـ مل حيت٩م سم٤مٓطمتٞم٤مط وقمغم رأؾمٝمؿ اإلُم٤مم اسمـ طمزم 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ )ىم٤مل شمٕم٤ممم :  -5

ڱ ڱ ں ں ) ، وىم٤مل شمٕم٤ممم :     (1) (﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 

(2)(   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ
. 

أن ه٤مشملم أيتلم شمدٓن قمغم أن يمؾ ُمـ طمٚمؾ أو طمرم ُم٤م مل ي٠مت سم٢مذن ُمـ اهلل  وضمف اًمدًٓم٦م :

، وإصؾ أن اهلل ىمد أطمؾ ًمٜم٤م يمؾ ُم٤م ظمٚمؼ  شمٕم٤ممم ذم حتريٛمف أو حتٚمٞمٚمف ، وم٘مد اومؽمى قمغم اهلل يمذسم٤مً 

 .(4) إرض إٓ ُم٤م ومّمؾ ًمٜم٤م حتريٛمف سم٤مًمٜمص ذم

ۀ ۀ ہ ) أي٤مت وإطم٤مدي٨م اًمتل ضم٤مءت سمذم اشم٤ٌمع اًمٔمـ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم : -1

 وىمقًمف شمٕم٤ممم :،   (5)( جس حس خس مس حص مص جض) وىمقًمف شمٕم٤ممم :،   (4)( ہ ہ ہ

ەئ وئ ) وىمقًمف شمٕم٤ممم :،    (6)( ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)

: " إي٤ميمؿ  وىمقل اًمٜمٌل ،   (7)( ىئ ىئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

    . (1)واًمٔمـ ، وم٢من اًمٔمـ أيمذب احلدي٨م " 

                                 
 ( ُمـ ؾمقرة اًمٜمحؾ .551(  أي٦م )5)

 ( ُمـ ؾمقرة يقٟمس .12(  أي٦م )1)

 . (1/51(  اإلطمٙم٤مم )4)

 ( ُمـ ؾمقرة اًمٗمتح .51(  ُمـ أي٦م )3)

 ( ُمـ ؾمقرة اجل٤مصمٞم٦م .41(  ُمـ أي٦م )1)

 ( ُمـ ؾمقرة اًمٜمجؿ .11(  أي٦م )1)

 ؾمقرة اًمٜمجؿ . ( ُمـ14(  ُمـ أي٦م )0)

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .(  1)

سمرىمؿ   ( ،0/52، ) يدع سم٤مب ٓ خيٓم٥م ُمـ ظمٓم٥م أظمٞمف طمتك يٜمٙمح أو، اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح         
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ومٙمؾ ُمـ طمٙمؿ سمتٝمٛم٦م أو سم٤مطمتٞم٤مط مل يًتٞم٘مـ : ) -رمحف اهلل–يمام ىم٤مل اسمـ طمزم  وضمف اًمدًٓم٦م :

وإذا طمٙمؿ سم٤مًمٔمـ وم٘مد طمٙمؿ ، أُمره أو سمٌمء ظمقف ذريٕم٦م إمم ُم٤م مل يٙمـ سمٕمد وم٘مد طمٙمؿ سم٤مًمٔمـ 

 . (5) ا ٓ حيؾ وهق طمٙمؿ سم٤مهلقى ودمٜم٥م ًمٚمحؼ (سم٤مًمٙمذب واًم٤ٌمـمؾ وهذ

 .  (2) (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)ىمقًمف شمٕم٤ممم  -4

أن ُم٤ممل يٗمّمٚمف اهلل ذم يمت٤مسمف ُمـ إطمٙم٤مم سمتحٚمٞمؾ وٓ حتريؿ ، ومٚمٞمس ًمإلٟم٤ًمن أن وضمف اًمدًٓم٦م : 

 يتجرأ ومٞمف سمتحٚمٞمؾ وحتريؿ سمام يًٛمك سم٤مٓطمتٞم٤مط .

م ومٝمل قمغم طمٙمؿ احلالل ... ومام مل وإذا مل شمٙم: ) -رمحف اهلل–ىم٤مل اسمـ طمزم  ـ مم٤م ومّمؾ ُمـ احلرا

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ) يٗمّمؾ ومٝمق طمالل سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

ذم اإلؾمالم  : " أقمٔمؿ اًمٜم٤مس ضمرُم٤مً  وسم٘مقًمف     (3) (ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

 . (1) ( (3)" ُمـ ؾم٠مل قمـ رء مل  حيرُمف ومحرم ُمـ أضمؾ ُم٠ًمختف

قُم٤م ىم٤مًمقا : ي٤م رؾمقل اهلل إن ىمقُم٤م ي٠متقٟمٜم٤م سم٤مًمٚمحؿ وٓ ٟمدري قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م : أن ىم -3

   . (1) :" ؾمٛمقا اهلل قمٚمٞمف ويمٚمقه " أذيمروا اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف أم ٓ ؟ . وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

                                                                                               
( ، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب ، سم٤مب حتريؿ اًمٔمـ واًمتجًس واًمتٜم٤مومس 1534)

 ( .1114، سمرىمؿ )210 ص واًمتٜم٤مضمش وٟمحقه٤م،

 . (1/54(  اإلطمٙم٤مم )5)

 ( ُمـ ؾمقرة إنٕم٤مم .552(  ُمـ أي٦م )1)

 ( ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة .12(  أي٦م )4)

سم٤مب ُم٤م يٙمره ُمـ يمثرة اًم١ًمال وشمٙمٚمػ ُم٤م ٓ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب آقمتّم٤مم (  3)

 ( .1112( ، سمرىمؿ )2/21يٕمٜمٞمف ، )

 . (1/4(  اإلطمٙم٤مم )1)

سم٤مب ُمـ مل ير اًمقؾم٤موس وٟمحقه٤م ُمـ يمت٤مب آقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، (  1)

 ( .1010( ، سمرىمؿ )4/11اعمِمٌٝم٤مت، )
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 مل حيثٝمؿ قمغم آطمتٞم٤مط ، سمؾ أُمرهؿ أن ي٠ميمٚمقا ُمع وضمقد اًمِمٌٝم٦م . أن اًمٜمٌل  وضمف اًمدًٓم٦م :

ىم٤مل : "إذا ؿمؽ أطمديمؿ ذم صالشمف ومٚمٞمتحر اًمّمقاب  ل أن اًمٜمٌ قمـ قمٌداًمٚمف سمـ ُمًٕمقد  -1

  . (5)ومٚمٞمتؿ قمٚمٞمف صمؿ ًمٞمًٚمؿ صمؿ يًجد ؾمجدشملم "

أُمر اًمِم٤مك ذم صالشمف سم٤مًمتحري ، وىمد يٙمقن اًمتحري سمخالف  أن اًمٜمٌل  وضمف اًمدًٓم٦م :

آطمتٞم٤مط ، وإذا يم٤من هذا ذم ؿم٠من اًمّمالة اًمتل أقمٔمؿ أريم٤من اًمديـ ، ومٖمػمه٤م ُمـ سم٤مب أومم ، ومدل 

  . (1)قمدم اقمت٤ٌمر آطمتٞم٤مط قمٜمد اًمِمؽ وآؿمت٤ٌمه  قمغم

م اعمتِم٤مسمف سمٜم٤مء قمغم آطمتٞم٤مط ومل يٙمتػ سم٤مًمٜمّمقص ، وم٢مٟمف يمٛمـ يًتدرك قمغم ُمـ طمرّ  أنّ  -1

 اًمنميٕم٦م ، ويٌلم قمدم يمامهل٤م ومت٤مُمٝم٤م .

وُمـ طمرم اعمتِم٤مسمف وأومتك سمذًمؽ وطمٙمؿ سمف قمغم اًمٜم٤مس وم٘مد زاد ذم : ) -رمحف اهلل–ىم٤مل اسمـ طمزم 

 واؾمتدرك قمغم رسمف شمٕم٤ممم سمٕم٘مٚمف أؿمٞم٤مء ُمـ  ٤م مل ي٠مذن سمف اهلل شمٕم٤ممم وظم٤مًمػ اًمٜمٌل اًمديـ ُم

  . (4) (اًمنميٕم٦م

م قمٚمٞمفوىم٤مل : ) وم٘مد وىمٕمقا  ، وىمد قمٚمؿ يمؾ ذي ديـ أن حتريؿ اعمرء ُم٤م مل يّمح حتريٛمف قمٜمده طمرا

م أن ي٘مع ومٞمف همػمهؿ وُمـ اًمٕمجٞم٥م أن، ذم ٟمٗمس ُم٤م ظم٤مومقا سمال ؿمؽ  ومٞمف  وًمٕمٚمف ٓ ي٘مع ظمقف احلرا

م ىمد أوىمٕمٝمؿ ي٘مٞمٜم٤مً  وحمرم احلالل  ، ٕهنؿ طمرُمقا ُم٤م مل حيرُمف اهلل شمٕم٤ممم 3ذم ُمقاىمٕمتٝمؿ ي٘ملم احلرا

 . (3) يمٛمحٚمؾ احلرام وٓ ومرق(

م مل يٙمقٟمقا يٕمٛمٚمقن سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ؿم١موهنؿ ، سمؾ ُم٤م مل يٙمـ  اًمٜمٌل  أن -0 وصح٤مسمتف اًمٙمرا

                                 
 أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .(5)

( ، وُمًٚمؿ ذم 305( ، سمرىمؿ )5/12، ) اًمتقضمف ٟمحق اًم٘مٌٚم٦م أجـ يم٤منسم٤مب ، اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمّمالة         

 .(105، سمرىمؿ )103ص، اًمًٝمق ذم اًمّمالة واًمًجقد ًمف ، سم٤مب  اعم٤ًمضمد وُمقاوع اًمّمالةيمت٤مب  صحٞمحف ،

 . (1/51(  اإلطمٙم٤مم )1)

 . (1/0(  اإلطمٙم٤مم )4)

 . (1/2(  اإلطمٙم٤مم )3)
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ُم٤ًم وم٢مهنؿ ي٘مدُمقن قمٚمٞمف دون ُمراقم٤مة ًمالطمتٞم٤مط .  طمرا

ُمـ  قمـ قمٍم أنّ  ويٙمٗمل ُمـ هذا يمٚمف إمج٤مع إُم٦م يمٚمٝم٤م ٟم٘مال قمٍماً : ) -رمحف اهلل–اسمـ طمزم  ىم٤مل

ء رء مم٤م ي١ميمؾ أو ُم٤م يٚمٌس أو يقـم٠م أو  يم٤من ذم قمٍمه   وسمحيشمف ذم اعمديٜم٦م إذا أراد ذا

يٌٞمع  يريم٥م أو يًتخدم أو يتٛمٚمؽ أي رء يم٤من أنف يم٤من يدظمؾ ؾمقق اعمًٚمٛملم أو يٚم٘مك ُمًٚمامً 

ُم٤مً ويٌ ؿمٞمئ٤مً  م قمٚمٞمف همٚم٦ٌم خيٗمل ُمٕمٝم٤م  ت٤مقمف ُمٜمف ومٚمف اسمتٞم٤مقمف ُم٤م مل يٕمٚمٛمف طمرا سمٕمٞمٜمف أو ُم٤م مل يٖمٚم٥م احلرا

 ويمؾ ذًمؽ ىمد يم٤من ذم ، سمٖمػم طمؼ وُم٠مظمقذاً  وُمنوىم٤مً  وٓ ؿمؽ أن ذم اًمًقق ُمٖمّمقسم٤مً ، احلالل 

 . (5) اعمِمتٌف ٟمٗمًف ( ُمـ رء ُمـ ذًمؽ وهذا هق  ومام ُمٜمع اًمٜمٌل  ، إمم هٚمؿ ضمرا  زُمـ اًمٜمٌل 

آطمتٞم٤مط يقىمع ذم اًمتٜم٤مىمض ، ومٛمـ ـمٚمؼ إطمدى ٟم٤ًمئف وٟمًٞمٝم٤م ، وطمٙمٛمٜم٤م اطمتٞم٤مـم٤ًم سمقىمقع  أنّ  -1

اًمٓمالق ، وم٢مٟمف يقىمع ذًمؽ ذم اؾمتحالل ومرضمٝم٤م ُمـ همػم زوضمٝم٤م ُمع وضمقد اًمِمٌٝم٦م 3 ٕنف حيتٛمؾ 

ُمٓمٚم٘م٦م وٓ ُمٜمٗمًخ٦م وٓ ُمتقرم  ًمٞم٧ًمأهن٤م ًمٞم٧ًم اًمتل وىمع قمٚمٞمٝم٤م اًمٓمالق ، ومٙمٞمػ شمتزوج وهل 

 .(1) قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م

 

 صم٤مًمث٤م : ُمٜم٤مىمِم٦م إدًم٦م وسمٞم٤من اًمراضمح :

 وسمٕمد ذيمر أدًم٦م إىمقال ، ٟمخٚمص إمم ُمٜم٤مىمِم٦م إدًم٦م ، وذيمر اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وذًمؽ يمام يكم:

 

 طمتٞم٤مط :سم٤مٓ اعمحتجلمُمٜم٤مىمِم٦م أدًم٦م 

 أىمقى إدًم٦م اًمتل اؾمتدل هب٤م اجلٛمٝمقر قمغم آطمتٞم٤مط ، وهل : -رمحف اهلل–ٟم٤مىمش اسمـ طمزم 

م سملم  ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ٜمٕمامن سمـ سمِمػم طمدي٨م اًم -5 ي٘مقل : " احلالل سملم واحلرا

وسمٞمٜمٝمام ُمِمٌٝم٤مت ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ، ومٛمـ اشم٘مك اعمِمٌٝم٤مت اؾمتؼمأ ًمديٜمف وقمروف ، وُمـ 

                                 
 . (1/0(  اإلطمٙم٤مم )5)

 . (1/2(  اإلطمٙم٤مم )1)
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ع يرقمك طمقل احلٛمك أوؿمؽ أن يقاىمٕمف ، أٓ وإن ًمٙمؾ ُمٚمؽ محك ، أٓ وإن  وىمع ذم اًمِمٌٝم٤مت يمرا

٤مرُمف ، أٓ وإن ذم اجلًد ُمْمٖم٦م إذا صٚمح٧م صٚمح اجلًد يمٚمف وإذا ومًدت محك اهلل ذم أروف حم

 .(5)ومًد اجلًد يمٚمف ، أٓ وهل اًم٘مٚم٥م "

 قمدة اقمؽماو٤مت قمغم هذا احلدي٨م ، وهل : -رمحف اهلل–أورد اسمـ طمزم 

قمغم اًمقرع اًمذي هق ُمًتح٥م ، ومل ي٠مت ومٞمف ُم٤م يدل قمغم إجي٤مب اشم٘م٤مء  أن احلدي٨م طم٨ّم  -أ

 .(1)اًمِمٌٝم٤مت 

م " ٓ يدل قمغم  اإلطم٤مسم٦م قمٚمٞمف سم٠من ىمقل اًمٜمٌل ويٛمٙمـ  : " ُمـ وىمع ذم اًمِمٌٝم٤مت وىمع ذم احلرا

 اًمقرع اعمًتح٥م ، سمؾ هق آطمتٞم٤مط اًمقاضم٥م .

احلدي٨م ٟمص قمغم أن ُم٤م طمقل احلٛمك ًمٞمس ُمـ احلٛمك ، وقمٚمٞمف وم٢من اًمدظمقل ومٞمف ًمٞمس  أنّ  -ب

م ، ومال ُمٕمٜمك ٓضمتٜم٤مب اًمِمٌٝم٤مت   . (4)سمحرا

أث٧ٌم صمالصم٦م أىم٤ًمم: طمالل حمض ، وطمرام حمض ، وُمِمتٌف ،  اًمٜمٌل  ويٛمٙمـ اإلطم٤مسم٦م قمٚمٞمف سم٠منّ 

م ، ومقضم٥م آطمتٞم٤مط ومٞمف .  ومال يٙمقن اعمِمتٌف طمالل حمض ، سمؾ هق ي٘مقد إمم احلرا

 واوح ٓ خيٗمك طمٚمف ، يم٤مخلٌز ، إؿمٞم٤مء صمالصم٦م أىم٤ًمم : طمالل سملّم : ) -محف اهلل–ىم٤مل اًمٜمقوي 

م اًمٌلّم واًمٗمقايمف ، واًمزي٧م ، واًمٕمًؾ ... وأُم٤م احل  ومٙم٤مخلٛمر ، واخلٜمزير ، واعمٞمت٦م  ، واًمٌقل ، را

واًمدم اعمًٗمقح ... وأُم٤م اعمِمتٌٝم٤مت ومٛمٕمٜم٤مه٤م أهن٤م ًمٞم٧ًم سمقاوح٦م احلؾ وٓ احلرُم٦م ، ومٚمٝمذا ٓ 

 . (3) يٕمرومٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس وٓ يدريمقن طمٙمٛمٝم٤م (

م سملّم أيب ومروة قمـ اًمِمٕمٌل " احلالل سملّم ذم رواي٦م  -ج ر ُمِمتٌٝم٦م ، ومٛمـ  ، وسمٞمٜمٝمام أُمق ، واحلرا
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شمرك ُم٤م ؿمٌف قمٚمٞمف ذم اإلصمؿ يم٤من ح٤م اؾمت٤ٌمن أترك ، وُمـ اضمؽمأ قمغم ُم٤م يِمؽ ومٞمف ُمـ اإلصمؿ أوؿمؽ 

 . (5)أن يقاىمع ُم٤م اؾمت٤ٌمن ، واعمٕم٤ميص محك اهلل ُمـ يرشمع طمقل احلٛمك يقؿمؽ أن يقاىمٕمف "

ظم٤مص٦م  اضمتٜم٤مب اعمِمٌٝم٤مت إٟمام هق ُمًتح٥م ًمٚمٛمرءأن قمغم  دًّم٧م هذه اًمرواي٦م أنوضمف اًمدًٓم٦م : 

 .(1) ومٞمام أؿمٙمؾ قمٚمٞمف ، وأن طمٙمؿ ُمـ اؾمت٤ٌمن ًمف إُمر سمخالف ذًمؽ

وأضمٞم٥م : سم٠من اجلٛمع سملم اًمرواي٤مت ُمتحّمؾ ، ومتحٛمؾ هذه اًمرواي٦م قمغم آطمتٞم٤مط اعمٜمدوب ، 

 .(4)وحتٛمؾ اًمرواي٦م اًمتل ىمدُمٜم٤م قمغم آطمتٞم٤مط اًمقاضم٥م ، وإذا أُمٙمـ اجلٛمع ومال طم٤مضم٦م ًمٚمؽمضمٞمح

 .(3)ن يٙمقن ُمـ اعمت٘ملم طمتك يدع ُم٤م ٓ سم٠مس سمف طمذرًا مم٤م سمف سم٠مس ": " ٓ يٌٚمغ اًمٕمٌد أطمدي٨م  -1

 :هل سمثالصم٦م أوضمفاقمؽمض اسمـ طمزم قمغم آؾمتدٓل هبذا احلدي٨م 

 . (1)هذا اًمؽمك ُمـ ىمٌٞمؾ احلض واًمٜمدب ٓ اإلجي٤مب  أن -أ

 ويٛمٙمـ اجلقاب قمٜمف : سم٠من هذا حتٙمؿ مل يدل قمٚمٞمف اًمٜمص .

ُم٤مً  أن -ب ُم٤ًم ذم آن  هذا اًمؽمك يّمػم احلالل طمرا ، وهذا حم٤مل ، ومٙمٞمػ يٙمقن اًمٌمء طمالًٓ وطمرا

 . (1)واطمد 

ُم٤ًم ، سمؾ ي٘مدر أنّ  ويٛمٙمـ اجلقاب قمٜمف : سم٠منّ  ُمٙم٤مٟمٞم٦م وىمقع ذم شمٕم٤مـمٞمف إ احلالل ٓ يٜم٘مٚم٥م طمرا

ُم٤ًم .اًم٠ٌمس  ، ومٞمؽميمف اإلٟم٤ًمن ُمـ سم٤مب آطمتٞم٤مط ، ٓ ًمٙمقٟمف طمرا

٤ًمن ، ومّم٤مر اًمقاضم٥م أن يؽمك اإلٟم٤ًمن اًمٌمء اًمذي ذم سم٠مس طمتك يؽميمف اإلٟم مل يٌلم اًمٜمٌل  -ج
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 . (5) يمؾ طمالل ذم إرض 3 ٕن يمؾ طمالل ٓ سم٠مس سمف

ذم طمدي٨م  ٜمف اًمٜمٌل إُمقر اعمِمتٌٝم٦م هل اًمتل ي٘مع ومٞمٝم٤م اًم٠ٌمس يمام سمٞمّ  ويٛمٙمـ اجلقاب قمٜمف : سم٠منّ 

 ثؿ .٠مف اإلٟم٤ًمن ظمِمٞم٦م ُمـ اًمقىمقع ذم اح، وهق اًمذي يؽميم اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم 

 سمف، واقمؽمض قمٚمٞمف سم٠منف ظمؼم واطمد ومال يٕمٛمؾ  (1)٤م يريٌؽ إمم ُم٤م ٓ يريٌؽ "طمدي٨م : " دع ُم -4

 . (4) إصقلذم 

 ويٛمٙمـ اجلقاب قمٜمف : سم٠من٤م ٓ ٟمًٚمؿ قمدم صح٦م اًمٕمٛمؾ سمخؼم اًمقاطمد ذم إصقل 3 وم٢من اًمٜمٌل 

يم٤من يرؾمؾ اًمرؾمؾ اًمقاطمد وآصمٜملم إمم اعمٚمقك واًمرؤؾم٤مء يدقمقهؿ إمم أصؾ إصقل وهق 

 اإلؾمالم.

ئـ اًمتل شمقصٚمف إمم اًم٘مٓمع .صمؿ   ًمق ؾمٚمؿ ذًمؽ ومٝمق ظمؼم واطمد يٕمتْمد سمٖمػمه ُمـ إظم٤ٌمر واًم٘مرا

طمدي٨م : " إن احلالل ُم٤م ـمٛم٠من٧م إهل اًمٜمٗمس ، وإن اإلصمؿ ُم٤م طم٤مك ذم صدرك ويمرهتف ، وإن  -3

 .(1)واقمؽمض قمٚمٞمف سم٠من احلدي٨م وٕمٞمػ وومٞمف جمٝمقًمقن ، وهق ُمٜم٘مٓمع  (3)أومت٤مك اًمٜم٤مس وأومتقك "

(1). 

احل٤مرثقمـ قم٘م٦ٌم سمـ  -1
أنف شمزوج اسمٜم٦م ٕيب إه٤مب سمـ قمزيز  

ة وم٘م٤مًم٧م : "   إين ، وم٠متتف اُمرأ

ىمد  أروٕم٧م قم٘م٦ٌم واًمتل شمزوج هب٤م " ، وم٘م٤مل هل٤م قم٘م٦ٌم : " ُم٤م أقمٚمؿ أنؽ أروٕمتٜمل وٓ أظمؼمشمٜمل " ، 

: "يمٞمػ وىمد ىمٞمؾ "  ومٗم٤مرىمٝم٤م   سم٤معمديٜم٦م ، وم٠ًمخف ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ومريم٥م إمم رؾمقل اهلل 
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 .(5)همػمه  وضم٤مً قم٘م٦ٌم ، وٟمٙمح٧م ز

ة ذم اًمِمٝم٤مدة ، ٓ ًمالطمتٞم٤مط ،  اًمٜمٌل  ٟمقىمش هذا احلدي٨م سم٠منّ  إٟمام ىم٤مل ذًمؽ 3 ًم٘مٌقًمف ىمقل اعمرأ

وًمق يم٤من ُمـ سم٤مب آطمتٞم٤مط ُٕمره سم٤مًمٓمالق ُمع أنف ذم مجٞمع اًمرواي٤مت مل يذيمر اًمٓمالق ، ومٞمٙمقن 

 .(1) ُمـ قمٛمقم اًمِمٝم٤مدة اعمٕمتؼم ومٞمٝم٤م اًمٕمدد هذا احلٙمؿ خمّمقص٤مً 

هذا اًم٘مقل خم٤مًمػ ًم٘مقل مج٤مهػم اًمٕمٚمامء يمام شم٘مدم ذيمره ، وهق خم٤مًمػ ًم٘مقل اًمٜمٌل  نّ وأضمٞم٥م : أ

 " :" ة ُمثؾ ٟمّمػ ؿمٝم٤مدة اًمرضمؾ ، وٓ دًمٞمؾ قمغم اًمتخّمٞمص ُمـ  (4)أخٞمس ؿمٝم٤مدة اعمرأ

 احلدي٨م .

ىم٤مل : " إذا اؾمتٞم٘مظ أطمديمؿ ُمـ ٟمقُمف ،  ومال يٖمٛمس  يده  أن اًمٜمٌل  أيب هريرة طمدي٨م  -1

 .(3)ٖمًٚمٝم٤م صمالصم٤م ، وم٢مٟمف ٓ يدري أجـ سم٤مشم٧م يده" ذم  اإلٟم٤مء طمتك ي

زقمؿ ىمقم أن هذا اًمٖمًؾ ظمقف ٟمج٤مؾم٦م شمٙمقن ذم اًمٞمد، )سم٘مقًمف : -رمحف اهلل–ٟم٤مىمِمف اسمـ طمزم 

ًمق أراد ذًمؽ ح٤م قمجز قمـ أن  يٌٞمٜمف، وح٤م يمتٛمف قمـ أُمتف،  وهذا سم٤مـمؾ ٓ ؿمؽ ومٞمف، ٕنف 

ذًمؽ، وًمٙم٤من سم٤مـمـ اًمٗمخذيـ وُم٤م  وأجْم٤م : ومٚمق يم٤من ذًمؽ ظمقف ٟمج٤مؾم٦م ًمٙم٤مٟم٧م اًمرضمؾ يم٤مًمٞمد ذم

 . (1) سملم إًمٞمتلم أومم سمذًمؽ (

ٓ يدري أجـ سم٤مشم٧م  : " ويٛمٙمـ اجلقاب قمٜمف : سم٠من إصؾ ذم أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اًمتٕمٚمٞمؾ ، وىمقًمف 

 يده" ُمِمٕمر سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ ، وهق اطمتامل وصقل اًمٞمد إمم اًمٜمج٤مؾم٤مت سمدون قمٚمؿ اًمٜم٤مئؿ .

 ؾ ذم اإلٟم٤مء ، ويٖمرف ُمٜمٝم٤م .اًمٞمد 3 ٕهن٤م اًمتل شمدظم وإٟمام ظمص اًمٜمٌل 
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 طمتٞم٤مط :سم٤مٓ ُمـ آطمتج٤مج ُمٜم٤مىمِم٦م أدًم٦م اح٤مٟمٕملم

م ، وحتريؿ احلالل ، وضمٕمٚمتٝم٤م ُمـ  -5 ومؽماء قمغم ىمٌٞمؾ آأي٤مت اًمتل طمذرت ُمـ حتٚمٞمؾ احلرا

 اهلل سم٤مًمٙمذب .

 ويٛمٙمـ اجلقاب قمٜمٝم٤م سمجقاسملم :

م ، أن اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ًمٞمس ُمـ ىمٌٞمؾ آومؽماء قمغم اهلل سم٤مًمٙمذ -أ ب ، وٓ ُمـ ىمٌٞمؾ حتٚمٞمؾ احلرا

ومرة اًمتل دًمّ  ٧م قمغم طمجٞم٦م آطمتٞم٤مط ، وحتريؿ احلالل ، سمؾ هق قمٛمؾ سم٤مًمٜمّمقص اًمٙمثػمة اعمتقا

 واًمٕمٛمؾ سمف ، وُمراقم٤مشمف ذم يمثػم ُمـ صقر اًمتنميع .

 اٟم٘م٤ًمم إقمامل إمم طمالل حمض ، وطمرام حمض ، وهذا ٓ يدظمؾ ومٞمف سملّم  أن اًمٜمٌل  -ب

آطمتٞم٤مط يدظمؾ ومٞمف ، وهق ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٕمٛمؾ  ًؿ اًمث٤مًم٨م : وهق اعمتِم٤مسمف وم٢منّ آطمتٞم٤مط ، وأُم٤م اًم٘م

 سم٤مًمقرع اًمذي ضم٤مء ُمدطمف واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف ذم ٟمّمقص اًمنميٕم٦م .

 أي٤مت وإطم٤مدي٨م اًمتل ضم٤مءت سمذم اشم٤ٌمع اًمٔمـ واًمٕمٛمؾ سمف . -1

 جي٤مب قمٜمٝم٤م سمثالصم٦م أضمقسم٦م :

ذي ٓ يًتٜمد إمم سمٞمٜم٦م ذقمٞم٦م ، وهق أن اًمٔمـ اًمذي هنٞمٜم٤م قمـ اشم٤ٌمقمف واًمٕمٛمؾ سمف ، هق اًمٔمـ اًم -أ

اًمٔمـ اًم٤ٌمـمؾ اًمذي ٓ يٖمٜمل ُمـ اًمٕمٚمؿ ؿمٞمئ٤ًم ، ويمذًمؽ هق اًمٔمـ ذم ُمقوع يقضم٥م ومٞمف اًمٕمٚمؿ ، 

وإٟمام ذم اهلل اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔمـ : ) -رمحف اهلل–ومال يٙمٗمل ومٞمف جمرد اًمٔمـ يمام ىم٤مل اًمٕمز سمـ قمٌداًمًالم 

 .(5) ( اإلهل وُمٕمروم٦م صٗم٤مشمف ذم يمؾ ُمقوع يِمؽمط ومٞمف اًمٕمٚمؿ أو آقمت٘م٤مد اجل٤مزم يمٛمٕمروم٦م

أن اًمِم٤مرع اًمذي هنك قمـ اًمٔمـ اؾمتٕمٛمٚمف ذم سمٕمض صقره ، مم٤م يدل قمغم أن اًمٔمـ اعمذُمقم ُم٤م  -ب

يٕمروم٤من  وومالٟم٤مً  : "ُم٤م أفمـ  ومالٟم٤مً  ىم٤مل اًمٜمٌل ٤مًم٧م: ىم طمدي٨م قم٤مئِم٦م ؾمٌؼ ذيمره ، وُمـ ذًمؽ 

                                 
 . (1/11(  ىمقاقمد آطمٙم٤مم )5)
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 ، وم٘مد طمٙمؿ  اًمٜمٌل  (5) : )يم٤مٟم٤م رضمٚملم ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم(-رمحف اهلل-" ىم٤مل اًمٚمٞم٨مُمـ ديٜمٜم٤م ؿمٞمئ٤مً 

قمغم هذا  -رمحف اهلل– سمٛمجرد اًمٔمـ قمغم ُمٜم٤موم٘ملم قمدم قمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمديـ ، وًمذا سمقب اًمٌخ٤مري

 .احلدي٨م سم٘مقًمف : )سم٤مب ُم٤م جيقز ُمـ اًمٔمـ ( وهق ُمـ وم٘مٝمف 

أن اإلمج٤مع اٟمٕم٘مد قمغم وضمقب اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔمـ قمٜمد قمدم اًمٞم٘ملم ، ومل خي٤مًمػ ذم ذًمؽ أطمد ىمٌؾ  -ج

ًمٙمـ دقم٧م : ) -رمحف اهلل–، واًمٕمٛمؾ سمف ضورة ذقمٞم٦م يمام ىم٤مل اًم٘مراذم  -رمحف اهلل–اسمـ طمزم 

اًميورة ًمٚمٕمٛمؾ سم٤مًمٔمـ 3 ًمتٕمذر اًمٕمٚمؿ ذم أيمثر اًمّمقر ، ومتث٧ٌم قمٚمٞمف إطمٙم٤مم 3 ًمٜمدرة ظمٓمئف ، 

 . (1) ( وهمٚم٦ٌم إص٤مسمتف ، واًمٖم٤مًم٥م ٓ يؽمك ًمٚمٜم٤مدر ، وسم٘مل اًمِمؽ همػم ُمٕمتؼم إمج٤مقم٤مً 

أضمٞم٥م قمٜمف : سم٠من آطمتٞم٤مط هٜم٤م شمٕم٤مرض ُمع أصؾ ،  (4)ا " ويمٚمق قمٚمٞمف اهلل ا طمدي٨م : " ؾمٛمق -4

ذقمل ، وهق طمؾ ذسمٞمح٦م اعمًٚمؿ وًمق يم٤من طمدي٨م قمٝمد سم٢مؾمالم ، ومال يٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط 

 .(3)طمٞمٜمئذٍ 

ىم٤مل : "إذا ؿمؽ أطمديمؿ ذم صالشمف ، ومٚمٞمتحر  أن اًمٜمٌل  قمٌداًمٚمف سمـ ُمًٕمقد طمدي٨م :  -3

 .  (1) شملم "اًمّمقاب ، ومٚمٞمتؿ قمٚمٞمف ، صمؿ ًمٞمًٚمؿ ، صمؿ يًجد ؾمجد

جي٤مب قمٜمف : سم٠من ُمـ ؿمؽ ذم صالشمف ومتحرى وم٠مظمذ سم٤مٕىمؾ ومٝمق آظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط واًمٞم٘ملم ، وُمـ 

 حترى وم٠مظمذ سم٤مٕيمثر وم٢مٟمف يٕمٛمؾ سمٖمٚم٦ٌم فمٜمف ، وهق أصؾ ذقمل ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ، وسمف يؽمك آطمتٞم٤مط .

قمٍم  قمـ قمٍماً  )ويٙمٗمل ُمـ هذا يمٚمف إمج٤مع إُم٦م يمٚمٝم٤م ٟم٘مالً :  -رمحف اهلل–اسمـ طمزم  ىمقل -1

ء رء مم٤م ي١ميمؾ أو ُم٤م يٚمٌس أو يقـم٠م  أن ُمـ يم٤من ذم قمٍمه   وسمحيشمف ذم اعمديٜم٦م إذا أراد ذا

 أو يريم٥م أو يًتخدم أو يتٛمٚمؽ أي رء يم٤من أنف يم٤من يدظمؾ ؾمقق اعمًٚمٛملم أو يٚم٘مك ُمًٚمامً 

                                 
 ( .1010( ، سمرىمؿ )1/52، )ُم٤م جيقز ُمـ اًمٔمـ ب سم٤م،  إدبيمت٤مب أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، (  5)

 . (5/500(  اًمذظمػمة )1)

 .541شم٘مدم خترجيف ذم ص (  4)

 . 532(  اٟمٔمر : اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ص 3)

 .540شم٘مدم خترجيف ذم ص (  1)
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ُم٤مً  يٌٞمع ؿمٞمئ٤مً  م قمٚمٞمف  ويٌت٤مقمف ُمٜمف ومٚمف اسمتٞم٤مقمف ُم٤م مل يٕمٚمٛمف طمرا همٚم٦ٌم خيٗمل سمٕمٞمٜمف أو ُم٤م مل يٖمٚم٥م احلرا

سمٖمػم طمؼ ويمؾ ذًمؽ ىمد يم٤من  وُم٠مظمقذاً  وُمنوىم٤مً  ذم اًمًقق ُمٖمّمقسم٤مً  وٓ ؿمؽ أنّ ، ُمٕمٝم٤م احلالل 

 اعمِمتٌف ٟمٗمًف ( ُمـ رء ُمـ ذًمؽ وهذا هق  ومام ُمٜمع اًمٜمٌل ، إمم هٚمؿ ضمرا  زُمـ اًمٜمٌل  ذم

ٞمف ، وإظمذ قمٜمف : أنف مل ي٘مؾ أطمد هبذا آطمتٞم٤مط 3 ٕنف اطمتامل ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف ، وٓ سمٞمٜم٦م وم جي٤مب 

 سم٤مٓطمتٞم٤مط ومٞمف ُمقرد ًمٚمقؾمقؾم٦م واًمقهؿ .

 

 : اًمؽمضمٞمح

أىمقل وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ : سمٕمد ُم٤م سمٞمٜم٧م أدًم٦م اًم٘م٤مئٚملم سم٤مٓطمتٞم٤مط ، وهؿ مجٝمقر إُم٦م ، وذيمرت أدًم٦م 

٤مط ، وأضم٧ٌم قمٜمٝم٤م ، شمرضمح زم ضمقاز آطمتج٤مج تٞمطمذم قمدم اقمت٤ٌمره ًمال -رمحف اهلل–اسمـ طمزم 

ء  اإلجي٤مب أو اًمٜمدب 3 وذًمؽ ًم٘مقة إدًم٦م اًمتل ٤مط حيٛمؾ قمغم يم٤من آطمتٞمسم٤مٓطمتٞم٤مط ، ؾمقا

ٌػم ، وإُمٙم٤من اجلقاب قمـ مجٞمع ُم٤م صؾ اًمٙم٤م وشمقاومره٤م قمغم آقمتداد هبذا إىمدُمٜم٤مه٤م ، وشمٙم٤مصمره

 ورده اعمٕمؽمض قمغم هذا إصؾ ، واهلل أقمٚمؿ .أ
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 أدًم٦م اًمنمع . اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين : اخلالف ذم يمقن آطمتٞم٤مط دًمٞماًل ، وُمٜمزًمتف سملم

سمٕمد أن ذيمرت ظمالف إصقًمٞملم ذم آطمتج٤مج سم٤مٓطمتٞم٤مط ، وطمررت حمؾ اًمٜمزاع سمٞمٜمٝمؿ ، 

وذيمرت إدًم٦م اًمداًم٦م قمغم طمجٞم٦م آطمتٞم٤مط ، وٟم٤مىمِم٧م أدًم٦م اًم٘مقل اًمث٤مين ، سم٘مل ؾم١مآن ُمٝمامن 

 يٓمرطم٤من هٜم٤م ، ومه٤م : 

٦م ، وأن اًمنميٕم٦م ذم إذا يم٤مٟم٧م إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م شمدل قمغم اؾمتٕمامل آطمتٞم٤مط ذم اًمنميٕم -5

أطمٙم٤مُمٝم٤م راقم٧م ضم٤مٟم٥م آطمتٞم٤مط ، ومٝمؾ يٕمد آطمتٞم٤مط دًمٞماًل ذقمٞم٤ًم يًتدل سمف قمغم إطمٙم٤مم 

اًمنمقمٞم٦م ،  واعم٘مّمقد أن يًت٘مؾ سم٤مٓؾمتدٓل سمف يمٌ٘مٞم٦م إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ، أو أن آطمتٞم٤مط ٓ يّمؾ 

 إمم درضم٦م اًمدًمٞمؾ اعمًت٘مؾ سمؾ يٙمقن شم٤مسمٕم٤ًم ًمألدًم٦م وُمرضمح٤ًم سمٞمٜمٝم٤م وم٘مط ؟

إذا صم٧ٌم أن آطمتٞم٤مط دًمٞمؾ ذقمل ُمًت٘مؾ ذم دًٓمتف قمغم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ومام ُمٜمزًمتف سملم  -1

 ًمذي ي٘مدم قمٜمد ُمٕم٤مروتف ًمألدًم٦م اًمنمقمٞم٦م إظمرى ؟ إدًم٦م إظمرى ؟ وُم٤م

 وًمإلضم٤مسم٦م قمغم هذيـ اًم١ًماًملم قم٘مدت هذا اعمٓمٚم٥م ، وم٠مىمقل :

 

 ُمٕمٜمك اًمدًمٞمؾ قمٜمد إصقًمٞملم :

 دًمٞمؾ قمغم ـمري٘متلم :اظمتٚمػ إصقًمٞمقن ذم ُمٗمٝمقم اًم

اًمتل شمٗمٞمد هل زه قمـ إُم٤مرة وُمـ ىمٍم اًمدًمٞمؾ قمغم اًمٕمٚمؿ أو اًم٘مٓمع ، وُمٞمّ   اًمٓمري٘م٦م إومم :

 .اًمٔمـ

وأُم٤م اًمدًمٞمؾ ومٝمق اًمذي يٛمٙمـ أن يتقصؾ طمٞم٨م ىم٤مل : ) -رمحف اهلل–وُمـ ه١مٓء اًمرازي 
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ًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م إمم سمّمحٞمح اًمٜمٔمر ومٞمف إمم اًمٕمٚمؿ ، وأُم٤م إُم٤مرة ومٝمل اًمتل يٛمٙمـ أن يتقصؾ سمّمحٞمح ا

 . (5)( اًمٔمـ

 ،(1)واإلؾمٜمقي  ،(3)واًمتحّمٞمؾ  ،(4)وص٤مطم٥م احل٤مصؾ ،(1)وشمٌٕمف قمغم ذًمؽ أُمدي

 .-رمحٝمؿ اهلل– (1)واًمِمقيم٤مين

 ذه٥م اجلٛمٝمقر ُمـ إصقًمٞملم إمم أن اًمدًمٞمؾ يٓمٚمؼ قمغم اًمٕمٚمؿ واًمٔمـ مجٞمٕم٤ًم .  اًمٓمري٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

 ،سمّمحٞمح اًمٜمٔمر ومٞمف إمم ُمٓمٚمقب ظمؼمي قصؾيٛمٙمـ اًمت: ) ُم٤م  -رمحف اهلل–يمام ىم٤مل اسمـ احل٤مضم٥م 

 .(0)واعمٓمٚمقب اخلؼم هق اًمٕمٚمؿ أو اًمٔمـ ( 

،  (55)اًمِمػمازي وىمٓم٥م اًمديـ،  (50)، واًمٓمقذم (2)، واًمِمػمازي (1)وىم٤مل سمذًمؽ اًم٘م٤ميض أبق يٕمغم

                                 
 . (5/11(  اعمحّمقل )5)

 . (5/531(  اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم )1)

(4(  )5/144) . 

(3(  )5/511) . 

 . (5/55(  اٟمٔمر : هن٤مي٦م اًمًقل )1)

 . (5/11(  اٟمٔمر : إرؿم٤مد اًمٗمحقل )1)

 . (5/44(  خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م ُمع سمٞم٤من اعمختٍم )0)

 . (5/545(  اٟمٔمر : اًمٕمدة )1)

 . (5/511(  اٟمٔمر : ذح اًمٚمٛمع )2)

 . (4/104(  اٟمٔمر : ذح خمتٍم اًمروو٦م )50)

 . (5/31(  اٟمٔمر : ذح اعمختٍم )55)

حمٛمقد سمـ ُمًٕمقد سمـ ُمّمٚمح اًمٗم٤مرد اًمِمػمازي ، أبق اًمثٜم٤مء ىمٓم٥م اًمديـ ، وىمٓم٥م اًمديـ اًمِمػمازي هق :           

وم٘مٞمف ؿم٤مومٕمل وأصقزم وٟمحقي وومٞمٚمًقف ، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : وهق ـه ، 143ويٕمرف سمــ ) اًمٕمالُم٦م ( ، وًمد ؾمٜم٦م 

اهلٞمئ٦م ، وشمقذم ؾمٜم٦م اًمٕمٚمقم ، واًمتٌٍمة ذم  آظمتٞم٤مرات اعمٔمٗمري٦م ذم اًمٗمٚمؽ ، وآٟمتّم٤مف ذح اًمٙمِم٤مف ، وشم٤مج

 ( .50/411وـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ) ( ،3/510: ُمرآة اجلٜم٤من ًمٚمٞم٤مومٕمل )ـه . اٟمٔمر050
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                                    ،  (4)لــــــــــــ اًمًٌٙمــــــــــ، واسم(1)حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، واسمـ ُمٗمٚم(5)ـ اعمحكمـــــــــــــــــــــــــــ، وضمالل اًمدي

 . -رمحٝمؿ اهلل– (0)، وزيمري٤م إنّم٤مري(1)، واسمـ اًمٜمج٤مر(1)، واًمتٚمٛم٤ًمين (3)واًمزريمٌم 

واًمرأي اًمث٤مين ذم شمٗمًػم اًمدًمٞمؾ هق إىمرب ٓصٓمالح إصقًمٞملم وقمٛمٚمٝمؿ ، وًمذا ىم٤مل 

وأُم٤م اًمدًمٞمؾ ومٝمق اعمرؿمد إمم اعمٓمٚمقب ، وٓ ومرق ذم ذًمؽ سملم ُم٤م ي٘مع : ) -رمحف اهلل–اًمِمػمازي 

وىم٤مل أيمثر اعمتٙمٚمٛملم: ٓ يًتٕمٛمؾ اًمدًمٞمؾ إٓ ومٞمام ي١مدي إمم  ، ي٘مع سمفٓ  سمف ُمـ إطمٙم٤مم وسملم ُم٤م

اًمٕمٚمؿ، وم٠مُم٤م ومٞمام ي١مدي إمم اًمٔمـ ومال ي٘م٤مل ًمف دًمٞمؾ ، وإٟمام ي٘م٤مل ًمف أُم٤مرة ، وهذا ظمٓم٠م 3 ٕن اًمٕمرب 

 . (1)ق ذم شمًٛمٞم٦م سملم ُم٤م ي١مدي إمم اًمٕمٚمؿ أو اًمٔمـ ، ومٚمؿ يٙمـ هلذا اًمٗمرق وضمف (ٓ شمٗمر

 وإدًم٦م قمٜمد إصقًمٞملم شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم :

أدًم٦م أصٚمٞم٦م : وهل اًم٘مرآن واًمًٜم٦م واإلمج٤مع واًم٘مٞم٤مس، قمغم ظمالف ذم إظمػم وم٘مد ضمٕمٚمف  -5

 .(2)إدًم٦م ُمـ ُم٤ًمًمؽ آضمتٝم٤مد ، وضمٕمؾ آؾمتّمح٤مب ُمـ أصقل  -رمحف اهلل–اًمٖمزازم 

                                 
 . (5/511(  اٟمٔمر : ذح اعمحكم قمغم اجلٛمع ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر )5)

 . (5/52(  اٟمٔمر : أصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح )1)

 . 51(  اٟمٔمر : مجع اجلقاُمع ص 4)

 . (5/41اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط )(  3)

 . 53(  اٟمٔمر : ُمٗمت٤مح اًمقصقل ص 1)

، ف اًمتٚمٛم٤ًمين ، ُمـ أقمالم اح٤مًمٙمٞم٦محمٛمد سمـ أمحد سمـ قمكم اإلدريز اًمنميػ احلًٜمل ، أبق قمٌداًمٚمواًمتٚمٛم٤ًمين هق :          

ة ػمحمٞمٓم٤ًم سمٕمٚمقم يمثواٟمتٝم٧م إًمٞم٦م إُم٤مُم٦م اح٤مًمٙمٞم٦م ذم اعمٖمرب ، يم٤من صدرًا ذم اعمذه٥م وقمٔمٞمؿ اًم٘مدر ومٞمف ، ويم٤من 

ؿمجرة اًمٜمقر  ـه . اٟمٔمر :005واومرة ، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : ُمٗمت٤مح اًمقصقل ذم سمٜم٤مء اًمٗمروع قمغم إصقل ، وشمقذم ؾمٜم٦م 

 .( 5/501اخلٚمػ عمحٛمد احلٗمٜم٤موي ) شمٕمريػو ( ،5/440اًمزيمٞم٦م )

 . (5/14(  اٟمٔمر : ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )1)

 . 10(  اٟمٔمر : هم٤مي٦م اًمقصقل ص 0)

 . 1(  اًمٚمٛمع ص 1)

 . (5/512) اعمًتّمٗمك (  اٟمٔمر :2)
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 اً قمٜمف ، أو ُمًتٜمد ٤مً وُمّمدر هذه إدًم٦م يمٚمٝم٤م اًم٘مرآن 3 ٕنف إصؾ هل٤م ، وُم٤م قمداه ُمٌٞمٜم٤ًم ًمف ، أو ومرقم

 إًمٞمف .

ؾُمِٛمع اًم٘مرآن ُمٜمف ،  ، ُمـ ضمٝم٦م أن اًمرؾمقل  ويٛمٙمـ أن ي٘م٤مل أن اعمّمدر هل٤م هق اًمرؾمقل 

 .(5)واإلمج٤مع واًم٘مٞم٤مس ُمًتٜمدان ذم إصم٤ٌمهتام إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

أدًم٦م شمٌٕمٞم٦م : وهل إدًم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمألدًم٦م إصٚمٞم٦م ، وىمد اظمتٚمػ إصقًمٞمقن ذم قمده٤م ،  -1

ء سمٕمد طمذف إدًم٦م إصٚمٞم٦م إمم مخ٦ًم قمنم دًمٞماًل سم٤مٓ -رمحف اهلل–وم٠موصٚمٝم٤م اًم٘مراذم  ُمـ  ؾمت٘مرا

إمج٤مع أهؾ اعمديٜم٦م، وىمقل اًمّمح٤ميب، واعمّمٚمح٦م اعمرؾمٚم٦م، يمالُمف ومتٙمقن إدًم٦م اًمتٌٕمٞم٦م قمٜمده : )

ئد، وآوآؾم  ،ؾمت٘مراء، وؾمد اًمذرائع، وآؾمتدٓلتّمح٤مب ،واًمؼماءة إصٚمٞم٦م، واًمٕمقا

وآؾمتح٤ًمن، وإظمذ سم٤مٕظمػ، واًمٕمّمٛم٦م، وإمج٤مع أهؾ اًمٙمقوم٦م، وإمج٤مع اًمٕمؽمة، وإمج٤مع 

 . (1)(اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م

ٕنف همٗمؾ قمـ أدًم٦م أظمرى 3  -رمحف اهلل–وهل ًمٞم٧ًم حمّمقرة هبذه إدًم٦م اًمتل ذيمره٤م اًم٘مراذم 

ٚمقا اًمٙمالم ومٞمٝم٤م ، ُمـ ذًمؽ : ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ، وإمج٤مع ره٤م إصقًمٞمقن ذم يمتٌٝمؿ ، وومّّم ذيم

 اًمِمٞمخلم ، وهمػمه٤م . 

رمحف –اًمّمقاب طملم هد إدًم٦م يمام هده٤م اًم٘مراذم  –رمحف اهلل –وُمـ هٜم٤م وم٘مد ضم٤مٟم٥م اًمٓمقذم 

٦م اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م 3 دًم، وهق ٓ يريد ىمٓمٕم٤ًم إ (4)وًمٙمٜمف ىم٤مل: ) ٓ يقضمد سملم اًمٕمٚمامء همػمه٤م ( -اهلل

٤م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ، وسمٕمْمٝم٤م خمتٚمػ ٕنف هد أدًم٦م خمتٚمٗم٤ًم ومٞمٝم٤م ، وًم٘مقًمف سمٕمد أن هده٤م : ) وسمٕمْمٝم

 .ومٞمف(

ومم٤م شمريمف اًمٓمقذم وٟمٗمك قمٜمف وصػ اًمدًمٞمؾ : ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ، ُمع أن اًمٓمقذم ذيمر دًمٞمؾ ذع ُمـ 

                                 
 . 11( ، و ُمٕم٤ممل أصقل اًمٗم٘مف ص5/113( ، وروو٦م اًمٜم٤مفمر )5/115(  اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم ًممُمدي )5)

 . 305(  ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ص 1)

 . 54(  رؾم٤مًم٦م رقم٤مي٦م اعمّمٚمح٦م ص 4)
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 .(5) ذقمٜم٤م ٟمًخفىمٌٚمٜم٤م ذم ذح خمتٍم اًمروو٦م ، وىمدم اًم٘مقل سم٢مصم٤ٌمشمف دًمٞماًل ُم٤م مل يرد ذم

و إٟمام ذيمرت ذًمؽ ٕنٌف قمغم أنف طملم اًمٜمٔمر ذم يمقن آطمتٞم٤مط دًمٞماًل أو ًمٞمس سمدًمٞمؾ ، ٓ ي٘متٍم 

ـ ٟمٗمل اؾمؿ اًمدًمٞمؾ قمـ همػم ُم٤م ، أو قمغم ُم٤م ذيمره اًمٓمقذم ُم -رمحف اهلل–قمغم ُم٤م قمّده اًم٘مراذم 

 3 ح٤م شم٘مدم ذيمره ُمـ اخلٓم٠م ومٞمف .هده

  يمقٟمف دًمٞماًل أو ٓ ، يٜمٔمر إًمٞمف ُمـ ضمقاٟم٥م :وسمٕمد ذًمؽ يٛمٙمـ اًم٘مقل أن آطمتٞم٤مط ذم

ُمدى اٟمٓم٤ٌمق اًمتٕمريػ آصٓمالطمل إصقزم قمغم آطمتٞم٤مط ، وًمذا ؾمٜمنمح اجل٤مٟم٥م إول : 

 صمؿ ٟمرى ُمدى اٟمٓم٤ٌمىمف قمغم آطمتٞم٤مط . إصقًمٞملم ،اًمتٕمريػ اًمذي اظمت٤مره مجٝمقر 

  : شمٕمريػ اًمدًمٞمؾ وذطمف

يٛمٙمـ اًمتقصؾ سمّمحٞمح اًمٜمٔمر ومٞمف لم هق : )ُم٤م شم٘مدم أن اًمتٕمريػ اًمذي اظمت٤مره مجٝمقر إصقًمٞم

 إمم ُمٓمٚمقب ظمؼمي ( .

وم٘مقهلؿ : ) ُم٤م يٛمٙمـ اًمتقصؾ ( خيرج سمف ُم٤م ٓ يٛمٙمـ اًمتقصؾ سمف إمم اعمٓمٚمقب اخلؼمي سمٕمد اًمٜمٔمر 

وا سم٤مإلُمٙم٤من ًمٞمدظمٚمقا ومٞمف ُم٤م ٓ يتقصؾ سمف إمم اعمٓمٚمقب ًمٕمدم اًمٜمٔمر ومٞمف ، وم٢مٟمف ٓ ومٞمف ، وإٟمام قمؼّم 

 ًمٞماًل .خيرج سمذًمؽ قمـ يمقٟمف د

وىمقهلؿ : ) سمّمحٞمح اًمٜمٔمر ( خيرج سمف وم٤مؾمد اًمٜمٔمر 3 ٕنف يٛمتٜمع أن يتقصؾ سم٤مًمٜمٔمر اًمٗم٤مؾمد إمم 

 اعمٓمٚمقب .

يتقصؾ سمف إمم اعمٓمٚمقسم٤مت وىمقهلؿ : ) ُمٓمٚمقب ظمؼمي ( خيرج سمف احلد واًمرؾمؿ ، وم٢مٟمف 

 .(1)اًمتّمقري٦م

نف يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف شمٕمريػ وسم٤مًمٜمٔمر إمم آطمتٞم٤مط اًمذي شم٘مدم آطمتج٤مج قمٚمٞمف ، وسمٞم٤من أىم٤ًمُمف ، أرى أ

                                 
 . (4/512(  ذح خمتٍم اًمروو٦م )5)

( ، وسمٞم٤من 5/511وذح اعمحكم قمغم اجلٛمع ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر )( ، 5/31(  اٟمٔمر : ذح اعمختٍم ًمٚمِمػمازي )1)

 . (5/101( ، وشمِمٜمٞمػ اعم٤ًمُمع )5/15( ، واًمٖمٞم٨م اهل٤مُمع )5/43اعمختٍم )
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آطمتٞم٤مط يٛمٙمـ أن يتقصؾ سمّمحٞمح اًمٜمٔمر ومٞمف إمم  اًمدًمٞمؾ قمٜمد إصقًمٞملم 3 وذًمؽ ٕنّ 

سمط اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط مم٤م  د سمّمح٦م اًمٜمٔمر ذم آطمتٞم٤مط : اًمْمقا اعمٓمٚمقب اخلؼمي ، واعمرا

، ا ُمٓمٚمقب ظمؼميحيرم ٟمٙم٤مطمٝمام ، ومٝمذ ؾمٞم٠ميت ذيمره٤م ، وم٘مقًمٜم٤م ُمثاًل : قمٜمد اؿمت٤ٌمه إظم٧م سم٤مٕضمٜمٌٞم٦م

أن إضمٜمٌٞم٦م طمالل ذم إصؾ ، وًمٙمـ ًمقضمقد آؿمت٤ٌمه  : قصٚمٜم٤م إًمٞمف سم٤مًمٜمٔمر ذم آطمتٞم٤مط ، أيشم

 اطمتٞم٤مـم٤ًم . طمرُم٧ماعمح٘مؼ 

وقمٚمٞمف وم٢من اًمتٕمريػ آصٓمالطمل ًمٚمدًمٞمؾ ُمٜمٓمٌؼ قمغم آطمتٞم٤مط ، يمام هق ُمٜمٓمٌؼ قمغم إدًم٦م اًمتل 

 . نإصقًمٞمقيذيمره٤م إصقًمٞمقن ذم يمتٌٝمؿ مم٤م اظمتٚمػ ومٞمف 

 أو احلجٞم٦م ُمـ إصقًمٞملم أـمٚمؼ قمغم آطمتٞم٤مط وصػ اًمدًمٞمٚمٞم٦م ٤مً أن هٜم٤مك مجٕماجل٤مٟم٥م اًمث٤مين : 

طم٦م أو وٛمٜم٤ًم ، ومٛمٛمـ سح سمذًمؽ : اجلّم٤مص ، واًمرازي ، واسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، وصٗمل اًمديـ  سا

، وأُمػم سم٤مدؿم٤مه ، واسمـ  (5) حل٤مجاهلٜمدي، واإلؾمٜمقي ، واسمـ اًمًٌٙمل ، واسمـ اهلامم ، واسمـ أُمػم ا

 . -رمحٝمؿ اهلل–، واًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقرؿٟمجٞم

ًمق صٚمح ،  اومٕمؾ:  ىمد اؾمتدل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٠من ىمقًمفو: )  -رمحف اهلل–ىم٤مل اجلّم٤مص 

ًمإلجي٤مب واًمٜمدب، ًمٙم٤من اعمّمػم إمم ضمٝم٦م اإلجي٤مب أومم ح٤م ومٞمف آطمتٞم٤مط وإظمذ سم٤مًمث٘م٦م ، وهذا 

 . (1)إُمر ( ُمـ همػم ضمٝم٦م اًمٚمٗمظ وم٢مٟمف اطمتج٤مج صحٞمح ذم وضمقب وإن يم٤من اؾمتدًٓٓ 

يٚمزُمف ٟمزع اًمٚمّمقق قمٜمد اًمتٞمٛمؿ طمتك  -رمحف اهلل–: ) ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل  -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمرازي 

 . (4) يّمؾ اًمؽماب إًمٞمف ، وىم٤مل إيمثرون : ٓ جي٥م ، طمج٦م اًمِم٤مومٕمل : رقم٤مي٦م آطمتٞم٤مط (

                                 
ـه ، 111(  هق : حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ احلًـ اعمٕمروف سم٤مسمـ أُمػم احل٤مج احلٚمٌل ، اعمٚم٘م٥م سمِمٛمس اًمديـ ، وًمد ؾمٜم٦م 5)

ٚم٥م ، ويم٤من صدرًا ُمـ صدور قمٚمامء احلٜمٗمٞم٦م ومٞمٝم٤م ، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : وهق وم٘مٞمف طمٜمٗمل أصقزم ، واؿمتٝمر أُمره سمح

 ـه . اٟمٔمر :102اًمت٘مرير واًمتحٌػم ، وذظمػمة اًم٘مٍم ذم شمٗمًػم ؾمقرة واًمٕمٍم ، وطمٚمٞم٦م اعمجكم ، وشمقذم ؾمٜم٦م 

 .( 2/150اًمْمقء اًمالُمع )( ، و0/411ؿمذرات اًمذه٥م )

 . (1/500(  اًمٗمّمقل ذم إصقل )1)

 . (55/402(  ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م )4)



  يف األخ  بهالفصل الثاني: حجوة االحتواط، وضوابطه، ومناهج األصولوني

 

[152] 

 

 . (5): ) احلج٦م اًمث٤مُمٜم٦م : ـمري٘م٦م آطمتٞم٤مط ... (  -رمحف اهلل–وىم٤مل 

وهبذا اًمدًمٞمؾ رضمح قم٤مُم٦م اًمٕمٚمامء اًمدًمٞمؾ احل٤مفمر قمغم اًمدًمٞمؾ : ) -رمحف اهلل– وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

اعمٌٞمح ، وؾمٚمؽ يمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء دًمٞمؾ آطمتٞم٤مط ذم يمثػم ُمـ إطمٙم٤مم سمٜم٤مء قمغم هذا ، وأُم٤م 

آطمتٞم٤مط ذم اًمٗمٕمؾ، ومٙم٤معمجٛمع قمغم طمًٜمف سملم اًمٕم٘مالء ذم اجلٛمٚم٦م ، وم٢مذا يم٤من ظمقومف ُمـ اخلٓم٠م 

خلقومف ُمـ اخلٓم٠م ذم قمدم هذا آقمت٘م٤مد، سم٘مل اًمدًمٞمؾ اعمقضم٥م  ُم٘م٤مسمالً  سمٜمٗمل اقمت٘م٤مد اًمققمٞمد

 . (1) ٓقمت٘م٤مده، واًمٜمج٤مة احل٤مصٚم٦م ذم اقمت٘م٤مده دًمٞمٚملم ؾم٤معملم قمـ اعمٕم٤مرض(

ـ اؾمتدل سم٤مٓطمتٞم٤مط قمغم إوم٤مدة إُمر ذم اإلضم٤مسم٦م قمٛمّ  -رمحف اهلل–وىم٤مل صٗمل اًمديـ اهلٜمدي 

م ًمٞمس ُمـ أُم٤مرات آطمتٞم٤مط واحل اًمٗمقر : ) وًمق أضمٞم٥م قمٜمف : سم٠منّ   ، يم٤من ذًمؽ طم٘م٤مً  اًمقوع را

ًمٙمـ ُمـ اعمٕمٚمقم أن اخلّمؿ ًمٞمس جيٕمٚمف دًمٞماًل قمغم أنف يٗمٞمد اًمٗمقر سمح٥ًم اًمقوع ، سمؾ جيٕمٚمف 

  . (4)دًمٞماًل ذقمٞم٤ًم قمغم إوم٤مدشمف اًمٗمقر ( 

: ) ومػمضمح .. اعمحرم قمغم اعمٌٞمح 3 ًم٘مقًمف -اهلل امرمحٝم–اًمٌٞمْم٤موي  قمغم قم٤ٌمرةقمٚمؼ اإلؾمٜمقي  و

 م احلالل " : " ُم٤م م إٓ وهمٚم٥م احلرا :  اإلؾمٜمقي 3 وًمالطمتٞم٤مط ( وم٘م٤مل  (3)اضمتٛمع احلالل واحلرا

ز اًمٗمٕمؾ و اًمؽمك، ًمٞمدظمؾ ومٞمف اعمٙمروه واعمٜمدوب واعم٤ٌمح اعمّمٓمٚمح  د سم٤مإلسم٤مطم٦م هٜم٤م ضمقا )واعمرا

                                 
 . (50/522(  اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )5)

 . 11(  رومع اعمالم قمـ إئٛم٦م آقمالم ص1)

 . (4/214(  هن٤مي٦م اًمقصقل )4)

 (  أظمرضمف قمٌداًمرزاق واًمٌٞمٝم٘مل .3)

شمف واسمٜمتٝم٤م واظمتٝم٤م ، )          ( ، سمرىمؿ 0/522قمٌداًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف ، يمت٤مب اًمٓمالق ، سم٤مب اًمرضمؾ يزين سم٠مم اُمرا

( ، 53434( ، سمرىمؿ )0/512ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ، سم٤مب اًمزٟم٤م ٓ حيرم احلالل ، )( ، واًمٌٞمٝم٘مل 51001)

وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل : )رواه ضم٤مسمر اجلٕمٗمل قمـ اًمِمٕمٌل قمـ اسمـ ُمًٕمقد ، وضم٤مسمر اجلٕمٗمل وٕمٞمػ ، واًمِمٕمٌل قمـ اسمـ 

قـمل ، واًمدرر اعمٜمتثرة ًمٚمًٞم 14ُمًٕمقد ُمٜم٘مٓمع( واٟمٔمر ذم وٕمػ احلدي٨م : شمذيمرة اعمحت٤مج ٓسمـ اعمٚم٘مـ ص

 ( .5/503( ، واًمٜمخ٦ٌم اًمٌٝمٞم٦م ًمٚمامًمٙمل )1/151، ويمِمػ اخلٗم٤مء ًمٚمٕمجٚمقين ) 511ص
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قمٚمٞمف3 ٕن اًمتحريؿ ُمرضمح قمغم اًمٙمؾ يمام ذيمره اسمـ احل٤مضم٥م3 وٕن اًمدًمٞمٚملم اعمذيمقريـ ذم 

 ومًٛمك آطمتٞم٤مط دًمٞماًل . (5)(ٞم٤من ذًمؽ أجْم٤مً اًمٙمت٤مب ي٘متْم

وأطمًـ ُمـ دًمٞمؾ آطمتٞم٤مط ذم اًمدًٓم٦م قمغم أن إُمر ي٘متيض : ) -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ اًمًٌٙمل 

اًمٗمقر أن شم٘مقل ُمـ شمقضمف إُمر اعمٓمٚمؼ ٟمحقه وم٘مد حت٘م٘مٜم٤م وضمقب اًمٗمٕمؾ قمٚمٞمف وؿمٙمٙمٜم٤م هؾ خيرج 

 .(1) درة (ُمـ اًمٕمٝمدة سم٤مًمؽمايض ُمع اًم٘مٓمع سم٠منف خيرج قمٜمٝم٤م سم٤معم٤ٌم

طمٞم٨م ىمًؿ إدًم٦م إمم ىمًٛملم : ُمتٗمؼ  -رمحف اهلل–وأسح ُمـ ذيمر دًمٞمؾ آطمتٞم٤مط اسمـ اهلامم 

قمٚمٞمٝم٤م وذيمر اًم٘مرآن واًمًٜم٦م واإلمج٤مع واًم٘مٞم٤مس ، وأدًم٦م خمتٚمػ ومٞمٝم٤م ، وذيمر : ىمقل اًمّمح٤ميب 

 . (4)ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وآطمتٞم٤مط وآؾمتّمح٤مب  وذع

، وأن٘مؾ هٜم٤م ذح  -رمحٝمام اهلل–وأُمػم سم٤مدؿم٤مه  (3)وىمد واوم٘مف قمغم ذًمؽ ؿم٤مرطم٤مه اسمـ أُمػم احل٤مج

ًمقوقطمف طمٞم٨م ىم٤مل : ) اًم٤ٌمب اًمث٤مين ُمـ اعم٘م٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم أطمٙم٤مم  –رمحف اهلل –أُمػم سم٤مدؿم٤مه 

اعمقوقع ذم أدًم٦م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م )أدًم٦م إطمٙم٤مم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع واًم٘مٞم٤مس( سمحٙمؿ 

ل أو همػمه، واًمقطمل إُم٤م ُمتٚمق ومٝمق اًمٙمت٤مب، أو آؾمت٘مراء، وضمف اًمْمٌط اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل: إُم٤م وطم

همػم ُمتٚمق ومٝمق اًمًٜم٦م، وهمػم اًمقطمل إُم٤م ىمقل يمؾ إُم٦م ُمـ قمٍم ومٝمق اإلمج٤مع، وإٓ وم٤مًم٘مٞم٤مس، 

 وومٕمٚمف وشم٘مريره )وُمٜمع احلٍم( أي إسمٓم٤مًمف )سم٘مقل اًمّمح٤ميب قمغم ىمقل  ويٜمدرج ذم اًمًٜم٦م ىمقًمف 

قمرف ذم حمٚمف، وهق ًمٞمس ُمـ إرسمٕم٦م.  احلٜمٗمٞم٦م( وم٢مهنؿ ي٘مدُمقن ىمٞم٤مس اًمّمح٤ميب قمغم ىمٞم٤مؾمٝمؿ ح٤م

)وذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م( ُمـ إنٌٞم٤مء )وآطمتٞم٤مط وآؾمتّمح٤مب واًمتٕم٤مُمؾ ُمردود( ظمػم اعمٌتدأ 

)سمرده٤م( أي سمرد هذه اعمذيمقرات صم٤مٟمٞم٤م )إمم أطمده٤م( أي اعمذيمقرات هق أوٓ طم٤مل يمقن ذًمؽ 

                                 
 . (1/5001(  هن٤مي٦م اًمًقل ُمع ؾمٚمؿ اًمقصقل )5)

 . (3/5531(  اإلهب٤مج ذح اعمٜمٝم٤مج )1)

 . (1/111(  اًمتحرير ُمع اًمت٘مرير )4)

 . (1/111(  اٟمٔمر : اًمت٘مرير واًمتحٌػم )3)
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٤ميب وم٢مٟمف ُمردود إمم إطمد اعمردود إًمٞمف )ُمٕمٞمٜم٤م( ومام ؾمقى آطمتٞم٤مط وآؾمتّمح٤مب يم٘مقل اًمّمح

اًمًٜم٦م، وذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وم٢مٟمف ُمردود إمم اًمٙمت٤مب إذا ىمّمف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ همػم إٟمٙم٤مر، وإمم اًمًٜم٦م إذا 

ڻ ڻ ڻ )يمذًمؽ، وهق أجْم٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م راضمع إمم اًمٙمت٤مب ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ىمّمف اًمٜمٌل 

ؾمتّمح٤مب( ومت٠مُمؾ. واًمتٕم٤مُمؾ وم٢مٟمف ُمردود إمم اإلمج٤مع )وخمتٚمٗم٤م ذم آطمتٞم٤مط وآ   (5) (ڻ

 . (1) وم٢من ُمرضمع يمؾ ُمٜمٝمام همػم ُمتٕملم، سمؾ شم٤مرة ُمـ اًمٙمت٤مب، وشم٤مرة ُمـ اًمًٜم٦م، وشم٤مرة ُمـ همػممه٤م (

 .(4): )ٕن دًمٞمؾ آطمتٞم٤مط فمٜمل وُم٘متْم٤مه اًمقضمقب ( -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ ٟمجٞمؿ 

ء اعمٞمت٦م، وٓ : ) -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمٓم٤مهر اسمـ قم٤مؿمقر  وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل:حيرم آٟمتٗم٤مع سمٙمؾ أضمزا

ٞمؾ ًمف ُمـ ومٕمؾ طمرم ٕن اًمٗمٕمؾ ذم طمٞمز اإلصم٤ٌمت ٓ قمٛمقم ًمف، وٕن ًمٗمظ اعمٞمت٦م يمؾ وًمٞمس يمٚمٞم٤م دًم

ومٚمٞمس ُمـ صٞمغ اًمٕمٛمقم، ومػمضمع آؾمتدٓل سمف إمم ُم٠ًمخ٦م اخلالف ذم إظمذ سم٠موائؾ إؾمامء أو 

ئـ وٓ أطمًٌٝم٤م  أواظمره٤م وهل ُم٠ًمخ٦م شمرضمع إمم إقمامل دًمٞمؾ آطمتٞم٤مط وومٞمف ُمراشم٥م وقمٚمٞمف ىمرا

ومرة ه   . (3) ٜم٤م (ُمتقا

وىمد ذيمر إؾمت٤مذ أمحد اخلٓم٤ميب أن أب٤م حمٛمد اًمقٟمنميز
(5)

ٟمجؾ أيب اًمٕم٤ٌمس اًمقٟمنميز ص٤مطم٥م  

ئد ، وإظمذ سم٤مٕطمقط ، واًمؼماءة إصٚمٞم٦م،  -رمحٝمام اهلل–إيْم٤مح اعم٤ًمًمؽ  ىمد ٟمص قمغم أن اًمٕمقا

                                 
  .( ُمـ ؾمقرة احلنم0ُمـ أي٦م )(  5)

 . (4/1(  شمٞمًػم اًمتحرير )1)

ئؼ )4) ( ، واسمـ قم٤مسمديـ ذم طم٤مؿمٞمتف 5/110( ، وىم٤مل ٟمحقه ؿمٞمخ زاده ذم جمٛمع إبحر )1/444(  اًمٌحر اًمرا

(0/531) 

 (1/551(  اًمتحرير واًمتٜمقير )3)

واًم٘مْم٤مء  مجع سملم اًمٗمتٞم٤م، وم٘مٞمف ُمـ أهؾ وم٤مس، ـ حيٞمك، أبق حمٛمد اسمـ اًمقٟمنميزقمٌد اًمقاطمد سمـ أمحد سمهق :   (5)

ذح خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م ذم اًمٗم٘مف،  وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف :يم٤من ي٘م٤مل ًمف اسمـ اًمقٟمنميز واسمـ اًمِمٞمخ،  ، واًمتدريس

( ، 5/301ـه . اٟمٔمر : ؿمجرة اًمٜمقر اًمزيمٞم٦م )211شمقذم ؾمٜم٦م ٟمٔمؿ ومٞمف ىمقاقمد اعمذه٥م اح٤مًمٙمل، و  واًمٜمقر اعم٘متٌس 

 ( .3/503وإقمالم ًمٚمزريمكم )
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ء ُمـ أصقل اإلُم٤مم      ُم٤مًمؽوذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ، واعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م ، وآؾمتّمح٤مب ، وآؾمت٘مرا

-رمحف اهلل–
(1)

 . 

وىمد أؿم٤مر مجٚم٦م ُمـ إصقًمٞملم وٛمٜم٤ًم ذم يمالُمٝمؿ قمغم صح٦م إـمالق اًمدًمٞمؾ قمغم آطمتٞم٤مط ، 

وذًمؽ إُم٤م سمتًٛمٞم٦م آطمتٞم٤مط أصاًل ذم اًمنميٕم٦م ، أو اىمؽماهن٤م سم٤مٕدًم٦م اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م ، أو سمٜم٤مء 

 أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م قمٚمٞمٝم٤م .

    ، واسمـ طمزم ، واًمنظمز ، واًمِم٤مـمٌل ومٛمٛمـ ضمٕمؾ آطمتٞم٤مط أصاًل ذم اًمنميٕم٦م : اجلّم٤مص

 . -رمحٝمام اهلل–

واقمت٤ٌمر آطمتٞم٤مط وإظمذ سم٤مًمث٘م٦م أصؾ يمٌػم ُمـ أصقل اًمٗم٘مف ، : ) -رمحف اهلل–ىم٤مل اجلّم٤مص 

ىمد اؾمتٕمٛمٚمف اًمٗم٘مٝم٤مء يمٚمٝمؿ ، وهق ذم اًمٕم٘مؾ يمذًمؽ أجْم٤م 3 ٕن ُمـ ىمٞمؾ ًمف إن ذم ـمري٘مؽ ؾمٌٕم٤م أو 

 .(1) ( شمرك اإلىمدام قمغم ؾمٚمقيمٝم٤م طمتك يتٌلم أُمره٤مًمّمقص٤م يم٤من اًمقاضم٥م قمٚمٞمف إظمذ سم٤محلزم و

وي٘م٤مل عمـ ضمٕمؾ ُمـ يمالم اعمخ٤مًمٗملم ًمف وم٘م٤مل : ) -رمحف اهلل–وهق اًمذي ومٝمٛمف اسمـ طمزم 

 .(4) ( ... آطمتٞم٤مط أصالً 

 .(3) ( وإظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط أصؾ ذم اًمنمع: ) -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمنظمز 

٤مٟم٧م اًمٕمٚم٦م همػم ُمٜمْمٌٓم٦م ومل يقضمد هل٤م ُمٔمٜم٦م ومٕمغم هذا إذا يم: ) -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمِم٤مـمٌل 

ُمٜمْمٌٓم٦م ، وم٤معمحؾ حمؾ اؿمت٤ٌمه، ويمثػما ُم٤م يرضمع هٜم٤م إمم أصؾ آطمتٞم٤مط ، وم٢مٟمف صم٤مسم٧م ُمٕمتؼم طمًٌام 

                                 
، طمٞم٨م ٟم٘مٚمف ُمـ خمٓمقـم٦م سمٕمٜمقان  550ديمتقر ًمٙمت٤مب ) إيْم٤مح اعم٤ًمًمؽ ( ًمٚمقٟمنميز صاٟمٔمر : ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ اًم  (1)

ٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م سمتٓمقان رىمؿ  )اًمٜمقر اعم٘متٌس ذم ىمقاقمد ُم٤مًمؽ سمـ أنس ( ٕيب حمٛمد اًمقٟمنميز ، وهل خمٓمقـم٦م سم٤مخلزا

(131) . 

 . (1/505(  اًمٗمّمقل ذم إصقل )1)

 . (1/50(  اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم )4)

 . (1/15قل اًمنظمز )(  أص3)
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 .(5) ( هق ُمٌلم ذم ُمقوٕمف

ً سمدًمٞمٚمٞمتف 3 ذًمؽ ٕن إصؾ يٓمٚمؼ قمغم قمدة ُمٕم٤مين ، ُمـ أؿمٝمره٤م  ويمقن آطمتٞم٤مط أصاًل ُمِمٕمرا

 .(1)ُمٕم٤مين إصؾ يمٚمٝم٤م شمرضمع عمٕمٜمك اًمدًمٞمؾ -رمحف اهلل–ًمزريمٌم ُمٕمٜمك اًمدًمٞمؾ ، سمؾ ضمٕمؾ ا

وُمٜمٝمؿ ُمـ ىمرن آطمتٞم٤مط سم٤مٕدًم٦م اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م ، سمام يِمٕمر سم٠مهن٤م ُمـ وٛمـ إدًم٦م اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م، 

وم٢من ه٤مهٜم٤م ـمرىم٤م أظمرى ؾمقى اًم٘مٞم٤مس ، يم٤مًمتٛمًؽ سم٤معمّم٤مًمح : ) -رمحف اهلل–يمام ىم٤مل اًمرازي 

٤مط ذم شمٜمزيؾ اًمٚمٗمظ قمغم أيمثر ُمٗمٝمقُم٤مشمف ، أو أىمؾ اعمرؾمٚم٦م، واًمتٛمًؽ سمٓمري٘م٦م آطمتٞم

 .(4)(ُمٗمٝمقُم٤مشمف

وُمٜمٝمؿ ُمـ ضمٕمؾ اًمنميٕم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم آطمتٞم٤مط ، وهذا اًمٌٜم٤مء ُمِمٕمر سم٤مًمدًمٞمٚمٞم٦م 3 ٕن اًمنميٕم٦م ٓ 

واًمنميٕم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم آطمتٞم٤مط : ) -رمحف اهلل–شمٌٜمك إٓ قمغم دًمٞمؾ ذقمل ، يمام ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل 

 . (3) (قمًك أن يٙمقن ـمري٘م٤م إمم ُمٗمًدةوإظمذ سم٤محلزم، واًمتحرز مم٤م 

وىمد أـمٚمؼ قمدد ُمـ اًم٤ٌمطمثلم اعمٕم٤مسيـ وصػ اًمدًمٞمؾ قمغم آطمتٞم٤مط ، وُمٜمٝمؿ : اًمديمتقر ُمٜمٞم٥م 

، واًمديمتقر  -رمحف اهلل-(0)، واًمديمتقر قمٌداًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م (1)، واًمديمتقر إًمٞم٤مس سمٚمٙم٤م (1)ؿم٤ميمر

 . (5)، وإؾمت٤مذ أذف اًمٙمٜم٤مين(1)قمكم اعمٓمرودي

                                 
 . (5/140(  اعمقاوم٘م٤مت )5)

 . (5/50(  اًمٌحر اعمحٞمط )1)

 . (1/34(  اعمحّمقل )4)

 . (4/11(  اعمقاوم٘م٤مت )3)

 . 11(  اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ص 1)

سمٓمف ص (  ا1ٓ)  . 351طمتٞم٤مط طم٘مٞم٘متف وطمجٞمتف وأطمٙم٤مُمف ووقا

 . ( 5/411(  اعمٝمذب ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن )0)

ـمٚمع ُمـ ظمالل أ،  وىمد ىم٤مل : ) ومل  131ُمر واًمٜمٝمل قمٜمد إصقًمٞملم ص(  آؾمتدٓل سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ًمئؾ ا1ٕ)

سمحثل قمغم ُمـ ظم٤مًمػ ذم يمقن آطمتٞم٤مط دًمٞماًل ، وأنف يّمح أن يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ اًمدًمٞمؾ ( . ىمٚم٧م : ظمالف 

طمف آطمتٞم٤مط ُمـ إصقًمٞملم ذم طمجٞم٦م آطمتٞم٤مط يٜمًح٥م قمغم وصٗمف دًمٞماًل ، ويمذا ضمٕمؾ  = اسمـ اهلامم وذا
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قمٛمؾ إصقًمٞملم يِمٕمر سمٙمقن آطمتٞم٤مط دًمٞماًل ، وم٢مهنؿ يًتخدُمقٟمف يمام ث٤مًم٨م : اجل٤مٟم٥م اًم

شم٤مرة ٓ يذيمرون ُمـ إدًم٦م إٓ ويًتخدُمقن اًمدًمٞمؾ ، ومٞمذيمرون آطمتٞم٤مط وٛمـ أدًم٦م اعم٠ًمخ٦م ، 

 هق، وإيمثر أهنؿ يذيمروٟمف ُمع أدًم٦م أظمرى .

 ومٛمـ أُمثٚم٦م اؾمت٘مالل آطمتٞم٤مط ذم آؾمتدٓل سمف ذم اعم٠ًمخ٦م :

سم٤مٓؾمتدٓل  -رمحف اهلل–٦م محؾ اعمِمؽمك قمغم ؾم٤مئر ُمٕم٤مٟمٞمف : طمٞم٨م ايمتٗمك اًمٌٞمْم٤موي ُم٠ًمخ -5

سم٤مٓطمتٞم٤مط ًمٚم٘مقل سمقضمقب محؾ اعمِمؽمك قمغم ؾم٤مئر ُمٕم٤مٟمٞمف ، وم٘م٤مل : ) وٟم٘مؾ قمـ اًمِم٤مومٕمل 

 . (1)واًم٘م٤ميض : اًمقضمقب طمٞم٨م ٓ ىمريٜم٦م 3 اطمتٞم٤مـم٤ًم (

آؾمتدٓل  -رمحف اهلل–ُم٠ًمخ٦م دمرد اعمرؾمؾ قمـ اًمٕم٤مود : ايمتٗمك ضمالل اًمديـ اعمحكم  -1

ه ، وم٘م٤مل ؿم٤مرطم٤ًم قم٤ٌمرة اسمـ اًمًٌٙمل  رمحف –سم٤مٓطمتٞم٤مط ًمٚم٘مقل سم٤مًمٕمٛمؾ سمف إذا مل يٙمـ ذم اًم٤ٌمب ؾمقا

)وم٢من دمرد( اعمرؾمؾ قمـ اًمٕم٤مود )وٓ دًمٞمؾ( ذم اًم٤ٌمب )ؾمقاه( وُمدًمقًمف اعمٜمع ُمـ رء  : ) -اهلل

 . (4) )وم٤مٕفمٝمر آٟمٙمٗم٤مف( قمـ ذًمؽ اًمٌمء )ٕضمٚمف( 3 اطمتٞم٤مـم٤ًم (

 ُمـ أُمثٚم٦م ضمٕمؾ آطمتٞم٤مط ُمـ وٛمـ أدًم٦م اعم٠ًمخ٦م :و

: ) ومػمضمح .. -رمحف اهلل–ُم٠ًمخ٦م شمرضمٞمح اخلؼم اعمحرم قمغم اخلؼم اعمٌٞمح : ىم٤مل اًمٌٞمْم٤موي  -5

م احلالل " اعمحرم قمغم اعمٌٞمح 3 ًم٘مقًمف  م إٓ وهمٚم٥م احلرا 3  (3): " ُم٤م اضمتٛمع احلالل واحلرا

 . (1)وًمالطمتٞم٤مط(

مخ٦ًم أوضمف شمدل قمغم  -رمحف اهلل–اًمٗمقر : وم٘مد ذيمر اسمـ اًمًٌٙمل ُم٠ًمخ٦م دًٓم٦م إُمر قمغم  -1

                                                                                               
 وٛمـ إدًم٦م اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م ، يمام شم٘مدُم٧م اإلؿم٤مرة ًمذًمؽ . =

 . 410(  إدًم٦م آؾمتئٜم٤مؾمٞم٦م قمٜمد إصقًمٞملم ص 5)

 . 41(  ُمٜمٝم٤مج اًمٌٞمْم٤موي ص 1)

 . (1/103(  ذح اعمحكم ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر )4)

 . 511شم٘مدم خترجيف ذم ص (  3)

 . 552(  ُمٜمٝم٤مج اًمٌٞمْم٤موي ص 1)
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، صمؿ قم٘م٥م سمقضمف ؾم٤مدس مل يذيمره  -رمحف اهلل–اًمٗمقر وهل اعمذيمقرة ذم اعمٜمٝم٤مج ًمٚمٌٞمْم٤موي 

ذم اًمٙمت٤مب  وىمد اؾمتدل اًم٘م٤مئٚمقن سم٤مًمٗمقر أجْم٤م سمقضمف ؾم٤مدس مل يذيمرهص٤مطم٥م اعمٜمٝم٤مج وم٘م٤مل : )

 . (5) ًمق ومٕمؾ قم٘مٞمٌف وىمع اعمقىمع (مجٕمٜم٤م قمغم أنف أٟم٤م ٢موهق ـمري٘م٦م آطمتٞم٤مط وم

وهذا اًمٕمٛمؾ ُمـ إصقًمٞملم ي١ميمد قمغم أهنؿ يذيمرون آطمتٞم٤مط ويًتخدُمقٟمف ذم آؾمتدٓل سمف 

 قمغم اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م سمّمٗمتف دًمٞماًل وأصاًل شمٌٜمك قمٚمٞمف اًم٘مقاقمد .

سمٞمٜمٝمؿ ، سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م ويًتٕمٛمٚمقٟمف ُمـ همػم ٟمٙمػم  يًتدل اًمٗم٘مٝم٤مءاجل٤مٟم٥م اًمراسمع : 

ًٓ ذم اعم٠ًمخ٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ، وشم٤مرة يقردوٟمف وٛمـ أدًم٦م أظمرى .  وشم٤مرة يًتدًمقن سمف اؾمت٘مال

 ومٛمـ أُمثٚم٦م اؾمت٘مالل آطمتٞم٤مط سم٤مٓؾمتدٓل ذم اعم٠ًمخ٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م :

سمدًمٞمؾ ُمـ  -رمحف اهلل–ُم٠ًمخ٦م هؾ اًمٗمخذ ُمـ اًمٕمقرة أوٓ ؟ وم٘مد اؾمتدل اعمرهمٞمٜم٤مين احلٜمٗمل  -5

احلدي٨م وٕمٞمػ ، ومل يٌؼ  سم٠منّ  -رمحف اهلل–رة ، صمؿ شمٕم٘مٌف اسمـ اهلامم اًمًٜم٦م قمغم أن اًمريم٦ٌم ُمـ اًمٕمق

ىم٤مل :  قمـ قمكم   (1)وقمـ قم٘م٦ٌم سمـ قمٚم٘مٛم٦مًمالؾمتدٓل ذم اعم٠ًمخ٦م إٓ سمٓمري٘م٦م آطمتٞم٤مط وم٘م٤مل : )

هق اًمٞمِمٙمري ، وٕمٗمف أبق طم٤مشمؿ وقم٘م٦ٌم هذا  (4): " اًمريم٦ٌم ُمـ اًمٕمقرة " ىم٤مل رؾمقل اهلل 

أقمٜمل ىمقًمف : )ويمٚمٛم٦م( اًمخ 3 ٕن مت٤مُمف ط شمرشمٞم٥م اًمٌح٨م اعمذيمقر  هذا يً٘موقمغم ...واًمدارىمٓمٜمل 

صمؿ سملم ـمري٘م٦م آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م وم٘م٤مل : )أن ، ُمتقىمػ قمغم يمقن طمدي٨م اًمريم٦ٌم مم٤م حيت٩م سمف ( 

اًمٖم٤مي٦م ىمد شمدظمؾ وىمد خترج ، واعمقوع ُمقوع آطمتٞم٤مط ، ومحٙمٛمٜم٤م سمدظمقهل٤م اطمتٞم٤مـم٤م ، وإن 

اًمتح٘مٞمؼ وضمف  ضمتٛمع احلالل واحلرام وٓ ممٞمز ، وهذا ذماًمريم٦ٌم ُمٚمت٘مك قمٔمؿ اًمٕمقرة وهمػمه٤م وم٤م

                                 
 . (3/5530(  اإلهب٤مج ذح اعمٜمٝم٤مج )5)

، وروى قمٜمف أبق اًمٜمي سمـ ُمٜمّمقر ، وىم٤مل أبق طم٤مشمؿ:  قم٘م٦ٌم سمـ قمٚم٘مٛم٦م ، أبق اجلٜمقب ، روى قمـ قمكم هق : (  1)

( ، وهتذي٥م اًمٙمامل 4/10، ووٕمٗمف اًمدارىمٓمٜمل . اٟمٔمر : ُمٞمزان آقمتدال ) وٕمٞمػ سملم اًمْمٕمػ ٓ يِمتٖمؾ سمف

(44/100. ) 

سم٤مب إُمر سمتٕمٚمٞمؿ اًمّمٚمقات واًميب قمٚمٞمٝم٤م وطمد اًمٕمقرة اًمتل ، يمت٤مب اًمّمالة ، ٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف أظمرضمف اًمدارىم(  4)

 وٕمٞمػ ( . -أي قم٘م٦ٌم سمـ قمٚم٘مٛم٦م اًمراوي قمـ قمكم–وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل : )أبق اجلٜمقب ( 5/145جي٥م ؾمؽمه٤م ، )
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 . (5) طمتٞم٤مط (يمقن اعمقوع ُمقوع آ

:  -رمحف اهلل–ُم٠ًمخ٦م وضمقب اًمٙمػ قمـ اح٤مء إذا اؿمتٌف ـمٝمقر ُم٤ٌمح سمٜمجس : ىم٤مل اًمٌٝمقيت  -1

))وإن اؿمتٌف ـمٝمقر ُم٤ٌمح سمٜمجس أو( اؿمتٌف ـمٝمقر ُم٤ٌمح )سمٛمحرم مل يتحر وًمق زاد قمدد اًمٓمٝمقر( 

3 ٕنف اؿمتٌف اعم٤ٌمح سم٤معمحٔمقر ذم ُمقوع ٓ شمٌٞمحف  (1)، ظمالوم٤م ٕيب قمكم اًمٜمج٤مد أو اعم٤ٌمح

اًميورة، يمام ًمق اؿمتٌٝم٧م أظمتف سم٠مضمٜمٌٞم٤مت أو يم٤من أطمدمه٤م سمق3ٓ ٕن اًمٌقل ٓ ُمدظمؾ ًمف ذم 

اًمتٓمٝمػم )أو( أي وًمق )يم٤من اًمٜمجس همػم سمقل( ومال يتحرى ، وإذا قمٚمؿ اًمٜمجس اؾمتح٥م إراىمتف، 

 . (4) ًمٚمحٔمر( ووضم٥م اًمٙمػ قمٜمٝمام( أي اعمِمتٌٝملم 3 اطمتٞم٤مـم٤مً ًمٞمزيؾ اًمِمؽ قمـ ٟمٗمًف )

 وُمـ أُمثٚم٦م ضمٕمؾ آطمتٞم٤مط ُمـ وٛمـ أدًم٦م اعم٠ًمخ٦م :

سملم أن إومم  -رمحف اهلل–ُم٠ًمخ٦م : ىمٓمع اخلٗملم ًمٚمٛمحرم إذا مل جيد اًمٜمٕمٚملم : وم٤مسمـ ىمداُم٦م  -5

ٞمٚمٌس اخلٗملم، ومٛمـ مل جيد ٟمٕمٚملم، ومٚمىم٤مل : "  أن اًمٜمٌل  ىمٓمٕمٝمام ، قمٛماًل سمحدي٨م اسمـ قمٛمر 

وإومم  ىمٓمٕمٝمام، قمٛمال  ، وًمالطمتٞم٤مط ، وم٘م٤مل : )(3) وًمٞم٘مٓمٕمٝمام، طمتك يٙمقٟم٤م أؾمٗمؾ ُمـ اًمٙمٕمٌلم "

 . (1) سم٤محلدي٨م اًمّمحٞمح، وظمروضم٤م ُمـ اخلالف، وأظمذًا سم٤مٓطمتٞم٤مط(

                                 
 . (5/111(  ومتح اًم٘مدير )5)

٤مد ، يم٤من وم٘مٞمٝم٤مً (  1) ُمٕمٔماًم ، إُم٤مُم٤ًم ذم أصقل اًمديـ وومروقمف ، صح٥م ُمـ  هق : احلًـ سمـ قمٌداًمٚمف ، أبق قمكم اًمٜمج 

ؿمٞمقخ اعمذه٥م أيب حمٛمد اًمؼمهب٤مري وأيب احلًـ سمـ سمِم٤مر ، وصحٌف مج٤مقم٦م يم٠ميب قمٌداًمٚمف سمـ طم٤مُمد وأيب طمٗمص 

 (.5/411( ، واعم٘مّمد إرؿمد )4/132ـه . اٟمٔمر : ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ٕيب يٕمغم ) 410اًمٕمٙمؼمي ، وشمقذم ؾمٜم٦م 

 . (5/30(  يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )4)

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .(  3)

( ، 4/51( ، )5131ًمٌس اخلٗملم ًمٚمٛمحرم إذا مل جيد اًمٜمٕمٚملم ، سمرىمؿ )، سم٤مب اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب احل٩م           

وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب احل٩م ، سم٤مب ُم٤م ي٤ٌمح ًمٚمٛمحرم سمح٩م أو قمٛمرة وُم٤م ٓ ي٤ٌمح وسمٞم٤من حتريؿ اًمٓمٞم٥م قمٚمٞمف ، 

 . (5500، سمرىمؿ ) 351ص

 . (4/111(  اعمٖمٜمل )1)



  يف األخ  بهالفصل الثاني: حجوة االحتواط، وضوابطه، ومناهج األصولوني

 

[161] 

 

اًمؼم عمـ  ُم٠ًمخ٦م : ُمـ شمٞمٛمٞمؿ صمؿ صغم سمتٞمٛمٛمف ومٓمرأ قمٚمٞمف اح٤مء وهق يّمكم : وم٘مد اؾمتدل اسمـ قمٌد -1

وىمد ىمٞمؾ: ي٘مٓمع ُم٤م اًمّمالة سمدًمٞمٚملم : أطمدمه٤م اًم٘مٞم٤مس ، واًمث٤مين : آطمتٞم٤مط ، وم٘م٤مل : )ي٘مقل سم٘مٓمع 

هق ومٞمف ُمـ اًمّمالة ويتقو٠م سم٤مح٤مء ويًت٠منػ صالشمف 3 ٕنف ٓ جيقز ًمف أن يّمكم سمٕمض صالشمف 

سم٤مًمتٞمٛمؿ وهق واضمد ُم٤مء ، يمام ٓ جيقز ًمف أن يٌتدئٝم٤م سم٤مًمتٞمٛمؿ وهق واضمد ُم٤مء 3 يم٤معمٕمتدة سم٤مًمِمٝمقر 

٤م اًمدم وٓ جيقز هل٤م أن شمٕمتد سمام ُم٣م ُمـ اًمِمٝمقر وشمًت٠منػ قمدهت٤م سم٤محلٞمض، ويم٤من ئمٝمر هب

 . (5) ؾمحٜمقن يٛمٞمؾ إمم هذا ، وهق: صحٞمح ذم اًمٜمٔمر ، وآطمتٞم٤مط (

آطمتٞم٤مط إن أـمٚم٘مٜم٤م قمٚمٞمف وصػ اًمدًمٞمٚمٞم٦م ومت٤مرة يٙمقن ُمًت٘ماًل ذم اًمدًٓم٦م،  نإاجل٤مٟم٥م اخل٤مُمس : 

 وشم٤مرة يٙمقن ُمرضمح٤ًم سملم إدًم٦م :

ُمًت٘ماًل ذم اًمدًٓم٦م يمام ُمر ُمٕمٜم٤م ذم إُمثٚم٦م إصقًمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م ، ويمٞمػ أن إصقًمٞملم  ومٞمٙمقن

 واًمٗم٘مٝم٤مء سمٜمقا اؾمتدٓهلؿ قمغم آطمتٞم٤مط اؾمت٘مالًٓ .

ويٙمقن ُمرضمح٤ًم سملم فمقاهر اًمٜمّمقص ، وسملم إظم٤ٌمر ، وسملم إىمٞم٦ًم اعمتٕم٤مرو٦م ، يمام ىم٤مل 

ّم٤من ، وأطمدمه٤م أىمرب إمم اطمتٞم٤مط ، وم٘مد إذا شمٕم٤مرض فم٤مهران ، أو ٟم: ) -رمحف اهلل–اجلقيٜمل 

ذه٥م أيمثر اًمٗم٘مٝم٤مء إمم أن إطمقط ُمرضمح قمغم اًمث٤مين ، وزقمٛمقا أن اًمذي ي٘متْمٞمف اًمقرع وإشم٤ٌمع 

: اًمالئؼ سمحٙمٛم٦م اًمنميٕم٦م وحم٤مؾمٜمٝم٤م آطمتٞم٤مط ، وم٢مذا شمٕم٤مرض  اًمًالُم٦م هذا ، واطمتجقا سم٠من ىم٤مًمقا

ويم٠من اًم٘مقاقمد شمٖمٚم٥م قمغم  ،ًمٗمٔم٤من همٚم٥م قمغم اًمٔمـ أن اًمذي ٟم٘مٚمف ص٤مطم٥م آطمتٞم٤مط صدق 

 . (1) وشم١مازر اًمرأي ذم ذًمؽ (، اًمٔمـ ذًمؽ 

آطمتٞم٤مط يٙمٗمل ذم يمقٟمف دًمٞماًل يًتدل سمف قمغم إطمٙم٤مم واًم٘مقاقمد أن  نإاجل٤مٟم٥م اًم٤ًمدس : 

اًمنمع ىمد شمقاومرت أدًمتف ، وشمٙم٤مصمرت طمججف قمغم اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط يمام شم٘مدم ذم اعم٠ًمخ٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، 

طمتٞم٤مط ، وآقمتامد قمٚمٞمف ، ٟمٔمػم ُم٤م صٜمٕمف إئٛم٦م ذم اًمٕمٛمؾ سمًد وهذا يم٤مٍف ذم آؾمتدٓل سم٤مٓ

                                 
 . (5/513(  اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف أهؾ اعمديٜم٦م )5)

 . (1/5522(  اًمؼمه٤من )1)
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، وإن يم٤مٟم٧م هل ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م ُمـ  اًمذرائع وهمػمه٤م ُمـ إدًم٦م اًمتل ؿمٝمد اًمنمع هل٤م سم٤مٓقمت٤ٌمر

 ُم٤م ي١ميمد هذا اعمٕمٜمك ويقوحف سمجالء دًم٦م اعمٔمٜمقٟم٦م اًمتل مل يِمٝمد هل٤م ٟمص ُمٕملم سمحجٞمتٝم٤م ، وإ

 يمؾ أصؾ ذقمل مل يِمٝمد ًمف ٟمص ُمٕملم، ويم٤من ُمالئامً  أن: )  -رمحف اهلل–ىم٤مًمف اًمِم٤مـمٌل 

ُمٕمٜم٤مه ُمـ أدًمتف3 ومٝمق صحٞمح يٌٜمك قمٚمٞمف، ويرضمع إًمٞمف إذا يم٤من ذًمؽ  ًمتٍموم٤مت اًمنمع، وُم٠مظمقذاً 

سمف3 ٕن إدًم٦م ٓ يٚمزم أن شمدل قمغم اًم٘مٓمع سم٤محلٙمؿ  إصؾ ىمد ص٤مر سمٛمجٛمقع أدًمتف ُم٘مٓمققم٤مً 

 . (5) ذًمؽ يم٤معمتٕمذر( سم٤مٟمٗمراده٤م دون اٟمْمامم همػمه٤م إًمٞمٝم٤م يمام شم٘مدم3 ٕن

خلروج ُمـ اخلالف ، يمام شم٘مدم ىم٤مقمدة آطمتٞم٤مط ىمد ومرع قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مقمدة : ا نإاجل٤مٟم٥م اًم٤ًمسمع : 

، وىم٤مقمدة اخلروج ُمـ اخلالف ُمـ اًم٘مقاقمد اعمتٗمؼ قمغم اؾمتح٤ٌمهب٤م واًمٕمٛمؾ هب٤م سملم أهؾ ذيمره

روج ُمـ اخلالف : ) إن اًمٕمٚمامء ُمتٗم٘مقن قمغم احل٨م قمغم اخل -رمحف اهلل–اًمٜمقوي اًمٕمٚمؿ، يمام ىم٤مل 

:  -رمحف اهلل–، وىم٤مل اسمـ احل٤مج اح٤مًمٙمل  (1) إذا مل يٚمزم ُمٜمف إظمالل سمًٜم٦م أو وىمقع ذم ظمالف (

، وىم٤مل أبق  (4) واعمتِم٤مسمف ُم٤م اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ومٞمف ، وٓ ظمالف أن اخلروج ُمـ اخلالف أيمٛمؾ ()

 .(3)ُمـ اخلالف(: ) ُمتٗمؼ قمٚمٞمف أن ُمـ اًمقرع اخلروج  -رمحف اهلل–قمٌداًمٚمف اعمقاق اح٤مًمٙمل 

وم٢مذا يم٤من اًمٗمرع مم٤م يًتدل سمف ذم اعم٤ًمئؾ اخلالومٞم٦م ، ويٕمٛمؾ سمف سم٤مإلمج٤مع ، وم٢من إصؾ يٙمقن 

 يمذًمؽ ، ومام صم٧ٌم ًمٚمٗمرع صم٧ٌم ًمألصؾ .

آطمتٞم٤مط وإن يم٤من دًمٞماًل وم٢مٟمف ٓ يرىمك عمّم٤مف إدًم٦م اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م سملم أهؾ  نإاجل٤مٟم٥م اًمث٤مُمـ : 

 اًم٘مٞم٤مس ، وم٢مٟمف أوٕمػ ُمٜمٝمؿ ، وذًمؽ ُمـ وضمقه :اًمٕمٚمؿ ، يم٤مًم٘مرآن واًمًٜم٦م واإلمج٤مع و

اًمٕم٤ٌمدة ٓ شمث٧ٌم اسمتداًء سم٤مٓطمتٞم٤مط ، وإٟمام ي٠ميت آطمتٞم٤مط سمٕمد صمٌقت اًمٕم٤ٌمدة سم٤مًمٜمص وقمٜمد  أن -5

                                 
 . (5/44(  اعمقاوم٘م٤مت )5)

 .( 1/14(  ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ )1)

 . (3/514(  اعمدظمؾ )4)

 . (1/551(  اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ )3)
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: ) ويمِمػ اًمٖمٓم٤مء قمـ و٤مسمط ذًمؽ أن  -رمحف اهلل–اًمِمؽ ذم وىمققمٝم٤م ، وًمذا ىم٤مل أبق ؿم٤مُم٦م 

ؿمؽ ذم اًمتٗميص قمٜمف ، يم٢مجي٤مب اًمّمٚمقات ٟم٘مقل : آطمتٞم٤مط إٟمام يّم٤مر إًمٞمف ومٞمام صم٧ٌم وضمقسمف و

اخلٛمس قمغم ُمـ وم٤مشمتف إطمداه٤م ومل يٕمٚمؿ قمٞمٜمٝم٤م ، ويم٢مجي٤مب صقم يقم اًمثالصملم ُمـ رُمْم٤من قمٜمد 

اًمٖمٞمؿ . وأُم٤م ُم٤م يِمؽ ومٞمف هؾ هق واضم٥م أو همػم واضم٥م ، وٓ أصؾ ًمٚمقضمقب يًتّمح٥م ومال ، 

 .(5)واهلل أقمٚمؿ (

ًٓ : إٟمام يٙمقن ومٞمام يم: ) أُم٤م ا -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمثٞمٛملم  ٤من إصؾ ٓطمتٞم٤مط وم٠مو

ذيمره ذم ُمٕمرض ُمٜم٤مىمِم٦م ُمـ  (1) صؾ قمدُمف ، ومال اطمتٞم٤مط ذم إجي٤مسمف (وضمقسمف ، وأُم٤م إن يم٤من إ

 يرى وضمقب صقم يقم اًمِمؽ .

واًمٕمٚم٦م ذم هذا أن إواُمر واًمٜمقاهل إٟمام هل ُمـ اهلل ، ومٛمـ ؿمؽ ذم ورود أُمر سمٕم٤ٌمدة ومال يٚمتٗم٧م 

إُمر واًمٜمٝمل مه٤م ذع : ) -رمحف اهلل–دات قمغم اًمتقىمٞمػ ، وًمذا ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م إًمٞمٝم٤م 3 ًمٌٜم٤مء اًمٕم٤ٌم

 ،واًمٕم٤ٌمدة ٓ سمد أن شمٙمقن ُم٠مُمقرا هب٤م، ومام مل يث٧ٌم أنف ُم٠مُمقر سمف يمٞمػ حيٙمؿ قمٚمٞمف سم٠منف قم٤ٌمدة، اهلل 

وهلذا يم٤من أمحد وهمػمه ُمـ  ،وُم٤م مل يث٧ٌم ُمـ اًمٕم٤ٌمدات أنف ُمٜمٝمل قمٜمف يمٞمػ حيٙمؿ قمغم أنف حمٔمقر

ع ُمٜمٝم٤م إٓ ُم٤م ذقمف اهلل أهؾ احلدي٨م ي٘مقًمقن: إن إصؾ ذم اًمٕم٤ٌمدات اًمتقىمٞمػ ومال ينم وم٘مٝم٤مء

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ )وإٓ دظمٚمٜم٤م ذم ُمٕمٜمك ىمقًمف:  شمٕم٤ممم

(3)(﮸
)(3) . 

آطمتٞم٤مط ٓ يّم٤مر إًمٞمف ُم٤ٌمذة ، سمؾ يٚمتٗم٧م إًمٞمف قمٜمد اٟمٕمدام إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ، ومٝمق ُمت٠مظمر  نإ -1

                                 
 . 352ص  (  اعمح٘مؼ ُمـ قمٚمؿ إصقل ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل اًمرؾمقل 5)

 . (1/403(  اًمنمح اعمٛمتع )1)

 ُمـ ؾمقرة اًمِمقرى .   (15)(  ُمـ أي٦م 4)

 .(  12/50(  جمٛمقع اًمٗمت٤موى )3)
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 (5): ) اًمتٛمًؽ قمغم اًمٗمقر سم٤مٓطمتٞم٤مط وٕمٞمػ( -رمحف اهلل–اًمتؼميزي رشم٦ٌم قمٜمٝم٤م ، وًمذا ىم٤مل 

غ اًمقؾمع  فوأراد أن إدًم٦م وٓ يّم٤مر قمغم اًمٗمقر ًمالطمتٞم٤مط 3 ٕنف رسمام ذم  سم٤مًمٜمٔمرٓسمد ُمـ اؾمتٗمرا

 ويؽمك آطمتٞم٤مط .قمل أىمقى ُمٜمف يٕم٤مروف ومٞمّم٤مر إًمٞمف ئمٝمر دًمٞمؾ ذ

ٓ يٖمتٗمر ذم همػمه٤م ، ويت٤ًمُمح ومٞمف سمام ٓ يت٤ًمُمح يٖمتٗمر ذم إُمقر اعمٌٜمٞم٦م قمغم آطمتٞم٤مط ُم٤م  أنف -4

يٖمتٗمر ذم  فذم همػمه 3 ٕن آطمتٞم٤مط وؾمٞمٚم٦م يًٚمٙمٝم٤م اعمٙمٚمػ ذم ُم٘م٤مم آُمتث٤مل ، وُمـ اعمٕمٚمقم أن

 .(1)اًمقؾم٤مئؾ ُم٤م ٓ يٖمتٗمر ذم اعم٘م٤مصد 

وُمـ أُمثٚم٦م آهمتٗم٤مر ذم آطمتٞم٤مط : أن ُمـ ىم٤مل : إن ومٕمٚم٧م يمذا وم٠من٤م هيقدي ، أو أن٤م سمرئ ُمـ 

ؾمالم ، وم٢مٟمف يًتح٥م ًمف أن يًتٖمٗمر سمٕمده٤م وي٘مقل : )ٓ إهل إٓ اهلل ، حمٛمد رؾمقل اهلل( ، ىم٤مل اإل

وطمذومٝمؿ أؿمٝمد هٜم٤م ٓ يدل قمغم قمدم وضمقسمف ذم اإلؾمالم احل٘مٞم٘مل 3 ٕنف : ) -رمحف اهلل–اهلٞمتٛمل 

ده سم٤مٓطمتٞم٤مط هٜم٤م : اًمت٠ميمٞمد قمغم (4) يٖمتٗمر ومٞمام هق ًمالطمتٞم٤مط ُم٤م ٓ يٖمتٗمر ذم همػمه (  أنف ، وُمرا

 ُمًٚمؿ سمٕمدُم٤م ىم٤مل هذه اًمٙمٚمٛم٦م .

 ٦م اًمتل يتخرج قمٚمٞمٝم٤م ىمقاقمد وومروعآطمتٞم٤مط يٕمد يمذًمؽ ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم نإاجل٤مٟم٥م اًمت٤مؾمع : 

وم٘مٝمٞم٦م ، ومٝمل طمٙمؿ يمكم يٜمٓمٌؼ قمغم ومروع ُمتٜم٤مصمرة ذم إبقاب اًمٗم٘مٝمٞم٦م ، وًمذا ؾمٛمك مجٚم٦م ُمـ 

 . - اهللرمحٝمام–اًمٕمٚمامء آطمتٞم٤مط سم٤مًم٘م٤مقمدة يم٤مسمـ اًمًٌٙمل ، واسمـ قمالن 

ىم٤مقمدة: آطمتٞم٤مط أن ٟمجٕمؾ اعمٕمدوم يم٤معمقضمقد واعمقهقم : ) -رمحف اهلل–ىم٤مل اسمـ اًمًٌٙمل 

 .(3) يم٤معمح٘مؼ وُم٤م يرى قمغم سمٕمض اًمقضمقه ٓ يرى إٓ قمغم يمٚمٝم٤م (

 . (1) : ) واؾمتح٤ٌمب آطمتٞم٤مط ُمٕمٚمقم ُمـ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م ( -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ قمالن 

                                 
 . (3/5534( ، واسمـ اًمًٌٙمل ذم اإلهب٤مج )4/5443(  ٟم٘مٚمف اًم٘مراذم ذم ٟمٗم٤مئس إصقل )5)

 . 120، وٟمٔمري٦م آطمتٞم٤مط اًمٗم٘مٝمل ص  151(  اٟمٔمر : إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ ٟمجٞمؿ ص 1)

 . (3/415( ، وطم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل )1/124، واٟمٔمر : طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ ) 50/512(  حتٗم٦م اعمحت٤مج )4)

 . (5/550(  إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر )3)

 . (5/11(  اًمٗمتقطم٤مت اًمرسم٤مٟمٞم٦م )1)
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 سم٘مقاقمد وم٘مٝمٞم٦م أظمرى ، ُمـ ذًمؽ :وىمد يم٤من ًمالطمتٞم٤مط صٚم٦م وصمٞم٘م٦م 

م . -5  إذا اضمتٛمع احلالل واحلرام همٚم٥م احلرا

 اًم٘م٤مدر قمغم اًمٞم٘ملم ٓ ي٠مظمذ سم٤مًمٔمـ . -1

 اًمِمؽ ٓ شمٜم٤مط سمف اًمرظمص . -4

 إذا اؿمتٖمٚم٧م اًمذُم٦م سمٞم٘ملم ومال شمؼمأ إٓ سمٞم٘ملم . -3

 إصؾ ذم إبْم٤مع اًمتحريؿ .-1

 شمٜمزيؾ اعمٕمدوم ُمٜمزًم٦م اعمقضمقد .-1

 اًمٕم٤ٌمدة ضم٤مٟم٥م احلٔمر واًمًٗمر همٚمٌٜم٤م ضم٤مٟم٥م احلٔمر . إذا اضمتٛمع ذم-0

 ُم٤مطمرم اؾمتٕمامًمف طمرم اخت٤مذه .-1

 اعمٕم٤مُمٚم٦م سمٜم٘مٞمض اعم٘مّمقد اًمٗم٤مؾمد أصؾ . -2

 صٚملم ي١مظمذ سم٤مٕطمقط .قمٜمد شمٕم٤مرض إ -50

 درء اعمٗم٤مؾمد ُم٘مدم قمغم ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح . -55

 ُم٤م طمرم اؾمتٕمامًمف طمرم اخت٤مذه . -51

 قز ومٞمف اًمتحري .ي٤ٌمح قمٜمد اًميورة ٓ جي ُم٤م ٓ -54

 احلدود شمدرأ سم٤مًمِمٌٝم٤مت . -53

 . (5) اخلروج ُمـ اخلالف ُمًتح٥م -51

وصػ  ٤موإذا يم٤مٟم٧م ىم٤مقمدة آطمتٞم٤مط هبذه اعمث٤مسم٦م وم٢مٟمف حيت٩م هب٤م ويًتدل هب٤م ، ويٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم

 اًمدًمٞمؾ.

                                 
،  432-412: اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل صُمـ  (  اٟمٔمر هذه اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م وصٚمتٝم٤م سم٤مٓطمتٞم٤مط5)

، وآطمتٞم٤مط ذم  153-101، وآطمتٞم٤مط طم٘مٞم٘متف وطمجٞمتف ص  411-442طمتٞم٤مط اًمٗم٘مٝمل ص وٟمٔمري٦م آ

 . 550-503اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م وأثره ذم اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م ص 
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ُم٠ًمخ٦م آؾمتدٓل سم٤مًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م ويم٤من  -طمٗمٔمف اهلل–وىمد طمرر اًمديمتقر يٕم٘مقب اًم٤ٌمطمًلم 

) إن يم٤مٟم٧م اًم٘م٤مقمدة ُمًتٜمٌٓم٦م ُمـ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ومٞمختٚمػ أُمره٤م شمٌٕم٤ًم ٓشمٗم٤مق  مم٤م ىم٤مًمف :

اًمٕمٚمامء أو اظمتالومٝمؿ هبذا اًمِم٠من ، وم٢من اشمٗم٘مقا قمغم ذًمؽ يم٤مٟم٧م اًم٘م٤مقمدة طمج٦م ودًمٞماًل ص٤محل٤ًم 

ًمالؾمتٜم٤ٌمط3 ٕن اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم ذًمؽ يٕمٜمل إىمرارهؿ سمّمح٦م اًم٘م٤مقمدة ، وسمّمح٦م رده٤م إمم اًمٜمص 

 . (5) ٞمتٝم٤م ٕن شمٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م إطمٙم٤مم يم٤مًمٜمص (اًمنمقمل ، وسم٤مًمت٤مزم صالطم

وإذا ٟمٔمرٟم٤م ًم٘م٤مقمدة آطمتٞم٤مط وضمدٟم٤مه٤م ُمًتٜمٌٓم٦م ُمـ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م اعمتٙم٤مصمرة ذم هذا اًمِم٠من ، 

  ذم اجلٛمٚم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ هب٤م ، ومّمح إـمالق وصػ اًمدًمٞمٚمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م .لمامء ُمتٗم٘مووضمدٟم٤م اًمٕمٚم

إدًم٦م ، وهق ُمـ إدًم٦م اًمتٌٕمٞم٦م ، وشم٤مرة  أن آطمتٞم٤مط ومٞمام ئمٝمر زم يٕمد دًمٞماًل ُمـواخلالص٦م : 

 يٙمقن دًمٞماًل ُمًت٘ماًل ذم اعم٠ًمخ٦م ، وشم٤مرة يٙمقن دًمٞماًل وٛمـ أدًم٦م أظمرى .

 

 ) ُمٜمزًم٦م آطمتٞم٤مط سملم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ( 

 إن ًمالطمتٞم٤مط ُمع إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م صمالث صقر :

 أن يقاومؼ آطمتٞم٤مط إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م :اًمّمقرة إومم : 

وم٘متف ًمألدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ومحٞمٜمئذ يٙمقن آطمت  ، وُمث٤مل ذًمؽ : (1)ٞم٤مط ُمٕمتؼماً عمقا

 3إذا طم٤مل دون اهلالل همٞمؿ أو ىمؽم  احلٙمؿ سمقضمقب صقم يقم اًمثالصملم ُمـ رُمْم٤من -5

 . (4)اطمتٞم٤مـم٤مً 

: " إذا رأجتؿ اهلالل  ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل  وهذا آطمتٞم٤مط ُمقاومؼ حلدي٨م أيب هريرة 

                                 
 .  300، واٟمٔمر : ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ص  110(  اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ص 5)

 . 132ٛمٓمرودي ص (  اٟمٔمر : آؾمتدٓل سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ًمئؾ إُمر واًمٜمٝمل ًمٚم1)

 . (5/112(  اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم ًممُمدي )4)
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 . (5)ن همؿ قمٚمٞمٙمؿ ومّمقُمقا صمالصملم يقُم٤ًم "ومّمقُمقا ، وإذا رأجتٛمقه وم٠مومٓمروا ، وم٢م

 .(1)ُمـ ؿمؽ ذم صالشمف ومٚمؿ يدر يمؿ صغم صمالصم٤ًم أم أرسمٕم٤ًم ، وم٢من آطمتٞم٤مط أن جيٕمٚمٝم٤م صمالصم٤ًم  -1

: "إذا ؿمؽ  ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل  وهذا آطمتٞم٤مط ُمقاومؼ حلدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 

اًمِمؽ وًمٞمٌـ قمغم ُم٤م اؾمتٞم٘مـ ، صمؿ أطمديمؿ  ذم صالشمف ومٚمؿ يدر يمؿ صغم صمالصم٤م أم أرسمٕم٤م ، ومٚمٞمٓمرح 

 . (4)يًجد ؾمجدشملم ىمٌؾ أن يًٚمؿ "

 أن خي٤مًمػ آطمتٞم٤مط إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م :اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م :

د سمف ، وهق ٕمتًمًٜم٦م أو آمج٤مع وم٢مٟمف ؾم٤مىمط ٓ يوم٢مذا ظم٤مًمػ آطمتٞم٤مط إدًم٦م اعمٕمتؼمة ُمـ اًم٘مرآن أو ا

 ُمـ ىمٌٞمؾ آضمتٝم٤مد ذم ُمقرد اًمٜمص .

 وم٢مذا شمٌٞمٜم٧م  آطمتٞم٤مط إٟمام ينمع إذا مل شمتٌلم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل : ) -اهللرمحف –ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 . (3) اًمًٜم٦م وم٤مشم٤ٌمقمٝم٤م أومم (

ويٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ أن آطمتٞم٤مط اًمذي يٜمٗمع ص٤مطمٌف ويثٞمٌف اهلل : ) -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

وم٘م٦م اًمًٜم٦م وشمرك خم٤مًمٗمتٝم٤م وإٓ ومام  وم٤مٓطمتٞم٤مط يمؾ آطمتٞم٤مط ذم ذًمؽ ،قمٚمٞمف: آطمتٞم٤مط ذم ُمقا

 . (1) اطمت٤مط ًمٜمٗمًف ُمـ ظمرج قمـ اًمًٜم٦م سمؾ شمرك طم٘مٞم٘م٦م آطمتٞم٤مط ذم ذًمؽ (

 وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ :

                                 
أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ، سم٤مب وضمقب صقم رُمْم٤من ًمرؤي٦م اهلالل واًمٗمٓمر ًمرؤي٦م اهلالل، (  5)

 ( .5015، سمرىمؿ ) 411ص

 . (5/301( ، ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )1/531(  اٟمٔمر : اإلٟمّم٤مف )1)

،  ٤103مضمد وُمقاوع اًمّمالة ، سم٤مب اًمًٝمق ذم اًمّمالة واًمًجقد ًمف ، صأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اعمً(  4)

 ( .105سمرىمؿ )

 . (11/13(  جمٛمقع اًمٗمت٤موى )3)

 . (5/511(  إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ُمـ ُمّم٤مئد اًمِمٞمٓم٤من )1)
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 .(5)اطمتٞم٤مـم٤ًم  3احلٙمؿ سمقضمقب صٞم٤مم يقم اًمِمؽ  -5

ىم٤مل : " ٓ يت٘مدُمـ أطمديمؿ رُمْم٤من  أن اًمٜمٌل  وهذا آطمتٞم٤مط خم٤مًمػ حلدي٨م أيب هريرة 

 .(1)ّمقم صقُمف ومٚمٞمّمؿ ذًمؽ اًمٞمقم " سمّمقم يقم أو يقُملم إٓ أن يٙمقن رضماًل يم٤من ي

احلٙمؿ سم٠من اعمتقرم قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م احل٤مُمؾ شمٕمتد سم٠مبٕمد إضمٚملم ُمـ قمدة اًمقوم٤مة ، أو قمدة احلٛمؾ  -1

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )مجٕم٤ًم هل٤م سملم ىمقًمف شمٕم٤ممم : 

، ومٞمجٛمع سمٞمٜمٝم٤م  (4)(   ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ) وىمقًمف شمٕم٤ممم : ،  (3)(  ڀ 

 .(1)اطمتٞم٤مـم٤ًم 

أن اُمرأة ُمـ أؾمٚمؿ ي٘م٤مل هل٤م ؾمٌٞمٕم٦م ، يم٤مٟم٧م حت٧م :  ٤مًمػ حلدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م وهذا آطمتٞم٤مط خم

زوضمٝم٤م شمقذم قمٜمٝم٤م وهل طمٌغم ، ومخٓمٌٝم٤م أبق اًمًٜم٤مسمؾ سمـ سمٕمٙمؽ ، وم٠مب٧م أن شمٜمٙمحف ، وم٘م٤مل : 

)واهلل ُم٤م يّمٚمح أن شمٜمٙمحٞمف طمتك شمٕمتدي آظمر أضمٚملم ( ومٛمٙمث٧م ىمري٤ٌم ُمـ قمنم ًمٞم٤مل صمؿ ضم٤مءت 

 .(1)، وم٘م٤مل : " اٟمٙمحل "  اًمٜمٌل 

                                 
 . (4/3( ، واعمٌدع )3/301(  اٟمٔمر : اًمٗمروع )5)

 (  أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .1)

( ، سمرىمؿ 4/11يقُملم ، ) ٓم ، سم٤مب ٓ يت٘مدُمـ رُمْم٤من سمّمقم يقم واًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمّمق         

، شم٘مدُمقا رُمْم٤من سمّمقم يقم وٓ يقُملموُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ، سم٤مب ٓ ( ، 5253)

 .(5011،سمرىمؿ)411ص

 ( ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة .143(  ُمـ أي٦م )4)

 ( ُمـ ؾمقرة اًمٓمالق .3(  ُمـ أي٦م )3)

 . (4/521وسمدائع اًمّمٜم٤مئع ) ( ،1/45(  اٟمٔمر : اعمًٌقط )1)

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .(  1)

( ، سمرىمؿ 0/11)،   (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ )سم٤مب ،  اًمٓمالقاًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب          

، اٟم٘مْم٤مء قمدة اعمتقرم قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م وهمػمه٤م سمقوع احلٛمؾسم٤مب ،  اًمٓمالقذم صحٞمحف ، يمت٤مب ، وُمًٚمؿ ( 1451)

 ( .5314، سمرىمؿ ) 113ص
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 يٕم٤مروٝم٤م أدًم٦م أظمرى :وأن يقاومؼ آطمتٞم٤مط أدًم٦م ذقمٞم٦م  اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م :

:  -رمحف اهلل–اًمًٛمٕم٤مين اسمـ ، يمام ىم٤مل  (5)وذم هذه احل٤مًم٦م يٙمقن آطمتٞم٤مط ُمرضمح٤ًم سملم إدًم٦م 

أظمر ، ومٞمٙمقن إطمقط أومم 3 ٕن  ذمأطمدمه٤م اطمتٞم٤مط ٓ يقضمد  واًمٕم٤مذ : أن يٙمقن ذم)

 . (1) إطمقط أؾمٚمؿ ًمٚمديـ (

 . (4) ُمث٤مًمف : احلٙمؿ سمتحريؿ ٟمٙم٤مح إظمتلم ُمـ ُمٚمؽ اًمٞمٛملم 3 اطمتٞم٤مـم٤مً 

،    (4)(ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳)وهذا آطمتٞم٤مط ُمقاومؼ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ):  وهق ُمٕم٤مرض سمآج٦م أظمرى ، وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم

(5)(   ڄ
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . 115: آؾمتدٓل سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ًمئؾ إُمر واًمٜمٝمل ًمٚمٛمٓمرودي ص  (  اٟمٔمر5)

 . (1/145(  ىمقاـمع آدًم٦م )1)

 . (4/41( ، واعمحٞمط اًمؼمه٤مين )1/510(  اٟمٔمر : حتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء )4)

 ( ُمـ ؾمقرة اًمٜم٤ًمء .14(  ُمـ أي٦م )3)

 ( ُمـ ؾمقرة اعم١مُمٜمقن .1(  أي٦م )1)
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 . لم٤مٓطمتٞم٤مط قمٜمد إصقًمٞمسم إظمذ وقاسمطاعمٌح٨م اًمث٤مين : 

شم٘مدم اًمٙمالم قمـ آطمتج٤مج سم٤مٓطمتٞم٤مط ، وسمٞم٤من اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م ، وذيمر أدًم٦م إىمقال ، وسمٞم٤من 

ُمـ  ٞم٤مط أصال، ودمدر سمٕمد ذًمؽ اإلؿم٤مرة إمم أن اًم٘م٤مئٚملم سم٤مقمت٤ٌمر آطمت ُمٜمٝم٤ماًم٘مقل اًمراضمح 

ٌٓمقه أصقل اًمنميٕم٦م ، وقمٛمدة ذم اًمٌٜم٤مء اًمٗم٘مٝمل وإصقزم مل يٕمٛمٚمقا سم٤مٓطمتٞم٤مط ُمٓمٚم٘م٤ًم ، سمؾ و

سمط ، واؿمؽمـمقا ًمف مجٚم٦م ُمـ اًمنموط طمتك يٙمقن آطمتٞم٤مط ُمٕمتؼماً ذم إظمذ سمف  سمٕمدة وقا

ذًمؽ ٕن آطمتٞم٤مط داظمؾ ذم آضمتٝم٤مد ، وُمٕمٚمقم أن ًمّمح٦م آضمتٝم٤مد و ،وآؾمتدٓل 

ظم٤مص٦م  ووقاسمط صقل ، سمٞمد أن آطمتٞم٤مط ًمف ذوطتداد سمف ذوـم٤ًم ُمٕمٚمقُم٦م ذم يمت٥م إوآقم

 ه٤م ذم هذا اعمٌح٨م ، وهل :، حيًـ سمٜم٤م أن ٟمذيمرسمف

ّٓ يٕم٤مرض آطمتٞم٤مط ٟمّم٤ًم ُمـ ٟمّمقص اًمنميٕم٦م : وم٢من آطمتٞم٤مط إذا قم٤مرض  اًمْم٤مسمط إول :  أ

ٟمّم٤ًم ذقمٞم٤ًم يم٤من ذًمؽ ُمدقم٤مة ٓـمراطمف وإمه٤مًمف 3 ٕن آطمتٞم٤مط سمٛمٜمزًم٦م آضمتٝم٤مد ، وٓ اضمتٝم٤مد 

قمغم همػمه ُمـ  سمٛمحي اًمٜمص وؿمٝمقده ، وم٢من ُمٜمزًم٦م اًمٜمص اًمنمقمل ذم اعم٘م٤مم اًمذي يرضمح سمف

ىمقاقمد اًمٜمٔمر وآضمتٝم٤مد ، وًمٙمـ إذا يم٤من اًمٜمص حمتٛماًل أو ي٘مٌؾ شم٠موياًل ؾم٤مئٖم٤ًم أو شمٕم٤مرو٧م 

ىمقاقمد اًمٕم٤مم واخل٤مص ومٞمف أو ىم٤مقمدة شم٘مٞمٞمد اعمٓمٚمؼ ُمـ قمدُمف أو همػم ذًمؽ ُمـ أؾم٤ٌمب اًمؽمضمٞمح 

 ، ضم٤مز إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط طمتك ُمع وضمقد اًمٜمص ، وذًمؽ جلقاز دظمقل آضمتٝم٤مد ذم (5)واخلالف

 اًمٜمص طمٞمٜمئٍذ .

ؿمٞمئ٤ًم شمرظمص  أهن٤م ىم٤مًم٧م : صٜمع اًمٜمٌل  وإصؾ ذم اقمت٤ٌمر هذا اًمْم٤مسمط : طمدي٨م قم٤مئِم٦م 

ٍم يتٜمزهقن ومحٛمد اهلل وأثٜمك قمٚمٞمف وىم٤مل : "  ، وشمٜمزه قمٜمف ىمقم ، ومٌٚمغ ذًمؽ اًمٜمٌل ومٞمف ُم٤م سم٤مل أىمقا

                                 
رومع اعمالم قمـ إئٛم٦م إقمالم  -رمحف اهلل–ء رؾم٤مًم٦م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م (  راضمع ذم أؾم٤ٌمب اخلالف سملم اًمٕمٚمام5)

اإلٟمّم٤مف ذم وىمد ذيمر ومٞمٝم٤م قمنمة أؾم٤ٌمب ًمٚمخالف سملم اًمٕمٚمامء ، وُمـ اًمٙمت٥م اعم١مًمٗم٦م ذم هذا اًمِم٠من وهل ُمٗمٞمدة : 

ٌٓمٚمٞمقد ، ٓسمـ اًمًٞمد اًم ظمتالف سملم اعمًٚمٛملم ذم آرائٝمؿاعمٕم٤مين وإؾم٤ٌمب اًمتل أوضم٧ٌم آ اًمتٜمٌٞمف قمغم

 واإلٟمّم٤مف ذم سمٞم٤من أؾم٤ٌمب آظمتالف ًمقزم اهلل اًمدهٚمقي ، وأؾم٤ٌمب اظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٕمٌداًمٚمف اًمؽميمل .
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 . (5)"اهلل إين ٕقمٚمٛمٝمؿ سم٤مهلل وأؿمدهؿ ًمف ظمِمٞم٦م ً قمـ اًمٌمء أصٜمٕمف ، ومق

أقمامل ورد اًمٜمص اًمنمقمل سمجقازه٤م اًمٜمٗمر ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أرادوا آطمتٞم٤مط واًمتقرع قمـ ومٝم١مٓء 

هبذا اًمقرع وآطمتٞم٤مط هن٤مهؿ  هل٤م ، ومٚمام قمٚمؿ اًمٜمٌل  إسم٤مطمتٝم٤م واًمرظمّم٦م ومٞمٝم٤م ، وذًمؽ سمٗمٕمٚمف و

 قمٜمف ، ووسمخٝمؿ ومٞمف ، وقم٤مشمٌٝمؿ قمٚمٞمف .

اطمتٞم٤مط سمٕمض اًمٜم٤مس  وُمـ إُمثٚم٦م قمغم هذا آطمتٞم٤مط اًمٗم٤مؾمد واعمٕم٤مرض ًمٚمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ،

ذم اًمزي٤مدة قمغم اًمٕمدد اعمنموع ُمـ اًمٖمًالت ذم اًمقوقء ، ومٞمزيد قمغم اًمثالصم٦م اطمتٞم٤مـم٤ًم ، وهذا 

  لأتك اًمٜمٌ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أبٞمف قمـ ضمده أن رضمالً خم٤مًمػ ًمٚمٜمص اًمنمقمل ومٗمل طمدي٨م 

ًؾ وضمٝمف ، صمؿ هم إٟم٤مء ومٖمًؾ يمٗمٞمف صمالصم٤مً  قل اهلل يمٞمػ اًمٓمٝمقر" ومدقم٤م سمامء ذموم٘م٤مل : " ي٤م  رؾم

أذٟمٞمف وُمًح  سمرأؾمف وم٠مدظمؾ إصٌٕمٞمف اًم٤ًٌمطمتلم ذم ، صمؿ ُمًح ، صمؿ همًؾ ذراقمٞمف صمالصم٤مً صمالصم٤مً 

، صمؿ ىم٤مل " هٙمذا  صمالصم٤مً  سم٢مهب٤مُمٞمف قمغم فم٤مهر أذٟمٞمف وسم٤مًم٤ًٌمطمتلم سم٤مـمـ أذٟمٞمف ، صمؿ همًؾ رضمٚمٞمف صمالصم٤مً 

 . (1)اًمقوقء ومٛمـ زاد قمغم هذا أو ٟم٘مص وم٘مد أؾم٤مء وفمٚمؿ "

ٜم٦ّم، واًمت٠مدب سمآداب) : -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمٕمٞمٜمل  ًُّ  ىمقًمف: " وم٘مد أؾم٤مء " أي: ذم إدب، سمؽميمف اًم

                                 
 (  أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .5)

( ، وُمًٚمؿ 1505( ، سمرىمؿ )1/11اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب إدب ، سم٤مب ُمـ مل يقاضمف اًمٜم٤مس سم٤مًمٕمت٤مب ، )          

 . (1411، سمرىمؿ ) 124وؿمدة ظمِمٞمتف ، ص ، سم٤مب قمٚمٛمف ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ 

 داود واسمـ ُم٤مضمف واًمٜم٤ًمئل واًمٓمؼماين واًمٌٞمٝم٘مل . (  أظمرضمف أمحد وأبق1)

داود ذم اًمًٜمـ ، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ، سم٤مب اًمقوقء صمالصم٤م صمالصم٤م ،  ( ، وأبق1113( سمرىمؿ )55/100أمحد ذم اعمًٜمد )          

اًمًٜمـ ، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مٍم ويمراهٞم٦م  ( ، واسمـ ُم٤مضمف ذم540( ، سمرىمؿ )5/15)

( ، واًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ ، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ، سم٤مب آقمتداء ذم اًمقوقء ، 311( ، سمرىمؿ )5/531اًمتٕمدي ومٞمف ، )

( ، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ 55025( ، سمرىمؿ )55/01( ، واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ، )530( ، سمرىمؿ )5/11)

ٚم٘مـ ( ، وصححف اسمـ اعم400( سمرىمؿ )5/02، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ، سم٤مب يمراهٞم٦م اًمزي٤مدة قمغم اًمثالث ، )اًمٙمؼمى 

( ، وصحٞمح أيب داود 5/551( ، وظمالص٦م إطمٙم٤مم )1/534اًمٌدر اعمٜمػم )واًمٜمقوي وإًم٤ٌمين . اٟمٔمر : 

(5/111. ) 
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 .(5)(اًمنمع، وفمٚمؿ ٟمٗمًف سمام ٟم٘مّمٝم٤م ُمـ اًمثقاب سمؽمداد اعمرات ذم اًمقوقء

وُمـ إُمثٚم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمغم قمدم ُمراقم٤مة هذا اًمْم٤مسمط : اًم٘مقل سمقضمقب صٞم٤مم يقم اًمِمؽ اطمتٞم٤مـم٤ًم ، 

صملم ُمـ ؿمٕم٤ٌمن إن طم٤مل دون رؤي٦م اهلالل ذم ًمٞمٚمتف ويقم اًمِمؽ قمٜمد مجٝمقر اًمٕمٚمامء هق يقم اًمثال

 .(1)همٞمؿ أو ىمؽم

وهذا آطمتٞم٤مط ٓ يّمح 3 ٕنف ُمٕم٤مرض سمجٛمٚم٦م ُمـ اًمٜمّمقص اًمتل متٜمع ُمـ صٞم٤مم ذًمؽ اًمٞمقم ، 

ُمـ ص٤مم اًمٞمقم اًمذي يِمؽ ومٞمف وم٘مد قمَم أب٤م اًم٘م٤مؾمؿ ىم٤مل : " ُمٜمٝم٤م : طمدي٨م قمامر سمـ ي٤مه 

"(4). 

: " ٓ يت٘مدُمـ أطمديمؿ سمّمقم يقم وٓ يقُملم إٓ  قل اهلل ىم٤مل : ىم٤مل رؾم وطمدي٨م أيب هريرة 

 .  (3)أن يٙمقن رضمؾ يم٤من يّمقم صقُمف ومٚمٞمّمؿ ذًمؽ اًمٞمقم "

                                 
 . (5/411(  ذح ؾمٜمـ أيب داود )5)

( ، وُمقاه٥م 5/131( ، واًمٙم٤مذم ذم وم٘مف أهؾ اعمديٜم٦م )1/051ًمٚمتٜمقظمل )(  اٟمٔمر : اًمتٜمٌٞمف قمغم ُم٤ٌمدئ اًمتقضمٞمف 1)

 . (1/110( ، واًمٌٞم٤من ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل )1/421اجلٚمٞمؾ )

 (  أظمرضمف أبقداود واًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف واًمٜم٤ًمئل واًمدارُمل واسمـ طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م واًمٌزار .4)

( ، واًمؽمُمذي ذم 1441( ، سمرىمؿ )1/101راهٞم٦م صقم يقم اًمِمؽ ، )أبق داود ذم اًمًٜمـ ، يمت٤مب اًمّمقم ، سم٤مب يم           

( ، واسمـ ُم٤مضمف ذم 111( ، سمرىمؿ )4/00ضم٤مء ذم يمراهٞم٦م صقم يقم اًمِمؽ ، ) اًمًٜمـ ، يمت٤مب اًمّمقم ، سم٤مب ُم٤م

( ،  واًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ ، 5131سمرىمؿ ) ،( 5/110ضم٤مء ذم صٞم٤مم يقم اًمِمؽ ، )اًمًٜمـ ، يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ، سم٤مب ُم٤م 

( ، واًمدارُمل ذم اًمًٜمـ ، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ 1511( ، سمرىمؿ )3/514م ، سم٤مب صٞم٤مم يقم اًمِمؽ ، )يمت٤مب اًمّمٞم٤م

 ،(1/415( ، واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف ، سم٤مب اًمّمقم اعمٜمٝمل قمٜمف ، )5111( ، سمرىمؿ )1/1صٞم٤مم يقم اًمِمؽ ، )

ـ ( ، واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف ، سم٤مب اًمزضمر قمـ صقم اًمٞمقم اًمذي يِمؽ ومٞمف أُمـ رُمْم٤من أُم4111سمرىمؿ )

( ،  وىم٤مل اًمؽمُمذي : 5423سمرىمؿ )( ، 3/145( ، واًمٌزار ذم اعمًٜمد )5253( ، سمرىمؿ )4/103ؿمٕم٤ٌمن ، )

طمدي٨م قمامر طمدي٨م طمًـ صحٞمح( وصححف احل٤ميمؿ وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل : )إؾمٜم٤مده طمًـ ورضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت( )

 . (3/511( ، وإرواء اًمٖمٚمٞمؾ )1/125وصححف إًم٤ٌمين . اٟمٔمر : اًمٌدر اعمٜمػم )

 . 511دم خترجيف ذم ص شم٘م(  3)
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ذم شم٘مرير هذا اًمنمط وسمٞم٤مٟمف : ) وم٢من آطمتٞم٤مط إٟمام  -رمحف اهلل–ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 . (5)، وم٢مذا شمٌلم اًمًٜم٦م وم٤مشم٤ٌمقمٝم٤م أومم ( ينمع إذا مل شمتٌلم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

: ) ًمٙمـ آطمتٞم٤مط طمًـ ُم٤م مل خي٤مًمػ اًمًٜم٦م اعمٕمٚمقُم٦م ، وم٢مذا أوم٣م إمم ذًمؽ  -رمحف اهلل–وىم٤مل 

 . (1)يم٤من ظمٓم٠م(

أن يٕمٚمؿ أن آطمتٞم٤مط اًمذى يٜمٗمع ص٤مطمٌف ويثٞمٌف  ليٜمٌٖم و: ) -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م 

وم٘م٦م اًمًٜم٦م، وشمرك خم٤مًمٗمتٝم٤م ، وم٤مٓطمتٞم٤م ط يمؾ آطمتٞم٤مط ذم ذًمؽ ، وإٓ اهلل قمٚمٞمف : آطمتٞم٤مط ذم ُمقا

 .(4)ومام اطمت٤مط ًمٜمٗمًف ُمـ ظمرج قمـ اًمًٜم٦م، سمؾ شمرك طم٘مٞم٘م٦م آطمتٞم٤مط ذم ذًمؽ (

اشم٤ٌمع اًمًٜم٦م وُم٤م يم٤من قمٚمٞمف رؾمقل اهلل وأصح٤مسمف ُمـ همػم همٚمق وجم٤موزة وٓ : ) -رمحف اهلل–وىم٤مل 

آطمتٞم٤مط شم٘مّمػم وٓ شمٗمريط ومٝمذا هق آطمتٞم٤مط اًمذي يرو٤مه اهلل ورؾمقًمف .... وآطمتٞم٤مط يمؾ 

 .(3)اخلروج قمـ ظمالف اًمًٜم٦م وًمق ظم٤مًمٗم٧م أيمثر أهؾ إرض سمؾ يمٚمٝمؿ (

واخلالص٦م أن آطمتٞم٤مط إٟمام يٕمٛمؾ سمف قمٜمد آؿمت٤ٌمه ًميورة اًمٕمجز قمـ اًمقصقل عمدرك احلٙمؿ 

اًمنمقمل ، وُمع اًم٘مدرة قمغم اًمقصقل إًمٞمف سمقضمقد اًمٜمص يزول اعمٕمٜمك اًمذي ُمـ أضمٚمف ذع 

 .(1)اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط 

وذًمؽ ٕن آطمتٞم٤مط ٓ ًمث٤مين : أن شمٙمقن اًمِمٌٝم٦م اًمتل أدت إمم آطمتٞم٤مط ىمقي٦م فم٤مهرة : اًمْم٤مسمط ا

يٌٜمك قمغم إوه٤مم واًمِمٙمقك اًمْمٕمٞمٗم٦م يمام ىم٤مل اًمٕمز سمـ قمٌداًمًالم : ) اًمقرع قمٜمد سُمٕمد آطمتامل 

 . (1) قؾمقاس (ضب ُمـ اًم

                                 
 . (11/13(  جمٛمقع اًمٗمت٤موى )5)

 . (11/513(  جمٛمقع اًمٗمت٤موى )1)

 . (5/514(  إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من )4)

 . 111(  اًمروح ص 3)

 . 131(  اٟمٔمر : ٟمٔمري٦م آطمتٞم٤مط اًمٗم٘مٝمل ص1)

 . 411(  ؿمجرة اعمٕم٤مرف وإطمقال ص 1)
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ْمٕمٞمػ طمٞم٨م ىم٤مل : اد هبذا اًمِمؽ اًماإلمج٤مع ذم قمدم آقمتد -رمحف اهلل–وىمد طمٙمك اسمـ اًمٕمريب 

ًمٞمس أطمد ُمـ اًمٕمٚمامء ي٘ميض سم٤مًمِمؽ ذم رء وم٢من اًمنميٕم٦م ىمد أخٖمتف( وذًمؽ ذم ُم٠ًمخ٦م اًمِمؽ ذم )

. واًمٕمٛمؾ هبذا اًمِمؽ ًمٞمس ُمـ اًمقرع ذم رء ، سمؾ هق وهؿ و  (5)اًمٓمالق هؾ وىمع أوٓ ؟ 

 وؾمقؾم٦م .

 وُمـ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ :

ه ًمٞمتقو٠م ُمٜمف وم٘م٤مل ذمأن ُمـ أتك إمم ُم٤م -5 ٟمٗمًف: ًمٕمؾ ٟمج٤مؾم٦م ؾم٘مٓم٧م ومٞمف ىمٌؾ أن  ء مل جيد ؾمقا

أرد قمٚمٞمف، واُمتٜمع ُمـ اًمٓمٝم٤مرة سمف، وم٢من ذًمؽ ًمٞمس سمٛمٛمدوح 3 ٕن إصؾ ـمٝم٤مرة اعمٞم٤مه وقمدم 

 اًمٓمقارئ .

ًمق أن إٟم٤ًمٟم٤ًم اؿمتٝمك اًمٜم٤ًمء صمؿ ىم٤مل: ًمٕمؾ ذم اًمٕم٤ممل ُمـ روع ُمٕمل ومال يٚم٘مك اُمرأة إٓ واًمٕم٘مؾ  -1

ـ  يٛمٙمـ أن شمروعجيقز ذًمؽ ومٞمٝم٤م إذا يم٤مٟم٧م ذم مجٞمع اًمٜم٤ًمء هلذا اخل٤مـمر اًمٗم٤مؾمد  ُمٕمف، وم٤مضمتٜم٥م  ؾم

 .(1) مل يٙمـ ُمّمٞم٤ٌمً 

وُمـ اعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمغم هذا اًمْم٤مسمط : اًم٘مقل سم٤مٟمتٗم٤مء اًمزيم٤مة ذم احلٞمقان اعمتقًمد ُمـ ضمٜمًلم  -4

رمحف –خمتٚمٗملم ، يم٤محلٞمقان اعمتقًمد ُمـ اًمٔم٤ٌمء واًمٖمٜمؿ ، أو اًمٔم٤ٌمء واعمٕمز ، وم٘مد ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م 

سم٤مٟمتٗم٤مء اًمزيم٤مة ومٞمٝم٤م أصح3 ٕن إصؾ اٟمتٗم٤مء اًمقضمقب، وإٟمام صم٧ٌم سمٜمص أو  واًم٘مقل: ) -اهلل

إمج٤مع أو ىمٞم٤مس، وٓ ٟمص ذم هذه وٓ إمج٤مع، إٟمام هق ذم هبٞمٛم٦م إنٕم٤مم ُمـ إزواج اًمثامٟمٞم٦م، 

وٓ ُمٕمٜم٤مه٤م. وم٢من اعمتقًمد سملم ؿمٞمئلم  أضمٜم٤مؾمٝم٤م وٓ طمٙمٛمٝم٤م وٓ طم٘مٞم٘متٝم٤م وًمٞم٧ًم هذه داظمٚم٦م ذم

طمٙمٛمف قمٜمٝمام، يم٤مًمٌٖمؾ اعمتقًمد سملم اًمٗمرس واحلامر، واًمًٌع اعمتقًمد سملم يٜمٗمرد سم٤مؾمٛمف وضمٜمًف و

اًمذئ٥م واًمْمٌع، واًمٕم٤ًٌمر اعمتقًمد سملم اًمْمٌٕم٤من واًمذئ٦ٌم، ومٙمذًمؽ اعمتقًمد سملم اًمٔم٤ٌمء واعمٕمز ًمٞمس 

ت٤ٌمقمد ُم٤م سمٞمٜمٝمام، سمٛمٕمز وٓ فمٌل، وٓ يتٜم٤موًمف ٟمّمقص اًمِم٤مرع، وٓ يٛمٙمـ ىمٞم٤مؾمف قمٚمٞمٝم٤م، ًم

                                 
 . (5/031(  اًم٘مٌس ذح اعمقـم٠م )5)

 . (1/111لم اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ذم إيمامل اعمٕمٚمؿ )(  ذيمر هذيـ اعمث٤مًم1)



  يف األخ  بهالفصل الثاني: حجوة االحتواط، وضوابطه، ومناهج األصولوني

 

[174] 

 

 جيزئ ذم هدي وٓ أوحٞم٦م وٓ دي٦م، ....وإذا ىمٞمؾ: دم٥م اًمزيم٤مة ذم يمقٟمف ٓ واظمتالف طمٙمٛمٝمام

م اطمتٞم٤مـم٤م اطمتٞم٤مـم٤م وشمٖمٚمٞم٤ٌم ًمإلجي٤مب، يمام أثٌتٜم٤م اًمتحريؿ مل يّمح3 ٕن  ومٞمٝم٤م ذم احلرم واإلطمرا

 . (5)اًمقاضم٤ٌمت ٓ شمث٧ٌم اطمتٞم٤مـم٤م سم٤مًمِمؽ(

يمام ىم٤مل  واخلالص٦م أنف يِمؽمط ذم اًمِمٌٝم٦م اًمتل يٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م آطمتٞم٤مط أن شمٙمقن ىمقي٦م ُم١مصمرة ،

 . (1): ) شمٜمٌٞمف : ذط اًمِمٌٝم٦م أن شمٙمقن ىمقي٦م ، وإٓ ومال أثر هل٤م ( -رمحف اهلل–اًمًٞمقـمل 

 وىمد ٟمٔمؿ سمٕمْمٝمؿ ذًمؽ سم٘مقًمف :

 ٤مشمٗم٤مق احلدود شمً٘مـــــــط         سم٤مًمِمٌٝم٤مت طمًٌام ىمد وٌٓمقا ـــــــــــــــوسم

 (4)ـ٤ًم ، وإٓ ومٝمل ٓ ي١مصمــــــــرروا        ضمزُمـــــــــــــــــــــــــوذـمٝم٤م اًم٘مقة ومٞمام ذيم      

 اًمْم٤مسمط اًمث٤مًم٨م : أن يٙمقن آطمتٞم٤مط ومٞمام صم٧ٌم وضمقسمف وؿمؽ ذم إي٘م٤مقمف ، أو يم٤من سم٘م٤مؤه هق إصؾ

 .(3) سمٜم٤مء قمغم ىم٤مقمدة إصؾ سم٘م٤مء ُم٤م يم٤من قمغم ُم٤م يم٤من

: ) آطمتٞم٤مط إٟمام يٙمقن ومٞمام صم٧ٌم وضمقسمف يم٤مًمّمالة اًمٗم٤مئت٦م ،  -رمحف اهلل–ىم٤مل اًم٘مٓم٥م اًمِمػمازي 

وشمرك احلرام ذم اعمٓمٚم٘م٦م ، أو ومٞمام يٙمقن إصؾ يمٞمقم اًمثالصملم ُمـ رُمْم٤من ، وم٢من إصؾ أن 

يٙمقن رُمْم٤مٟم٤ًم ... وم٠مُم٤م ُم٤م اطمتٛمؾ اًمقضمقب ٓ سم٠مطمد ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ إُمريـ سمؾ سمٖمػم ذًمؽ قمغم ُم٤م 

ذه٥م إًمٞمف اعمًتدل ، وهق ضمقاز يمقن ومٕمٚمف واضم٤ًٌم قمٚمٞمٜم٤م ، ومال جيقز ومٞمف آطمتٞم٤مط 3 ٓطمتامل 

 . (1)يؿ ُمع قمدم اقمتْم٤مده سم٤مٕصؾ (اًمتحر

وُمث٤مل آطمتٞم٤مط ومٞمام صم٧ٌم وضمقسمف : ُمـ ؿمؽ ذم صالة ومريْم٦م هؾ صاله٤م أو مل يّمٚمٝم٤م ؟ وم٢من 

                                 
 . (1/331(  اعمٖمٜمل )5)

 . 513(  إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ص 1)

ئد اجلٜمٞم٦م )4) ئد اًمٌٝمٞم٦م ذم ٟمٔمؿ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمع اًمٗمقا  . (1/543(  اًمٗمرا

( ، 4/5314)ًمٚمٛمرداوي  ، واًمتحٌػم (5/321( ، وسمٞم٤من اعمختٍم )5/431(  اٟمٔمر : أصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح )3)

 ( .4/511وشمٞمًػم اًمتحرير )،  (1/301واًمت٘مرير واًمتحٌػم )

ُمل )1)  . (4/510(  ذح اعمختٍم ، حت٘مٞمؼ اًمديمتقر قمٌداًمٚمٓمٞمػ اًمٍما
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آطمتٞم٤مط ي٘متيض أن يّمٚمٞمٝم٤م سمٜم٤مء قمغم أن اًمٞم٘ملم ٓ يزول سم٤مًمِمؽ ، ومذُمتف ٓ شمؼمأ إٓ سمٞم٘ملم أداء 

 اًمّمالة ، وهذا اطمتٞم٤مط ذم أُمر ىمد صم٧ٌم وضمقسمف .

ط ذم سم٘م٤مء إصؾ : ُمـ ؿمؽ ذم اًمٞمقم اًمثالصملم ُمـ رُمْم٤من هؾ دظمؾ اًمٕمٞمد ذم وُمث٤مل آطمتٞم٤م

ذًمؽ اًمٞمقم أوٓ ؟ وم٤مٕصؾ سم٘م٤مء رُمْم٤من ، وٓ يدومع هذا اًمٞم٘ملم إٓ سمٞم٘ملم ُمثٚمف ، يمام ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل 

، وهذا اطمتٞم٤مط ذم سم٘م٤مء إصؾ قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف  (5) : ) وٓ أدومع اًمٞم٘ملم إٓ سمٞم٘ملم( -رمحف اهلل–

 اعمٖمػّم . طمتك ي٠ميت

:يم٠من يٙمقن ُم٠مُمقرًا  سمٖمػم آطمتٞم٤مط اً اًمْم٤مسمط اًمراسمع : أٓ يٙمقن اعمٙمٚمػ ذم طم٤مًم٦م آؿمت٤ٌمه ُم٠مُمقر

 سم٤مؾمتّمح٤مب إصؾ أو إظمذ سم٤مًمٔم٤مهر أو حتري واضمتٝم٤مد أو قمٛمؾ سم٤مًم٘مرقم٦م أو همػم ذًمؽ .

أن ُمـ شمٞم٘مـ اًمٓمٝم٤مرة وؿمؽ ذم احلدث وم٤مٕصؾ أن يًتّمح٥م اًمٓمٝم٤مرة طمتك  ومٛمث٤مل إول :

أو يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف ظمالومٝم٤م ، وذم هذه احل٤مًم٦م ٓ يٚمج٠م إمم آطمتٞم٤مط ُم٤ٌمذة قمٜمد آؿمت٤ٌمه سمؾ  يتٞم٘مـ

اًمرضمؾ  يٚمزم إصؾ ذم ذًمؽ 3 يدل قمٚمٞمف طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ زيد ىم٤مل : ؿمٙمل إمم رؾمقل اهلل 

 .(1)" ىم٤مل : "ٓ يٜمٍمف طمتك يًٛمع صقشم٤ًم أو جيد رحي٤مً جيد اًمٌمء ذم اًمّمالة 

ًمِم٤مرع أُمر اًم٘م٤ميض أن حيٙمؿ سمِمٝم٤مدة اًمٕمدول وٓ يرد ؿمٝم٤مدهتؿ سمٛمجرد أن ا وُمث٤مل اًمث٤مين :

إٟمٙمؿ ختتّمٛمقن إزم : "  آطمتٞم٤مط ، سمؾ قمٚمٞمف سمٔم٤مهر إُمر ُمـ اًمٕمداًم٦م اًمٔم٤مهرة ، يمام ىم٤مل اًمٜمٌل 

وًمٕمؾ سمٕمْمٙمؿ أخحـ سمحجتف ُمـ سمٕمض ومٛمـ ىمْمٞم٧م ًمف سمحؼ أظمٞمف ؿمٞمئ٤م سم٘مقًمف وم٢مٟمام أىمٓمع ًمف 

 .(3)ٗمل احلدي٨م سمٞم٤من سمقضمقب احلٙمؿ سم٤مًمٔم٤مهر دون إقمامل اًمٔمـوم (4)" ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٜم٤مر ومال ي٠مظمذه٤م

                                 
 . (1/111(  إم )5)

 . 11شم٘مدم خترجيف ذم ص (  1)

 (  أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .4)

( ، 1110( ، سمرىمؿ )4/510ٕمد اًمٞمٛملم ، )اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات ، سم٤مب ُمـ أىم٤مم اًمٌٞمٜم٦م سم         

 .(5054، سمرىمؿ ) 110وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب إىمْمٞم٦م ، سم٤مب احلٙمؿ سم٤مًمٔم٤مهر واًمٚمحـ سم٤محلج٦م ، ص 

 . (0/21اًمؼم ) ( ، وآؾمتذيم٤مر ٓسمـ قمٌد3/514(  اٟمٔمر : ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ )3)



  يف األخ  بهالفصل الثاني: حجوة االحتواط، وضوابطه، ومناهج األصولوني

 

[176] 

 

يمٛمـ همٚم٥م قمغم فمٜمف دظمقل وىم٧م اًمّمالة وم٢مٟمف شمّمح صالشمف ، وٓ وىمد ي٘مدم اًمٔم٤مهر قمغم إصؾ 

 . (5) يِمؽمط أن يتٞم٘مـ دظمقًمف ، ويم٤مًمٗمٓمر ذم اًمّمٞم٤مم جيقز سمٖمٚم٦ٌم فمـ همروب اًمِمٛمس

عمٕمرومتٝم٤م حترى وصغم قمغم اضمتٝم٤مده وحتريف،  أن ُمـ مل جيد اًم٘مٌٚم٦م ، ومل جيد ؾمٌٞمالً  وُمث٤مل اًمث٤مًم٨م :

وٓ يٕمٞمد اًمّمالة سمٕمد ذًمؽ اطمتٞم٤مـم٤ًم ، يدل قمٚمٞمف : طمدي٨م قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م أنف ىم٤مل : يمٜم٤م ُمع رؾمقل 

ذم ًمٞمٚم٦م ُمٔمٚمٛم٦م ومٚمؿ ٟمدر أجـ اًم٘مٌٚم٦م ، ومّمغم يمؾ رضمؾ ُمٜم٤م قمغم طمٞم٤مًمف ، ومٚمام أصٌحٜم٤م ذيمرٟم٤م  اهلل 

(2)(   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڳ)ومٜمزل ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :  ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل 
 . 

ذم ُمًػم أو ؾمٗمر وم٠مص٤مسمٜم٤م همٞمؿ  ويمذا طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل أنف ىم٤مل : يمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل 

ومتحػمٟم٤م وم٤مظمتٚمٗمٜم٤م ذم اًم٘مٌٚم٦م ، ومّمغم يمؾ رضمؾ ُمٜم٤م قمغم طمده ، وضمٕمؾ أطمدٟم٤م خيط سملم يديف ًمٜمٕمٚمؿ 

 . (4) صالشمٙمؿ "ومٚمؿ ي٠مُمرٟم٤م سم٤مإلقم٤مدة وىم٤مل : " ىمد أضمزأت  أُمٙمٜمتٜم٤م ، ومذيمرٟم٤م ذًمؽ ًمٚمٜمٌل 

ً يمام ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م وُمث٤مل اًمراسمع :  إذا  يم٤من رؾمقل اهلل : " اإلىمراع سملم ٟم٤ًمئف إذا أراد ؾمٗمرا

ً أىمرع سملم أزواضمف وم٠مَ   . (3)" ـ ظمرج ؾمٝمٛمٝم٤م ظمرج  هب٤م ُمٕمفٝمُ تَ ج  أراد أن خيرج ؾمٗمرا

                                 
 . (5/400) شم٘مرير اًم٘مقاقمد ٓسمـ رضم٥م(  5)

 اًمٌ٘مرة . واحلدي٨م أظمرضمف اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف واًمدارىمٓمٜمل . ( ُمـ ؾمقرة551(  ُمـ أي٦م )1)

( ، سمرىمؿ 1/501اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب اًمّمالة ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرضمؾ يّمكم ًمٖمػم اًم٘مٌٚم٦م ذم اًمٖمٞمؿ ، )         

( ، سمرىمؿ 5/411( ، واسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب اًمّمالة ، سم٤مب ُمـ يّمكم ًمٖمػم اًم٘مٌٚم٦م وهق ٓ يٕمٚمؿ ، )431)

ز اًمتحري ذم ذًمؽ )( ، واًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب اًمّمالة ، سم٤مب آضمتٝم٤مد ذم اًم٘م5010) ، (5/104ٌٚم٦م وضمقا

وىم٤مل اًمؽمُمذي:) هذا احلدي٨م ًمٞمس إؾمٜم٤مده سمذاك ، ٓ ٟمٕمرومف إٓ ُمـ طمدي٨م أؿمٕم٨م اًمًامن ، وأؿمٕم٨م سمـ ؾمٕمٞمد 

 أبق اًمرسمٞمع اًمًامن يْمٕمػ ذم احلدي٨م ( .

 (  أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل واحل٤ميمؿ .4)

ز اًمتحري ذم ذًمؽ )       ( ، واحل٤ميمؿ ذم 5/105اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف  ، يمت٤مب اًمّمالة ، سم٤مب آضمتٝم٤مد ذم اًم٘مٌٚم٦م وضمقا

( وىم٤مل : ) هذا طمدي٨م حمت٩م سمرواشمف يمٚمٝمؿ همػم حمٛمد سمـ ؾم٤ممل وم٢مين ٓ أقمرومف 034( ، سمرىمؿ )5/101اعمًتدرك ، )

 . سمٕمداًم٦م وٓ ضمرح (

 =  ( أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .3)
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ذا يم٤من : وم٢م اًمْم٤مسمط اخل٤مُمس : أٓ يقىمع اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط اعمًتح٥م اًمٜم٤مس ذم احلرج واعمِم٘م٦م

قمٛمؾ اعمٙمٚمػ سم٤مٓطمتٞم٤مط ي١مدي إمم إي٘م٤مع اًمٜم٤مس ذم احلرج واًمٕمٜم٧م ًمٙمقٟمف حمؾ اىمتداء ًمٚمٜم٤مس ُمثاًل 

 . (5) وم٢مٟمف يًتح٥م شمريمف ، وآسمتٕم٤مد قمٜمف

وأُم٤م آطمتٞم٤مط اًمقاضم٥م اًمذي ٓسمد ُمـ اعمٙمٚمػ ومٕمٚمف وم٢مٟمف يٕمٛمؾ سمف ، طمتك وًمق أوىمع ذم احلرج 

رمحف –يمام ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل ء ُمـ اعمِم٘م٦م واًمتٕم٥م أن يٕمؽميف ر3 ٕن آطمتٞم٤مط ٓ سمد و واعمِم٘م٦م

م اًمت٘مقى ؿمديد3 إٓ : ) -اهلل وٓ يمالم ذم أن اًمقرع ؿمديد ذم ٟمٗمًف، يمام أنف ٓ إؿمٙم٤مل ذم أن اًمتزا

أن ؿمدشمف ًمٞم٧ًم ُمـ ضمٝم٦م إي٘م٤مع ذًمؽ سم٤مًمٗمٕمؾ3 ٕن اهلل مل جيٕمؾ قمٚمٞمٜم٤م ذم اًمديـ ُمـ طمرج، سمؾ ُمـ 

ه٤م ظم٤م  . (1)( ص٦مضمٝم٦م ىمٓمع ُم٠مخقوم٤مت اًمٜمٗمس وصده٤م قمـ هقا

 ومم٤م يدل قمغم هذا اًمْم٤مسمط أُمقر :

شمرك اعمنموع سمؾ واعمًتح٥م ظمِمٞم٦م اعمِم٘م٦م ورومٕم٤ًم ًمٚمحرج قمـ اًمٜم٤مس ، يمام شمرك  أن اًمٜمٌل  -5

سمٕم٦م وىمد اضمتٛمع اًمٜم٤مس ، ومٚمام صغم اًمٗمجر أىمٌؾ قمغم اًمٜم٤مس صمؿ شمِمٝمد   صالة اًمؽماويح ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمرا

٦م وًمٙمـ ظمِمٞم٧م أن شمٗمرض قمٚمٞمٙمؿ صالة اًمٚمٞمؾ أُم٤م سمٕمد وم٢مين مل خيػ قمكم ؿم٠منٙمؿ اًمٚمٞمٚم وم٘م٤مل : "

 . (4)ومتٕمجزوا قمٜمٝم٤م "

شمرك اعمًتح٥م واعمنموع ظمِمٞم٦م اعمِم٘م٦م واًمٕمٜم٧م ، ومٙمذا شمرك آطمتٞم٤مط شمرك اًمقىمقع  وم٢مذا يم٤من 

                                                                                               
( ، سمرىمؿ 4/512اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اهل٦ٌم ، سم٤مب ه٦ٌم اعمرأة ًمٖمػم زوضمٝم٤م وقمت٘مٝم٤م إذا يم٤من هل٤م زوج ، )=         

 .( 1331، سمرىمؿ ) 211( ، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ، سم٤مب ومْمؾ قم٤مئِم٦م ، ص1124)

 . 121(  اٟمٔمر : اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ص 5)

 . (5/511(  اعمقاوم٘م٤مت )1)

 (  أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .4)

( ، 213( ، سمرىمؿ )1/55اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ، سم٤مب ُمـ ىم٤مل ذم اخلٓم٦ٌم سمٕمد اًمثٜم٤مء أُم٤م سمٕمد ، )        

وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب صالة اعم٤ًمومريـ وىمٍمه٤م ، سم٤مب اًمؽمهمٞم٥م ذم ىمٞم٤مم رُمْم٤من وهق اًمؽماويح ، 

 . (015، سمرىمؿ ) 121ص
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 ومٞمٝمام .

سمـ احيٞمك سمـ قمٌد اًمرمحـ قمٛمؾ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح مم٤م يدل قمغم هذا اًمْم٤مسمط : ُمـ ذًمؽ ُم٤م رواه  -1

اخلٓم٤مب ذم ريم٥م ومٞمٝمؿ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ، وأن قمٛمر سمـ  أنف اقمتٛمر ُمع قمٛمر سمـ طم٤مـم٥م :

اخلٓم٤مب قمّرس سمٌٕمض اًمٓمريؼ ىمري٤ٌم ُمـ سمٕمض اعمٞم٤مه ، وم٤مطمتٚمؿ قمٛمر وىمد يم٤مد أن يّمٌح ، ومٚمؿ جيد 

ُمع اًمريم٥م ُم٤مء ، ومريم٥م طمتك ضم٤مء اح٤مء ومجٕمؾ يٖمًؾ ُم٤م رأى ُمـ ذًمؽ آطمتالم طمتك أؾمٗمر. 

: ؽ يٖمًؾ" . وم٘م٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبصمقسموم٘م٤مل ًمف قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص : "أصٌح٧م وُمٕمٜم٤م صمٞم٤مب ومدع 

"واقمج٤ٌم ًمؽ ي٤م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ًمئـ يمٜم٧م دمد صمٞم٤مسم٤م أومٙمؾ اًمٜم٤مس جيد صمٞم٤مسم٤ًم ؟! واهلل ًمق ومٕمٚمتٝم٤م 

 .(5) ًمٙم٤مٟم٧م ؾمٜم٦م ، سمؾ أهمًؾ ُم٤م رأج٧م وأنْمح ُم٤م مل أر "

وهذا اًمْم٤مسمط ظم٤مص سمٛمـ يم٤من ي٘متدى سمٗمٕمٚمف يم٤مُٕمػم واًمٕم٤ممل واحل٤ميمؿ وٟمحق ذًمؽ ، وأُم٤م 

قمٚمٞمف طمرج وُمِم٘م٦م ومٝمق إومْمؾ ًمف  ص٦م ٟمٗمًف وم٤مًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط طمتك ًمق شمرشم٥ماإلٟم٤ًمن ذم ظم٤م

 إورع .و

وهذا اًمنمط وإن يم٤من  اًمْم٤مسمط اًم٤ًمدس : أٓ يتٕم٤مرض اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ُمع اًمرظمّم٦م اًمنمقمٞم٦م :

يدظمؾ ذم قمدم خم٤مًمٗم٦م اًمٜمص اًمنمقمل إٓ أن اًمديمتقر ُمٜمٞم٥م ؿم٤ميمر أومرده ٕمهٞمتف ، وًمتقهؿ يمثػم 

ئؿ وم٘مط ،  ُمـ اًمٜم٤مس أن ذم إظمذ سم٤مًمرظمص اٟمت٘م٤مص٤ًم ًمٚمٕم٤ٌمدة ، وأن آطمتٞم٤مط يٙمقن سم٤مشم٤ٌمع اًمٕمزا

 .(1) ومٞم١مدي ذًمؽ ًمؽمك اًمرظمص اًمنمقمٞم٦م

طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ  ومم٤م يدل قمغم هذا آقمت٤ٌمر ذم اًمٜمٔمر سملم اًمرظمص اًمنمقمٞم٦م وآطمتٞم٤مط

رظمّمف يمام يٙمره شمك : " إن اهلل حي٥م أن شم١م أنف ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل  -ريض اهلل قمٜمٝمام-قمٛمر

                                 
ضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م ، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ، سم٤مب إقم٤مدة اجلٜم٥م اًمّمالة وهمًٚمف إذا صغم ومل يذيمر وهمًؾ صمقسمف ، (  أظمر5)

 . (553، سمرىمؿ ) 10ص

 . 405(  اٟمٔمر : اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ص 1)
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 . (5)" أن شم١مشمك ُمٕمّمٞمتف

هتف  ومٗمل احلدي٨م سمٞم٤من أن اهلل حي٥م إشمٞم٤من ُم٤م ذقمف ُمـ اًمرظمص، وذم شمِمٌٞمف شمٚمؽ اعمح٦ٌم سمٙمرا

إلشمٞم٤من اعمٕمّمٞم٦م دًمٞمؾ قمغم أن ذم شمرك إشمٞم٤من اًمرظمّم٦م شمرك ـم٤مقم٦م، يم٤مًمؽمك ًمٚمٓم٤مقم٦م احل٤مصؾ سم٢مشمٞم٤من 

 .(1)اعمٕمّمٞم٦م

إن أظمتل ٟمذرت أن  أنف ىم٤مل ًمٚمٜمٌل  ٤مُمروُمـ إدًم٦م قمغم هذا اًمْم٤مسمط : طمدي٨م قم٘م٦ٌم سمـ قم

 .(4): " إن اهلل ٓ يّمٜمع سمٛمٌم أظمتؽ إمم اًمٌٞم٧م ؿمٞمئ٤ًم ، ُمره٤م ومٚمؽميم٥م" متٌم إمم اًمٌٞم٧م وم٘م٤مل 

وم٢مٟمف ٓ يٕمتٛمد ذم ُم٤ًمئؾ آقمت٘م٤مد  اًمْم٤مسمط اًم٤ًمسمع : أٓ يٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم٤ًمئؾ آقمت٘م٤مدي٦م :

واًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م ،  اإلمج٤مع ، وٓ ُمنح ًمالضمتٝم٤مدإدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م و قمغم إٓ

وآطمتٞم٤مط هق ُمـ ىمٌٞمؾ آضمتٝم٤مد ، وُمث٤مل ذًمؽ : أنف ٓ جيقز أن يث٧ٌم هلل اؾماًم أو صٗم٦ًم اطمتٞم٤مـم٤ًم 

                                 
 (  أظمرضمف أمحد واسمـ طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م واًمٌٞمٝم٘مل .5)

( ، واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمؼم واإلطم٤ًمن ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء 1111( ، سمرىمؿ )50/500أمحد ذم اعمًٜمد )          

( ، واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ، سم٤مب اؾمتح٤ٌمب 413( ، سمرىمؿ )1/12ذم اًمٓم٤مقم٤مت وصمقاهب٤م ، )

( ، واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن ، أبقاب 1010( ، سمرىمؿ )4/112اًمٗمٓمر ذم اًمًٗمر ذم رُمْم٤من ًم٘مٌقل اًمرظمّم٦م ، )

 . (4/2( ، وصححف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء )4112( ، سمرىمؿ )4/304سم٤مب اًم٘مّمد ذم اًمٕم٤ٌمدة ، )اًمّمٞم٤مم ، 

 . (4/133(  اٟمٔمر : ٟمٞمؾ إوـم٤مر )1)

 (  أظمرضمف أمحد وأبقداود واًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف واسمـ اجل٤مرود وقمٌداًمرزاق واًمٓمؼماين واًمٌٞمٝم٘مل .4)

داود ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب إجامن ، سم٤مب ُمـ رأى قمٚمٞمف يمٗم٤مرة  بق( ، وأ50125( ، سمرىمؿ )11/114أمحد ذم اعمًٜمد )         

( ، واًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب إجامن ، سم٤مب ومٞمٛمـ ٟمذر أن حي٩م 4122( ، سمرىمؿ )4/141إذا يم٤من ذم ُمٕمّمٞم٦م ، )

( ، واسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب اًمٙمٗم٤مرات ، سم٤مب ُمـ ٟمذر أن حي٩م ُم٤مؿمٞم٤ًم ، 5133)( ، سمرىمؿ 3/551ُم٤مؿمٞم٤م ، )

( ، 241، سمرىمؿ ) 141ضم٤مء ذم اًمٜمذور ، ص ( ، واسمـ اجل٤مرود ذم اعمٜمت٘مك ، سم٤مب ُم٤م1543سمرىمؿ ) ( ،5/112)

( ، 51105( ، سمرىمؿ )1/310وقمٌداًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف ، يمت٤مب آيامن واًمٜمذور ، سم٤مب ُمـ ٟمذر ُمِمٞم٤ًم صمؿ قمجز ، )

اًمٜمذور ، سم٤مب اهلدى ( ، واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب 55111( ، سمرىمؿ )55/401واًمٓمؼماين ذم ُمٕمجٛمف اًمٙمٌػم )

 . (1/151( ، ووٕمٗمف إًم٤ٌمين يمام ذم اإلرواء )10153( ، سمرىمؿ )50/02ومٞمام ريم٥م ، )
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 .(5) قمٜمد اًمِمؽ سمف

ة ٞمدسم٤مٓطمتامٓت اًمٌٕم وم٢من اًمتٕمٚمؼ اًمْم٤مسمط اًمث٤مُمـ: أٓ ي١مدي اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط إمم اًمقؾمقؾم٦م :

٤م يقرث قمٜمد اإلٟم٤ًمن اًمقىمقع ذم اًمقؾمقؾم٦م ، وم٤مًمٕمؼمة سم٤مٓطمتامٓت وإوه٤مم وآطمتٞم٤مط هل

 اًم٘مري٦ٌم اًمتل هل٤م طمظ ُمـ اًمٜمٔمر .

وأُم٤م ُم٤م خيرج إمم سم٤مب اًمقؾمقؾم٦م ُمـ دمقيز إُمر اًمٌٕمٞمد ومٝمذا ًمٞمس : ) -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمراومٕمل 

: هق ُم٤م ي٘متْمٞمف دم قيز أُمر ُمـ اعمِمتٌٝم٤مت اعمٓمٚمقب اضمتٜم٤مهب٤م، وىمد ذيمر اًمٕمٚمامء ًمف أُمثٚم٦م3 وم٘م٤مًمقا

أن يٙمقن ًمف ومٞمٝم٤م حمرم، وشمرك اؾمتٕمامل ُم٤مء ذم ومالة  سمٕمٞمد يمؽمك اًمٜمٙم٤مح ُمـ ٟم٤ًمء سمٚمد يمٌػم ظمقوم٤مً 

ٟمج٤مؾم٦م قمٚمٞمف مل يِم٤مهده٤م، إمم همػم ذًمؽ مم٤م  ئوض اًمٜمج٤مؾم٦م، أو همًؾ صمقب خم٤موم٦م ـمرجلقاز قمر

 . (1)( يِمٌٝمف، ومٝمذا ًمٞمس ُمـ اًمقرع

ي٤مرؾمقل اهلل إن ىمقُم٤ًم ي٠متقٟمٜم٤م "ا : أن ىمقُم٤ًم ىم٤مًمق ويدل قمغم هذا اًمْم٤مسمط : طمدي٨م قم٤مئِم٦م 

: " ؾمٛمقا اهلل قمٚمٞمف  وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  "ي أذيمروا اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف أم ٓ ؟ سم٤مًمٚمحؿ وٓ ٟمدر

 . (4)ويمٚمقه"

 . (3) وم٤مًمقؾمقؾم٦م ُمٚمٖم٤مة ُمٓمرطم٦م ٓ طمٙمؿ هل٤م ُم٤م مل شمًت٘مر وشمث٧ٌم (: ) -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمٕمٞمٜمل 

ـ أيمؾ اًمّمٞمد ظمِمٞم٦م أن يٙمقن اٟمٗمٚم٧م ُمـ ُمـ يٛمتٜمع ُموُمـ أُمثٚم٦م اًمقرع اعم١مدي ًمٚمقؾمقؾم٦م : 

م أم طمالل وٓ قمالُم٦م شمدل  ء ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف ُمـ جمٝمقل ٓ يدري أُم٤مًمف طمرا إٟم٤ًمن، ويمٛمـ شمرك ذا

قمغم ذًمؽ اًمتحريؿ ، ويمٛمـ شمرك شمٜم٤مول رء خلؼم ورد ومٞمف ُمتٗمؼ قمغم وٕمٗمف ويٙمقن دًمٞمؾ إسم٤مطمتف 

 . (1)ىمقي٤م وشم٠مويٚمف ممتٜمع أو ُمًتٌٕمد

                                 
 . 401(  اٟمٔمر : اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ص 5)

 . (5/405(  ٟم٘ماًل قمـ قمٛمدة اًم٘م٤مري )1)

 .541شم٘مدم خترجيف ذم ص (  4)

 . (55/501(  قمٛمدة اًم٘م٤مري )3)

= أطمقال اعمقؾمقؾملم مم٤م ؾمٛمٕمف وؿم٤مهده مم٤م  -رمحف اهلل–( وىمد ذيمر اسمـ ىمداُم٦م 1/134اًمًالم )(  اٟمٔمر : ؾمٌؾ 1)
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اًمٗمرق سملم اًمِمؽ اعمٕمتؼم واًمذي جي٥م ومٞمف آطمتٞم٤مط  -رمحف اهلل–ٛمل وىمد وٌط اسمـ طمجر اهلٞمت

وسملم اًمقؾمقؾم٦م سمقضمقد اًمٕمالُم٦م اعم١مصمرة ، وضمٕمؾ اًمٕمٛمؾ سم٤مًمقؾمقؾم٦م ُمـ اًمٌدع اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ، وأن 

وومرق سملم اًمقؾمقؾم٦م واًمِمؽ : سم٠منف يٙمقن )اعمقؾمقس جيٕمؾ اعمٕمدوم سمٛمٜمزًم٦م اعمقضمقد ،  وم٘م٤مل : 

ذة اًمٜمج٤مؾم٦م ، وشمرك اًمّمالة ظمٚمػ ُمـ قم٤مدشمف اًمت٤ًمهؾ ذم سمٕمالُم٦م يمؽمك صمٞم٤مب ُمـ قم٤مدشمف ُم٤ٌم

إزاًمتٝم٤م3 ٕن إصؾ وهق اًمٓمٝم٤مرة ىمد قم٤مروف همٚم٦ٌم اًمٜمج٤مؾم٦م وآطمتٞم٤مط هٜم٤م ُمٓمٚمقب ، سمخالف 

اًمقؾمقؾم٦م وم٢مهن٤م احلٙمؿ سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م ُمـ همػم قمالُم٦م سم٠من مل يٕم٤مرض إصؾ رء يم٢مرادة همًؾ صمقب 

سمف اًمٜمقوي ذم ذح اعمٝمذب ، وم٤مٓطمتٞم٤مط ضمديد أو اؿمؽماه اطمتٞم٤مـم٤م وذًمؽ ُمـ اًمٌدع يمام سح 

طمٞمٜمئذ شمرك هذا آطمتٞم٤مط ، وسم٠من اعمقؾمقس ي٘مدر ُم٤م مل يٙمـ يم٤مئٜم٤م صمؿ حيٙمؿ سمحّمقًمف ، يم٠من 

 . (5)يتقهؿ وىمقع ٟمج٤مؾم٦م سمثقسمف صمؿ حيٙمؿ سمقضمقده٤م ُمـ همػم دًمٞمؾ فم٤مهر (

 .(1)اًمْم٤مسمط اًمت٤مؾمع : أٓ ي١مدي اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط إمم حمذور ذقمل

م ذم اًمًٗمر أضمزأه ذًمؽ اًمٞمقم وؾم٘مط قمٜمف اًمٗمرض ، وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ : قمٚمٞمف وُمث٤مل ذًمؽ : ُمـ ص٤م

ؽ وٓ ىمْم٤مء ذًمؽ اًمٞمقم اطمتٞم٤مـم٤ًم ًمٚمخروج ُمـ اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م ، ومٞم٘م٤مل ًمف : ٓ اقمت٤ٌمر ًم٘مقًم

دًم٦م اًمنمقمٞم٦م قمغم صح٦م اًمّمقم ذم طم٤مل اًمًٗمر وقمدم إجي٤مب سم٠مظمذك ًمالطمتٞم٤مط 3 ًمثٌقت إ

٤مئِم٦م أهن٤م ىم٤مًم٧م : "ؾم٠مل محزة سمـ قمٛمرو إؾمٚمٛمل رؾمقل طمدي٨م قموُمـ شمٚمؽ إدًم٦م اًم٘مْم٤مء ،  

أنس ، وطمدي٨م  (4) "قمـ اًمّمٞم٤مم ذم اًمًٗمر ، وم٘م٤مل : " إن ؿمئ٧م ومّمؿ وإن ؿمئ٧م وم٠مومٓمر اهلل 

                                                                                               
رمحف –يٜمدى ًمف اجلٌلم ، وحت٤مر ومٞمف إًم٤ٌمب وذًمؽ ذم يمت٤مسمف ) ذم اعمقؾمقؾملم ( وأتك ؿم٤مرطمف اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ =

٧م . )ُمٙم٤مئد اًمِمٞمٓم٤من ذم وذيمر ُمٜم٤مفمرة رائٕم٦م سملم أرسم٤مب اًمقؾمقؾم٦م وأرسم٤مب آىمتّم٤مد ومراضمٕمٝم٤م إن ؿمئ -اهلل

 . 13-51اًمقؾمقؾم٦م وذم اعمقؾمقؾملم ص

 . (5/111( ، واٟمٔمر اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م )5/110(  اًمٗمت٤موى اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمؼمى )5)

 . (5/551(  اٟمٔمر : إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر )1)

 (  أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .4)

 =( ، وُمًٚمؿ5234( ، سمرىمؿ )4/44ٗمر واإلومٓم٤مر ، )اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمّمقم ، سم٤مب اًمّمقم ذم اًمً         
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ذم رُمْم٤من ومٚمؿ يٕم٥م اًمّم٤مئؿ قمغم  اعمٗمٓمر وٓ اعمٗمٓمر  ُم٤مًمؽ أنف ىم٤مل : "ؾم٤مومرٟم٤م ُمع رؾمقل اهلل 

ذم ؿمٝمر رُمْم٤من  ٧م " ظمرضمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل ىم٤مًم وطمدي٨م أم اًمدرداء ، (5)"  قمغم اًمّم٤مئؿ

ذم طمر ؿمديد طمتك إن يم٤من أطمدٟم٤م ًمٞمْمع يده قمغم رأؾمف ُمـ ؿمدة احلر وُم٤م  ومٞمٜم٤م ص٤مئٌؿ إٓ رؾمقل 

 . (1)" وقمٌد اهلل سمـ رواطم٦م اهلل 

ٕمٚمؿ سم٢مشمٞم٤من اًمقاضم٥م أو شمرك ، وهق : اًم اًمْم٤مسمط اًمٕم٤مذ : أن يتح٘مؼ اعم٘مّمقد ُمـ آطمتٞم٤مط

طمتٞم٤مط هبذه اعمٝمٛم٦م ومٞمٙمقن ٓهمٞم٤ًم ٓ ُمٕمٜمك ًمف ، وإظمذ سمف ُمِم٘م٦م ٓ يؽمشم٥م ، وم٢من مل ي٘مقم آاحلرام

 قمٚمٞمٝم٤م رء ، ويٙمٗمل ذم اًمٕمٚمؿ سم٤معم٘مّمقد همٚم٦ٌم اًمٔمـ وم٢مهن٤م شم٘مقم ُم٘م٤مم اًمٞم٘ملم .

وُمـ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ : ُمـ ظمٗمل قمٚمٞمف ُمقوع ٟمج٤مؾم٦م ذم صمقب وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمف همًؾ مجٞمع 

تٞم٤مط إٓ سمذًمؽ ، ومال يٛمٙمـ آـمٛمئٜم٤من سمحّمقل اًمثقب اطمتٞم٤مـم٤ًم 3 ٕنف ٓ يتح٘مؼ ُم٘مّمقد آطم

 .(4)اًمّمالة اًمنمقمٞم٦م سمثقب ـم٤مهر إذا أوضمٌٜم٤م قمٚمٞمف أن يٖمًؾ سمٕمض اًمثقب أو أهمٚمٌف 

3 ٕن  ىمقى ذم اًمٜمٔمر وآضمتٝم٤مدنف قمٜمد اًمتٕم٤مرض ي٘مدم آطمتٞم٤مط إاًمْم٤مسمط احل٤مدي قمنم : أ

 إصؾ ذم إدًم٦م اعمتٕم٤مرو٦م أنف ي٘مدم إىمقى ُمٜمٝم٤م قمغم إىمؾ .

 . (3) : ) وأُم٤م آطمتٞم٤مط إذا مل ي٘مع ومٞمف اًمتٜم٤مىمض  وقمّؿ اًم٤ٌمب يّمٚمح( -رمحف اهلل–٤مل اجلقيٜمل ىم

                                                                                               
 ( .5515، سمرىمؿ ) 421ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ، سم٤مب اًمتخٞمػم ذم اًمّمقم واًمٗمٓمر ذم اًمًٗمر ، ص=

 (  أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .5)

سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م ذم اًمّمقم واإلومٓم٤مر ،  اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمّمقم ، سم٤مب مل يٕم٥م أصح٤مب اًمٜمٌل          

ز اًمّمقم واًمٗمٓمر ذم ؿمٝمر رُمْم٤من 5230( ، سمرىمؿ )4/43) ( ، وُمًٚمؿ ذم  صحٞمحف ، يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ، سم٤مب ضمقا

 ( .5551، سمرىمؿ ) 423ًمٚمٛم٤ًمومر ، ص

، سمرىمؿ  421(  أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ، سم٤مب اًمتخٞمػم ذم اًمّمقم واًمٗمٓمر ذم اًمًٗمر ، ص1)

(5511.) 

 . 111، وٟمٔمري٦م آطمتٞم٤مط اًمٗم٘مٝمل ص  401اإلؾمالُمل ص (  اٟمٔمر : اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اًمٗم٘مف 4)

 . 331(  اًمٙم٤مومٞم٦م ذم اجلدل ص 3)
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إمم أن  -رمحف اهلل–وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ : وىمقع اًمٓمالق سم٤مًمِمؽ ذم اًمٕمدد ، وم٘مد ذه٥م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ 

ٕمدد ُمـ ـمّٚمؼ زوضمتف ومل يدر يمؿ ـمٚم٘م٦م ـمٚم٘مٝم٤م وم٢مهن٤م حترم قمٚمٞمف طمتك شمٜمٙمح زوضم٤ًم همػمه ، شمٜمزياًل ًمٚم

 .(5)اطمتٞم٤مـم٤ًم ٓؾمت٤ٌمطم٦م اًمٗمروج سم٤مًمِمؽ اعمِمٙمقك ومٞمف ُمٜمزًم٦م اًمثالث 3 

همػم أن هذا آطمتٞم٤مط ىمد قم٤مرض اطمتٞم٤مـم٤ًم أىمقى ُمٜمف ذم اًمٜمٔمر ، وهق أنف إذا أوىمٕمٜم٤م اًمٓمالق 

ًمٚمِمؽ وم٢مٟمٜم٤م ؾمٜمٌٞمحٝم٤م ًمٚمتزوج ُمـ ؿمخص آظمر ُمع سم٘م٤مء اًمِمؽ ذم ـمالىمٝم٤م ُمـ إول ، 

ج اًمث٤مين ُم٘مدم ذم آقمت٤ٌمر قمغم اًمزوج إول ، ظم٤مص٦م إذا وآطمتٞم٤مط ذم اًمٗمروج سم٤مًمٜمٔمر إمم اًمزو

 . (1) ومميم٤من طمتك ٟمًتٞم٘مـ اعمٖمػم ًمٚمح٤مًم٦م إقمٛمٚمٜم٤م سم٘م٤مقمدة إصؾ سم٘م٤مء ُم٤م يم٤من قمغم ُم٤م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . (5/031(  اٟمٔمر : اًم٘مٌس ذح اعمقـم٠م ٓسمـ اًمٕمريب )5)

 . 110(  اٟمٔمر : ٟمٔمري٦م آطمتٞم٤مط اًمٗم٘مٝمل ص 1)
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 اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م  :

 :ُمٜم٤مه٩م إصقًمٞملم ذم إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط 

 

 

 وومٞمف متٝمٞمد و ُمٓمٚم٤ٌمن : 

 

 إصقًمٞم٦م .أدًم٦م إصم٤ٌمت اًم٘مقاقمد  اًمتٛمٝمٞمد :

 إصم٤ٌمت اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م سم٤مٓطمتٞم٤مط . اعمٓمٚم٥م إول:

 ُمٜم٤مه٩م إصقًمٞملم ذم إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط . اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :
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 اًمتٛمٝمٞمد : أدًم٦م إصم٤ٌمت اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م .

إن ضمٕمؾ آطمتٞم٤مط ُمًٚمٙم٤ًم ُمـ ُم٤ًمًمؽ اًمت٘مٕمٞمد إصقزم يٜمٌٜمل قمغم ُم٠ًمخ٦م ُمـ أُم٤مت ُم٤ًمئؾ 

يّمح إصم٤ٌمت اًم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م سم٤مًمدًمٞمؾ اًمٔمٜمل ؟ ، ٕن آطمتٞم٤مط هق ُمـ إصقل ، وهل : هؾ 

 ىمٌٞمؾ اًمٔمٜمٞم٤مت ٓ اًم٘مٓمٕمٞم٤مت .

وهذا اًم١ًمال اعمٝمؿ واًمٙمٌػم ، واًمذي يؽمشم٥م قمٚمٞمف سمٜم٤مء اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م قمغم آطمتٞم٤مط وصح٦م 

 هذا اًم١ًمال . قمـذًمؽ ، ي٘متيض إضم٤مسم٦م شمٗمّمٞمٚمٞم٦م 

، وم٢من هذا اًم١ًمال ُمتٗمرع  هل٤ماعمٜمٓمٚمؼ اًمرئٞمس  ّمح اإلضم٤مسم٦م قمـ هذا اًم١ًمال طمتك ٟمٕمرفشموٓ 

قمـ ؾم١مال أيمؼم ُمٜمف ، وهق : ُم٤م ُمٜمزًم٦م اًم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م اًم٘مٓمع واًمٔمـ ؟ أو سمٕم٤ٌمرة 

 أظمرى أدق : هؾ اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ىمقاقمد ي٘مٞمٜمٞم٦م أو فمٜمٞم٦م ؟

 وًمإلضم٤مسم٦م قمغم هذا اًم١ًمال اًمرئٞمس أىمقل :

 هل ىمٓمٕمٞم٦م أم فمٜمٞم٦م ؟ قمغم ىمقًملم :اظمتٚمػ إصقًمٞمقن ذم ىمقاقمد أصقل اًمٗم٘مف هؾ 

أن ىمقاقمد أصقل اًمٗم٘مف ىمٓمٕمٞم٦م وًمٞم٧ًم فمٜمٞم٦م ، وىم٤مل هبذا اًم٘مقل أيمثر إصقًمٞملم  اًم٘مقل إول :

، وشمٚمٛمٞمذه  (3)، واجلقيٜمل (4)، واًمِمػمازي (1)، وأيب اًمقًمٞمد اًم٤ٌمضمل (5)يم٤مًم٘م٤ميض أيب يٕمغم 

زمـــــــــــــــــاًمٖم                                         ، (1)ديــــــــــــــــــــــــــــــ، وأُم (0)٤مريـــــــــــــــــــــــ، وإبٞم (1)٤مب احلٜمٌكمــــــــــــــــــــ، وأيب اخلٓم (1)زا

                                 
 . (1/320)اًمٕمدة (  اٟمٔمر : 5)

 . (5/441) إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل (  اٟمٔمر :1)

 . (5/451)ذح اًمٚمٛمع(  اٟمٔمر : 4)

 . (5/100(  اٟمٔمر : اًمتٚمخٞمص )3)

 . (1/422(  اٟمٔمر : اعمًتّمٗمك )1)

 . (5/541(  اٟمٔمر : اًمتٛمٝمٞمد )1)

 . (3/5010( ، واإلهب٤مج ٓسمـ اًمًٌٙمل )4/5130(  اٟمٔمر : ٟمٗم٤مئس إصقل )0)

 . (1/221)إطمٙم٤مم إطمٙم٤مم(  اٟمٔمر : 1)
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 . -رمحٝمؿ اهلل– (4)، واًمِم٤مـمٌل(1)، واًم٘مراذم (5)واسمـ احل٤مضم٥م

ىمقل يمثػم ُمـ إصقًمٞملم ، أن ىمقاقمد إصقل شمٙمقن ىمٓمٕمٞم٦م ، وشمٙمقن فمٜمٞم٦م . وهق  اًم٘مقل اًمث٤مين :

،  (0)، واح٤مزري (1)، واسمـ قم٘مٞمؾ (1)، وهق ىمقل اًم٤ٌمىمالين (3)وىمد ٟم٥ًم إمم أيب احلًلم اًمٌٍمي

، واسمـ  (55)، واًمٓمقذم (50)، واسمـ شمٞمٛمٞم٦م (2)، وصٗمل اًمديـ اهلٜمدي(1)، واًمرازي (0)واح٤مزري

 .  -رمحٝمؿ اهلل– (53)، واًمٓم٤مهر اسمـ قم٤مؿمقر (54)، واسمـ ُمٗمٚمح (51)اًم٘مٞمؿ 

 ٕول :أدًم٦م اًم٘مقل ا

واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أهن٤م راضمٕم٦م إمم يمٚمٞم٤مت : ) -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل   اًمدًمٞمؾ إول :

ء اعمٗمٞمد ًمٚم٘مٓمع. سمٞم٤من إول :اًمنميٕم٦م، وُم٤م يم٤من يمذًمؽ ، ومٝمق ىمٓمٕمل .  وسمٞم٤من اًمث٤مينفم٤مهر سم٤مٓؾمت٘مرا

 ُمـ أوضمف:

                                 
 . (1/101(  اٟمٔمر : رومع احل٤مضم٥م )5)

 . (1/31( ، واًمٕم٘مد اعمٜمٔمقم )4/5110صقل )(  اٟمٔمر : ٟمٗم٤مئس ا1ٕ)

 . (5/50(  اٟمٔمر : اعمقاوم٘م٤مت )4)

 . (4/112(  ٟمًٌف إًمٞمف صٗمل اًمديـ اهلٜمدي ذم هن٤مي٦م اًمقصقل )3)

 . (5/501(  اٟمٔمر : اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد )1)

 . (3/5/451(  اٟمٔمر : اًمقاوح )1)

 . (5/15(  ٟمًٌف إًمٞمف اًمِم٤مـمٌل ذم اعمقاوم٘م٤مت )0)

 . (5/10اعمحّمقل )(  اٟمٔمر : 1)

 . (5/13(  اٟمٔمر : هن٤مي٦م اًمقصقل )2)

 . (54/511(  اٟمٔمر : جمٛمقع اًمٗمت٤موى )50)

 . (1/313) ذح خمتٍم اًمروو٦م (  اٟمٔمر :55)

 . 121(  اٟمٔمر : خمتٍم اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م ٓسمـ اعمقصكم ص 51)

 . (1/111(  اٟمٔمر : أصقل اًمٗم٘مف )54)

 . 511(  اٟمٔمر : ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ص 53)
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ء اًمٙمكم أطمده٤م:  ُمـ أدًم٦م أهن٤م شمرضمع إُم٤م إمم أصقل قم٘مٚمٞم٦م، وهل ىمٓمٕمٞم٦م، وإُم٤م إمم آؾمت٘مرا

اًمنميٕم٦م، وذًمؽ ىمٓمٕمل أجْم٤م، وٓ صم٤مًم٨م هلذيـ إٓ اعمجٛمقع ُمٜمٝمام، واعم١مًمػ ُمـ اًم٘مٓمٕمٞم٤مت 

 ىمٓمٕمل، وذًمؽ أصقل اًمٗم٘مف.

أهن٤م ًمق يم٤مٟم٧م فمٜمٞم٦م3 مل شمٙمـ راضمٕم٦م إمم أُمر قم٘مكم3 إذ اًمٔمـ ٓ ي٘مٌؾ ذم اًمٕم٘مٚمٞم٤مت، وٓ إمم  واًمث٤مين:

ٚمؼ اًمٔمـ سمٙمٚمٞم٤مت اًمنميٕم٦م3 جل٤مز شمٕمٚم٘مف يمكم ذقمل ٕن اًمٔمـ إٟمام يتٕمٚمؼ سم٤مجلزئٞم٤مت3 إذ ًمق ضم٤مز شمٕم

وأقمٜمل سم٤مًمٙمٚمٞم٤مت هٜم٤م: –سم٠مصؾ اًمنميٕم٦م ٕنف اًمٙمكم إول، وذًمؽ همػم ضم٤مئز قم٤مدة 

٠مصؾ اًمنميٕم٦م3 جل٤مز وأجْم٤م ًمق ضم٤مز شمٕمٚمؼ اًمٔمـ سم -ًميوري٤مت،واحل٤مضمٞم٤مت، واًمتحًٞمٜمٞم٤متا

  وهل ٓ ؿمؽ ومٞمٝم٤م، وجل٤مز شمٖمٞمػمه٤م وشمٌديٚمٝم٤م، وذًمؽ ظمالف ُم٤م وٛمـ اهلل شمٕمٚمؼ اًمِمؽ هب٤م

 طمٗمٔمٝم٤م. ُمـ 

أنف ًمق ضم٤مز ضمٕمؾ اًمٔمٜمل أصال ذم أصقل اًمٗم٘مف3 جل٤مز ضمٕمٚمف أصال ذم أصقل اًمديـ،  واًمث٤مًم٨م:

وًمٞمس يمذًمؽ سم٤مشمٗم٤مق، ومٙمذًمؽ هٜم٤م3 ٕن ٟم٦ًٌم أصقل اًمٗم٘مف ُمـ أصؾ اًمنميٕم٦م يمٜم٦ًٌم أصقل 

اًمديـ، وإن شمٗم٤موشم٧م ذم اعمرشم٦ٌم3 وم٘مد اؾمتقت ذم أهن٤م يمٚمٞم٤مت ُمٕمتؼمة ذم يمؾ ُمٚم٦م، وهل داظمٚم٦م ذم 

 . (5) ٗمظ اًمديـ ُمـ اًميوري٤مت (طم

ز اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔمـ ذم أصقل اًمٗم٘مف ، يمام ىم٤مل اسمـ اًمًٌٙمل اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين :  إمج٤مع اًمٕمٚمامء قمغم قمدم ضمقا

اعم٠ًمخ٦م قمٚمٛمٞم٦م 3 إذ هل ُمـ ىمقاقمد أصقل اًمٗم٘مف ، ومل جير اًمِم٤مرع اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔمـ ):  -رمحف اهلل–

 . (1) ؿم٤مرح اًمؼمه٤من ، طمٙم٤مه قمٜمف اًم٘مراذم( ذم أصقل اًمٗم٘مف ، يمام ٟم٘مٚمف قمـ اًمٕمٚمامء ىم٤مـم٦ٌم إبٞم٤مري

 ُمٜم٤مىمِم٦م إدًم٦م :

 ٟمقىمش اًمدًمٞمؾ إول ُمـ أوضمف :

ء اًمٙمكم ، ومٞمف ٟمٔمر : وم٢من إصقًمٞملم ح٤م  -أ ىمقًمف : أن اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م شمرضمع إمم آؾمت٘مرا

                                 
 . (14-5/50(  اعمقاوم٘م٤مت )5)

 . ( 3/5001(  اإلهب٤مج )1)
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شمٙمٚمٛمقا ُمثاًل قمـ دًٓم٦م اًمٜمٝمل قمغم اًمتحريؿ ، مل ي٘مٗمقا قمغم يمؾ هنل صدر ُمـ اًمِم٤مرع ، وطمٙمٛمقا 

 ٞمف ، وًمذا مل يٙمـ اؾم٘مراؤهؿ يمكم وشم٤مم وُمقضم٥م ًمٚم٘مٓمع .قمٚم

وأضمٞم٥م : أنف يٙمٗمل إلصم٤ٌمت ذًمؽ اًمٙمثرة اعمًتٗمٞمْم٦م ُمـ يمؾ ٟمقع ُمـ أنقاع اًمٜمٝمل ، وُمثؾ هذا 

ء اًمت٤مم 3 ٕن ُم٤م مل ي٘مػ قمٚمٞمف إصقزم ُمـ اًمٜمقاهل يدظمؾ حت٧م ٟمقع ُمـ أنقاع  يٙمٗمل ذم آؾمت٘مرا

 . (5)اًمٜمٝمل اًمتل شمؿ اؾمت٘مراؤه٤م 

ًمق يم٤مٟم٧م فمٜمٞم٦م مل شمٙمـ راضمٕم٦م إمم يمكم ، ومٞمف ٟمٔمر : ٕن ُم٤ًمئؾ اًمٗمروع راضمٕم٦م إمم ىمقًمف :  -ب

 رضمع إمم اًمٙمٚمٞم٤مت يٙمقن ىمٓمٕمٞم٤ًم . يمٚمٞم٤مت ذقمٞم٦م ، وهل فمٜمٞم٦م ، وًمٞمس يمؾ ُم٤م

ىمقًمف : ًمق ضم٤مز اًمٔمـ ذم أصقل اًمٗم٘مف جل٤مز ذم أصقل اًمديـ ، وًمٞمس يمذًمؽ سم٤مشمٗم٤مق ، ومٞمف ٟمٔمر: -ج

 ىمٓمع ومٞمٝم٤م ، يمٛم٠ًمخ٦م : هؾ سم٘م٤مء اهلل وىمدُمف سمٌ٘م٤مء وىمدم ٕن ُمـ أصقل اًمديـ ُم٤ًمئؾ فمٜمٞم٦م ، وٓ

 . (1)وُم٠ًمخ٦م : اًمقضمقد اًمقاضم٥م هؾ هق ٟمٗمس اح٤مهٞم٦م أو زائد قمٚمٞمٝم٤م ؟  ؟  زائد قمغم اًمذات

صمؿ إن ىمٞم٤مس أصقل اًمٗم٘مف قمغم أصقل اًمديـ ىمٞم٤مس ُمع اًمٗم٤مرق ، وم٢من أصقل اًمٗم٘مف ُمتٕمٚمؼ 

 تل ٓ يٙمتٗمك ومٞمٝم٤م سم٤مًمٔمـ .سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتل يٙمٗمل ومٞمٝم٤م اًمٔمـ ، سمخالف اًمٕم٘م٤مئد اًم

 -رمحٝمام اهلل–سم٠منف سمٕمد ُمراضمٕم٦م ُم٤م ٟم٘مٚمف اًم٘مراذم قمـ إبٞم٤مري  ويٛمٙمـ اجلقاب قمـ اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين :

صمؿ إن هذا آشمٗم٤مق همػم صحٞمح ،  -رمحف اهلل–مل أضمد هذا آشمٗم٤مق اًمذي ىم٤مل اسمـ اًمًٌٙمل 

 ًمقضمقد اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م .

 أدًم٦م اًم٘مقل اًمث٤مين :

أنف يقضمد ذم ُم٤ًمئؾ أصقل اًمٗم٘مف وىمقاقمده فمٜمٞم٤مت يمثػمة ، يم٤مًم٘مقل سم٤معمٗمٝمقم ،  اًمدًمٞمؾ إول :

واًم٘مٞم٤مس ، وشم٘مدُمٝمام قمغم اًمٕمٛمقم ، وإُمر سمٕمد احلٔمر ، وُم٠ًمخ٦م اٟم٘مراض اًمٕمٍم ، وىمقل 

اًمّمح٤ميب ، وآطمتج٤مج سم٤معمراؾمٞمؾ ، وهمػمه٤م يمثػم ، واًمقىمقع دًمٞمؾ صح٦م يمقن اًم٘م٤مقمدة  

                                 
 . (5/10(  ُمـ شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمِمٞمخ قمٌداًمٚمف دراز قمغم اعمقاوم٘م٤مت )5)

 . (4/5130(  اٟمٔمر : ٟمٗم٤مئس إصقل )1)
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 . (5)إصقًمٞم٦م فمٜمٞم٦م 

أن يمقن اعم٠ًمخ٦م ىمٓمٕمٞم٦م أو فمٜمٞم٦م خيتٚمػ سم٤مظمتالف إؿمخ٤مص واًمٕم٘مقل واًمٗمٝمقم ،  : اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين

وهل أُمقر إو٤مومٞم٦م وًمٞم٧ًم ذاشمٞم٦م ذم اعم٠ًمخ٦م ، وم٘مد ي٘مٓمع اًمٜم٤مفمر سم٤مًمٕمٚمؿ ذم ُم٠ًمخ٦م ًمٙمقٟمف ىمقي 

اًمذهـ أو هيع اإلدراك ، وهمػمه ٓ يٕمرف ذًمؽ ، وم٤مًم٘مٓمٕمٞم٦م واًمٔمٜمٞم٦م صٗم٦م ًمٚمٛمًتدل ، وًمٞم٧ًم 

 . (1)صٗم٦م ُمالزُم٦م ًمٚمٛم٠ًمخ٦م 

أن إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم أصقل وم٘مٝمٞم٦م ، وهذا إطمٙم٤مم ُمتٜم٤مىمْم٦م سمٕمْمٝم٤م اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م : 

 ُمع سمٕمض ، ومٞمٚمزم أن شمٙمقن إصقل اعمٜمتج٦م هل٤م ُمتٜم٤مىمْم٦م .

سمٞم٤من اعمالزُم٦م : أهن٤م ًمق يم٤مٟم٧م إصقل ُمتٗم٘م٦م ًمٙم٤مٟم٧م اًمٗمروع ُمتٗم٘م٦م 3 ٕهن٤م ُمٌٜمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م ، ومٚمام مل 

ف إصقل ، وًمق يم٤مٟم٧م ىمٓمٕمٞم٦م ح٤م اظمتٚمػ اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م سملم شمتٗمؼ اًمٗمروع قمٚمٛمٜم٤م اظمتال

 . (4)اعمجتٝمديـ

 اًمؽمضمٞمح :

 يؽمضمح أن ىمقاقمد أصقل اًمٗم٘مف قمغم ٟمققملم : ىمقاقمد ىمٓمٕمٞم٦م ، وىمقاقمد فمٜمٞم٦م .

وأن اخلالف سملم اًمٕمٚمامء هق ذم حتديد ُمٕمٜمك يمقن اًم٘م٤مقمدة ىمٓمٕمٞم٦م أو فمٜمٞم٦م ، ومٛمـ يرى أن ىمقاقمد 

سمٛمٕمٜمك أن اًمٜم٤مفمر ومٞمٝم٤م إذا أيمثر اًمٜمٔمر واًمت٠مُمؾ طمّمؾ ًمف اًم٘مٓمع أصقل اًمٗم٘مف ىمقاقمد ىمٓمٕمٞم٦م ، ومٝمق 

: ) ُم٤ًمئؾ إصقل  -رمحف اهلل–ُمـ هذه اجلٝم٦م ٓ ُمـ ذات اًم٘م٤مقمدة ، وًمذا ي٘مقل إبٞم٤مري 

ىمٓمٕمٞم٦م ، وٓ يٙمٗمل ومٞمٝم٤م اًمٔمـ ، وُمدريمٝم٤م ىمٓمٕمل ، وًمٙمٜمف ًمٞمس اعمًٓمقر ذم اًمٙمت٥م ، سمؾ ُمٕمٜمك 

ؤه قمغم أىمْمٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م ىمقل اًمٕمٚمامء أهن٤م ىمٓمٕمٞم٦م ، أن ُمـ يمثر اؾم  وُمٜم٤مفمراهتؿ ، وومت٤موهيؿ ،  ت٘مرا

وُمقارد اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م وُمّم٤مدره٤م طمّمؾ ًمف اًم٘مٓمع سم٘مقاقمد إصقل ، وُمـ ىمٍم قمـ ذًمؽ 

                                 
 . 121(  اٟمٔمر : خمتٍم اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م ٓسمـ اعمقصكم ص 5)

 . 103(  اٟمٔمر : اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ص 1)

 . 10اًمديمتقر ُمرشم٣م احلًٜمل قمغم ؿمٗم٤مء همٚمٞمؾ اًم٤ًمئؾ ٓسمـ ىم٤مؾمؿ اًمٓمؼمي ص (  اٟمٔمر : حت٘مٞمؼ 4)
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ٓ حيّمؾ ًمف إٓ اًمٔمـ ، وهبذا اًمٓمريؼ طمّمؾ اًم٘مٓمع سمِمج٤مقم٦م قمكم ، وؾمخ٤موة طم٤مشمؿ ، وٟمحقمه٤م ، 

طمده٤م مل حيّمؾ ًمف اًم٘مٓمع ، سمؾ ح٤م يم٤من اإلٟم٤ًمن وًمق أن اإلٟم٤ًمن مل يًٛمع هلام سمذيمر إٓ ذم طمٙم٤مي٦م و

 . (5) ـمقل قمٛمره يرد قمٚمٞمف أظم٤ٌمرمه٤م طمّمؾ ًمف سمجٛمٞمع ذًمؽ اًم٘مٓمع سمح٤مهلام (

ء ي٘مقًمقن : إن ُم٤ًمئؾ أصقل اًمٗم٘مف حيّمؾ هب٤م اًمٕمٚمؿ عمـ اًمٕمٚمام إن)  -اهلل رمحف–وىم٤مل اًم٘مراذم 

 -قمٚمٞمٝمؿ اهلل نروقا –يمثر اـمالقمف ، واؿمتد سمحثف قمـ ُمقارد اًمنميٕم٦م وأىمْمٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م 

 ، أطمد ًمٙمؾ حيّمؾ ٓ آـمالع ُمـ اًمٌح٨م هذا أن وُمٕمٚمقم ، وهمػمذًمؽ ، وومت٤موهيؿ وُمٜم٤مفمراهتؿ

 . (1) ( اًم٘مٚمٞمٚم٦م ًمألومراد حيّمؾ وإٟمام ، اًمٜم٤مس ٕيمثر وٓ سمؾ

وُمـ ي٘مقل إهن٤م ًمٞم٧ًم ىمٓمٕمٞم٦م ٟمٔمر إمم أهن٤م ًمٞم٧ًم ُمـ ىمٌٞمؾ اعم٤ًمئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م آقمت٘م٤مدي٦م اًمتل جي٥م 

أقمٜمل أصقل -قمغم أن هذه إصقل: ) -رمحف اهلل–وًمذا ي٘مقل اسمـ قم٘مٞمؾ أن شمٕمت٘مد ًمذاهت٤م ، 

ًمٞم٧ًم ذم رشم٦ٌم يٓمٚم٥م هل٤م اًم٘مٓمٕمٞم٤مت ُمـ إظم٤ٌمر واًمدٓئؾ3 ٕهن٤م ُم٤ًمئؾ اضمتٝم٤مد، واًمذي  -اًمٗم٘مف

يٙمِمػ قمـ اٟمحٓم٤مط رشم٦ٌم أصؾ اًمٗم٘مف قمـ رشم٦ٌم أصقل اًمدي٤مٟم٤مت، أن اعمخ٤مًمػ ًمٜم٤م ومٞمٝم٤م ٓ ٟمٙمٗمره 

ٗمً٘مٜم٤م، وٓ ٟمٌدقمف وٓ يٌدقمٜم٤م، ًمٙمـ ٟمخٓمئف، واٟمحٓم٤مط رشمٌتف قمغم وٓ يٙمٗمرٟم٤م، وٓ ٟمٗمً٘مف وٓ ي

 . (4) هذا اًمقضمف حيٓمف قمـ رشم٦ٌم اًمدًٓم٦م ذم اًمثٌقت(

وىم٤مل : )وًمٞمس هذا ُمـ أصقل اًمديـ سمٌمء، إذ ًمق يم٤من  مم٤م ٓ يث٧ٌم إٓ سم٤مٕدًم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م، ح٤م 

وًمٙمٗمروا خم٤مًمٗمٝمؿ أو ؾمقغ اًمٗم٘مٝم٤مء إلمج٤مقمٝمؿ اخلالف ومٞمف، يمام مل يًقهمقه ذم أصقل اًمدي٤مٟم٤مت، 

 . (3) ومً٘مقه، يمام اقمتٛمدوا ذم أصقل اًمدي٤مٟم٤مت(

وُمـ ضمٝم٦م أظمرى وم٢من اًم٘م٤مئٚملم سم٘مٓمٕمٞم٦م اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ي٘مّمدون أصقل إدًم٦م واًم٘مقاقمد 

                                 
 . (4/5130(  ٟم٘مٚمف اًم٘مراذم ذم ٟمٗم٤مئس إصقل )5)

 . (4/5110(  ٟمٗم٤مئس إصقل )1)

 . (3/5/451(  اًمقاوح )4)

 . (3/5/411(  اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )3)
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اًمٙمٚمٞم٦م اًمتنميٕمٞم٦م ، ويٕمتؼمون ُم٤م ؾمقى ذًمؽ ُمـ اعم٤ٌمطم٨م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م وآضمتٝم٤مدي٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م ًمٞمس 

ل اًمٗم٘مف ، وأُم٤م اًم٘م٤مئٚمقن سم٠من أصقل اًمٗم٘مف شمِمتٛمؾ قمغم يمثػم ُمـ أصقل اًمٗم٘مف ، وإن سمح٨م ذم أصق

ُمـ اًمٔمٜمٞم٤مت ، وم٢مٟمام يتٙمٚمٛمقن قمـ قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف ، طمٞم٨م أدرضم٧م ومٞمف يمثػم ُمـ اًمٔمٜمٞم٤مت ، 

 .(5)ودًمٞمؾ فمٜمٞمتٝم٤م : يمثرة اخلالف ومٞمٝم٤م

، ٟم٠ميت ًمٚمٛم٠ًمخ٦م اعمتٗمرقم٦م قمٚمٞمٝم٤م ، واًمتل هتٛمٜم٤م ذم اًمٌح٨م قمـ اؾمتدٓل  وسمٕمد سمٞم٤من هذه اعم٠ًمخ٦م

: ، أو سمٛمٕمٜمك آظمر اًمٔمٜمٞم٦مصمٌقت اًم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م سم٤مٕدًم٦م ٕصقًمٞملم سم٤مٓطمتٞم٤مط ، وهل ُم٠ًمخ٦م : ا

 هؾ يٛمٙمـ إصم٤ٌمت اًم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م سم٤مًمدًمٞمؾ اًمٔمٜمل ؟

وىمٌؾ أن ٟمٕمرف اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م ، أؿمػم إمم أن ُمـ ي٘مقل : أن اًم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م شمٙمقن فمٜمٞم٦م ، 

 ت اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م .ٓ يامٟمع ُمـ آؾمتدٓل سم٤مًمٔمٜمٞم٤مت إلصم٤ٌم

وأُم٤م ُمـ ي٘مقل إن اًم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م ٓ شمٙمقن إٓ ىمٓمٕمٞم٦م ، وهؿ أيمثر إصقًمٞملم يمام ُمر ُمٕمٜم٤م ، 

 ومٝم١مٓء اظمتٚمٗمقا ذم آؾمتدٓل سم٤مًمٔمٜمٞم٤مت قمغم ىمقًملم :

ٓ شمٌٜمك إٓ قمغم اًم٘مٓمٕمٞم٤مت ُمـ إدًم٦م ، وٓ يّمح إصم٤ٌمهت٤م سم٤مًمٔمٜمٞم٤مت ، وهق اظمتٞم٤مر  اًم٘مقل إول :

رمحٝمؿ –(1)، وحمٛمد اخليي (1)،و اسمـ ٟمجٞمؿ (3)واًمِم٤مـمٌل ، (4)، وشمٚمٛمٞمذه اًمٖمزازم (1)اجلقيٜمل

 . -اهلل

 

                                 
: سمحقث ُم٘م٤مرٟم٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأصقًمف ، واٟمٔمر  503(  اٟمٔمر : ٟمٔمري٦م اعم٘م٤مصد قمٜمد اًمِم٤مـمٌل ًمٚمريًقين ص 5)

 . (5/11ًمٚمدريٜمل )

 . 24(  اٟمٔمر : اًمٙم٤مومٞم٦م ذم قمٚمؿ اجلدل ص 1)

 . (1/422)( و5/401)(  اٟمٔمر : اعمًتّمٗمك 4)

 . (5/11(  اٟمٔمر : اعمقاوم٘م٤مت )3)

 . (4/41(  اٟمٔمر : ومتح اًمٖمٗم٤مر )1)

 . 410(  اٟمٔمر : أصقل اًمٗم٘مف ص1)
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 اًم٘مقل اًمث٤مين : 

ُم٤ًمئؾ أصقل اًمٗم٘مف يّمح إصم٤ٌمهت٤م سم٤مٕدًم٦م اًمٔمٜمٞم٦م ، وهق اظمتٞم٤مر يمثػم ممـ ىم٤مل سم٘مٓمٕمٞم٦م اًم٘مقاقمد  نأ

اعمح٤مؾمـ قمٌداحلٚمٞمؿ ، وأبق  (4)، واعمجد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  (1)، وأيب اخلٓم٤مب (5)٤مًمِمػمازييمإصقًمٞم٦م 

 . -رمحٝمؿ اهلل–(3)سمـ شمٞمٛمٞم٦م

 أدًم٦م اًم٘مقل إول :

أن اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ىمٓمٕمٞم٦م ، ويمقهن٤م ىمٓمٕمٞم٦م يٜمٗمل آؾمتدٓل قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٔمٜمٞم٤مت 3  اًمدًمٞمؾ إول :

 . (1)إذا ًمق اؾمتدًمٚمٜم٤م قمٚمٞمف سم٤مًمٔمٜمٞم٤مت ح٤م ص٤مرت ىمٓمٕمٞم٦م 

ضمًٞمٛم٦م ، ومال سمد أن حيت٤مط ومٞمٝم٤م ، ومال أن أصقل اًمٗم٘مف ُمٜمزًمتٝم٤م قمٔمٞمٛم٦م ، وطم٤مضمتٝم٤م  اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين :

 . (1)شمث٧ٌم إٓ سم٤مٕدًم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م 

ٝمام ُم٤ًمئٚمف ُم٤ًمئؾ قمٚمٛمٞم٦م ، ٞمًمٗم٘مف قمغم أصقل اًمديـ سمج٤مُمع أن يمٚمىمٞم٤مس أصقل ا اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م :

 . (0)ومال شمث٧ٌم إٓ سم٤مًمدًمٞمؾ اًم٘مٓمٕمل 

 ُمٜم٤مىمِم٦م إدًم٦م :

ٗمًٝم٤م ، إٓ أهن٤م سمٛمجٛمققمٝم٤م سم٠من إدًم٦م اًمٔمٜمٞم٦م وإن يم٤مٟم٧م فمٜمٞم٦م ذم ٟم ٟمقىمش اًمدًمٞمؾ إول :

وشمقاومره٤م وشمٙم٤مصمره٤م دًّم٧م قمغم اًم٘مٓمع ، ومٝمل وإن يم٤مٟم٧م أظم٤ٌمر آطم٤مد وٟمحقه٤م إٓ أهن٤م شمٚم٘م٤مه٤م 

 . (5)اًمٕمٚمامء سم٤مًم٘مٌقل، واؾمتدًمقا هب٤م ، ومّمح سمٜم٤مء اًم٘مٓمٕمل قمٚمٞمٝم٤م 

                                 
 . (5/451(  اٟمٔمر : ذح اًمٚمٛمع )5)

 . (5/541(  اٟمٔمر : اًمتٛمٝمٞمد )1)

 . (1/141(  اٟمٔمر : اعمًقدة )4)

 ( وٟمًٌف إمم أيمثر اًمٗم٘مٝم٤مء وإصقًمٞملم .1/111(  اٟمٔمر : اعمًقدة )3)

 . (5/451( ، و ذح اًمٚمٛمع )1/320(  اٟمٔمر : اًمٕمدة )1)

 . 521(  اٟمٔمر : إصقل واًمٗمروع طم٘مٞم٘متٝمام واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام وإطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م هبام ص 1)

 . (5/515(  اٟمٔمر : ٟمٗم٤مئس إصقل )0)
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أن ىمّم٤مراه اؾمتدٓل سم٤مٓطمتٞم٤مط وهق فمٜمل ، ومٙمٞمػ شمث٧ٌم هذه  ويٛمٙمـ ُمٜم٤مىمِم٦م اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين :

 اًم٘مٓمٕمٞم٦م سمدًمٞمؾ فمٜمل .اعم٠ًمخ٦م 

سم٠من اًم٘مٞم٤مس ُمع اًمٗم٤مرق 3 ٕن أصقل اًمديـ يٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م ىمٓمٕمل ،  ويٛمٙمـ ُمٜم٤مىمِم٦م اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م :

وهق فمٜمل ، ومّمح أن يٙمقن أصقل اًمٗم٘مف ومٞمٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م اًمٗم٘مف  ومال سمد أن يٙمقن دًمٞمٚمٝم٤م ىمٓمٕمل ، وأُم٤م

 دًمٞمٚمف فمٜمل .

 أدًم٦م اًم٘مقل اًمث٤مين :

ومٙمثػم ُمـ ُم٤ًمئؾ أصقل اًمٗم٘مف ُمداريمٝم٤م فمٜمٞم٦م ، يمٛم٠ًمخ٦م  ، ٤مًمقىمقعآؾمتدٓل سم اًمدًمٞمؾ إول :

 . (1) آطمتج٤مج سم٤معمرؾمؾ ، واًم٘مٞم٤مس ، وآؾمتّمح٤مب ، واًم٘مقل سم٤معمٗمٝمقم ، وٟمحقه٤م

م واحلدود  اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين : أنف إذا ضم٤مز إصم٤ٌمت ُم٤م يتٗمرع قمغم إصقل ُمـ أطمٙم٤مم احلالل واحلرا

 . (4)٤م سم٤مًمٔمٜمٞم٤مت يمذًمؽ واًمتٕمزيرات واًم٘مّم٤مص وٟمحقه٤م سم٤مًمٔمٜمٞم٤مت ، وم٢مصم٤ٌمت أصقهل

وقمٜمدُم٤م يًتدًمقن اًمٕمٚمامء  أن اخلالف ىمد وىمع ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ إصقًمٞم٦م ، اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م :

رائٝمؿ ٓ يدقمقن اًم٘مٓمع هب٤م ، ووم٤ًمد يمؾ إدًم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ، سمؾ يٚمج١مون ًمٚمجقاب قمٜمٝم٤م ، آسم٢مصم٤ٌمت 

 . (3) سمام يرومع آؾمتدٓل هب٤م

قل اًمٗم٘مف هق اًمٕمٛمؾ ، واًمٕمٛمٚمٞم٤مت ٓ يِمؽمط ومٞمٝم٤م أن اًمٖمرض ُمـ ُم٤ًمئؾ أص اًمدًمٞمؾ اًمراسمع :

 . (1) اًم٘مٓمع، ومٚمتٙمـ شمٚمؽ إصقل ٓ يِمؽمط ومٞمٝم٤م اًم٘مٓمع 

 ُمٜم٤مىمِم٦م إدًم٦م :

 ام ي٠ميت :سميٛمٙمـ ُمٜم٤مىمِم٦م إدًم٦م 

                                                                                               
 . (5/451(  اٟمٔمر : ذح اًمٚمٛمع )5)

 . (5/515(  اٟمٔمر : ٟمٗم٤مئس إصقل )1)

 . (1/012(  اٟمٔمر : )4)

 . 521(  اٟمٔمر : إصقل واًمٗمروع طم٘مٞم٘متٝمام واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام وإطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م هبام ص 3)

 . 50ٕؿم٘مر ص (  اٟمٔمر : اًمقاوح ذم أصقل اًمٗم٘مف ًمٚمديمتقر حمٛمد ا1)
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ومٖمػم ُمًٚمؿ 3 ٕهنؿ يًتدًمقن سم٤مًمٔمٜمٞم٤مت اعمتٙم٤مصمرة واًمتل شمّمؾ سمجٛمققمٝم٤م إمم  أُم٤م اًمدًمٞمؾ إول :

 ًم٘مقاقمد سمٔمٜمل سمٛمٗمرده .اًم٘مٓمع ، وٓ يًتدًمقن قمغم هذه ا

وأىمقى ُمٜمف ، ومٞمِمؽمط ٤مرق 3 ٕن إصؾ طم٤ميمؿ قمغم اًمٗمرع وم٢مٟمف ىمٞم٤مس ُمع اًمٗم وأُم٤م اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين :

 ًمف ُم٤م ٓ يِمؽمط ًمٚمٗمرع .

ومٖمػم صحٞمح ، سمؾ ُم٤م زال إصقًمٞمقن يٓمٚمٌقن اًم٘مٓمٕمٞم٤مت ذم إدًم٦م ،  وأُم٤م اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م :

ٞمد اًم٘مٓمع ، ومٞمج٤موب اًمٗمريؼ اًمث٤مين : سمدًٓم٦م وي٘مدطمقن ذم إدًم٦م اًمٔمٜمٞم٦م سمٜم٤مء قمغم أهن٤م ٓ شمٗم

ذم اؾمتدًٓمف سم٤مخلؼم اًمقاطمد قمغم  -رمحف اهلل–اعمجٛمقع قمغم اًم٘مٓمع ، يمام ي٘مقل اًم٘م٤ميض أبق يٕمغم 

أيمثره٤م صم٧ٌم ُمـ ضمٝم٦م آؾمتٗم٤مو٦م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ واٟمتنم3 )ُم٠ًمخ٦م اظمتّم٤مص اًمٕمٛمقم سمّمٞمٖم٦م ختّمف : 

صحتف، ومٝمق ُمثؾ ُم٤م ٟم٘مقًمف ذم اإلظم٤ٌمر قمـ  وًمٙمـ ٟم٘مؾ إًمٞمٜم٤م ٟم٘مؾ آطم٤مد، وذم مجٚمتٝم٤م ُم٤م ي٘مٓمع قمغم

شمر ذم اعمٕمٜمك ؿمج٤مقم٦م قمٜمؽمة وؾمخ٤مء طم٤مشمؿ، صمؿ ٟم٘مؾ إًمٞمٜم٤م ٟم٘مؾ آطم٤مد، وجي٥م   .(5)(اًمٕمٛمؾ سمف3 ٕنف شمقا

 ومٞم٘م٤مل ومٞمف ُم٤م ىمٞمؾ ذم اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين . وأُم٤م اًمدًمٞمؾ اًمراسمع :

 اًمؽمضمٞمح :

شم٤مرة يٙمقن ىمٓمٕمٞم٤ًم سمذاشمف ،  يؽمضمح أن اًم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م ٓ سمد أن شمٌٜمك قمغم ىمٓمٕمل ، وهذا اًم٘مٓمٕمل

وشمٕم٤موده ، طمتك يّمؾ ًمٚمٜم٤مفمر ومٞمف إمم  ْمامم اًمٔمٜمل إمم اًمٔمٜمل وشمٙم٤مصمرهوشم٤مرة يٙمقن ىمٓمٕمٞم٤ًم سم٤مٟم

ًمٞم٦م شمٌٜمك قمغم فمٜمل سمٛمٗمرده ومال درضم٦م اًم٘مٓمع ، وًمذا إذا أردٟم٤م هبذه اعم٠ًمخ٦م أن اًم٘م٤مقمدة إصق

د أهن٤م شمٌٜمك قمغم فمٜمل ، وهذا اًمٔمٜمل يٜمْمؿ إًميّمح ٞمف دٓئؾ وىمرائـ أظمرى ، وأُم٤م إن يم٤من اعمرا

رمحف –اًم٘مٓمع ومٕمٜمدئذ يّمح آقمتامد قمٚمٞمف ، وآؾمتدٓل سمف ، وًمذا ي٘مقل اًمِم٤مـمٌل شمقصٚمف إمم 

ومٝمق راضمع إمم  ، ج٦م، أو ظمؼم اًمقاطمد أو اًم٘مٞم٤مس طمج٦موإذا شم٠مُمٚم٧م أدًم٦م يمقن اإلمج٤مع طم: ) -اهلل

ًمؽ خمتٚمٗم٦م وهل ُمع ذ 3 ٕن أدًمتٝم٤م ُم٠مظمقذة ُمـ ُمقاوع شمٙم٤مد شمٗمقت احلٍم،(1)هذا اعم٤ًمق

                                 
 . (1/320(  اٟمٔمر : اًمٕمدة )5)

شمر اعمٕمٜمقي(سم٘مقًمف : ) -رمحف اهلل-(  قمٚمؼ اًمِمٞمخ قمٌداًمٚمف دراز 1)  . وهق ؿمٌف اًمتقا
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إٓ أهن٤م شمٜمتٔمؿ اعمٕمٜمك اًمقاطمد اًمذي هق اعم٘مّمقد سم٤مٓؾمتدٓل  ،اعم٤ًمق، ٓ شمرضمع إمم سم٤مب واطمد

 ،ٕمْم٤م، ومّم٤مرت سمٛمجٛمققمٝم٤م ُمٗمٞمدة ًمٚم٘مٓمعقمٚمٞمف، وإذا شمٙم٤مصمرت قمغم اًمٜم٤مفمر إدًم٦م قمْمد سمٕمْمٝم٤م سم

إٓ أن اعمت٘مدُملم ُمـ  ، ذم هذا اًمٙمت٤مب، وهل ُمآظمذ إصقل ومٙمذًمؽ إُمر ذم ُمآظمذ إدًم٦م

 ،ف، ومحّمؾ إهمٗم٤مًمف ُمـ سمٕمض اعمت٠مظمريـشمريمقا ذيمر هذا اعمٕمٜمك واًمتٜمٌٞمف قمٚمٞم (5)إصقًمٞملم رسمام

إذ مل ي٠مظمذه٤م ُم٠مظمذ  ،طمدهت٤م، وسم٤مٕطم٤مدي٨م قمغم اٟمٗمراده٤م وم٤مؾمتِمٙمؾ آؾمتدٓل سم٤مٔي٤مت قمغم

د  آضمتامع، ومٙمر قمٚمٞمٝم٤م سم٤مٓقمؽماض ٟمّم٤م، واؾمتْمٕمػ آؾمتدٓل هب٤م قمغم ىمقاقمد إصقل اعمرا

وهل إذا أظمذت قمغم هذا اًمًٌٞمؾ همػم ُمِمٙمٚم٦م، وًمق أظمذت أدًم٦م اًمنميٕم٦م قمغم  ُمٜمٝم٤م اًم٘مٓمع،

إٓ أن ٟمنمك  ،ًمٌت٦مامل حيّمؾ ًمٜم٤م ىمٓمع سمحٙمؿ ذقمل  ،ٚمٞم٤مت واجلزئٞم٤مت ُم٠مظمذ هذا اعمٕمؽمضاًمٙم

 . (1) ومال سمد ُمـ هذا آٟمتٔم٤مم ( ،واًمٕم٘مؾ إٟمام يٜمٔمر ُمـ وراء اًمنمع اًمٕم٘مؾ،

 

 ) ُم٤ًمًمؽ إصقًمٞملم ذم اًمت٘مٕمٞمد إصقزم (

إذا ٟمٔمرٟم٤م ًمٚمقاىمع إصقزم ، وـمري٘م٦م شم٘مٕمٞمد اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ، ٟمجد أن إصقًمٞملم يًتدًمقن 

قمغم اعمٕمٜمك اًمذي اظمؽمٟم٤مه ذم –قمغم اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م سمجٛمٚم٦م ُمـ إدًم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م واًمٔمٜمٞم٦م 

إلمج٤مع ، واًم٘مٞم٤مس ، وقمٛمؾ ، ومٞمًتدًمقن سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، وسم٤مًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ، وا -اًمٔمٜمل

ء ، وآطمتٞم٤مط .، وااًمّمح٤مسم٦م  ًمٚمٖم٦م ، وإدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ، وآؾمت٘مرا

 وم٘مد اؾمتدًمقا سمف قمغم ُم٤ًمئؾ أصقًمٞم٦م يمثػمة ، ُمـ ذًمؽ : وم٠مُم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ :

ڑ ک ک ک ک گ )دًٓم٦م إُمر قمغم اًمقضمقب : وم٘مد اؾمتدًمقا سم٘مقًمف شمٕم٤ممم :  -5

                                 
)إٟمام ىم٤مل: رسمام، ومل ي٘مؾ: إهنؿ شمريمقه ىمٓمٕم٤م 3 ٕن اًمٖمزازم أؿم٤مر إًمٞمف  سم٘مقًمف : -رمحف اهلل-(  قمٚمؼ اًمِمٞمخ قمٌداًمٚمف دراز 5)

يمام دملء اإلؿم٤مرة إًمٞمف، وهلل در اًمٖمزازم3 وم٢مٟمف سم٢مؿم٤مرشمف هلذا ذم اإلمج٤مع ضمٕمؾ ذم دًمٞمؾ يمقن اإلمج٤مع طمج٦م، 

ئد اجلٚمٞمٚم٦م، ويتقؾمع ومٞمف هذا اًمتقؾمع (  . اًمِم٤مـمٌل يًتٗمٞمد ُمٜمف يمؾ هذه اًمٗمقا

 . (40-5/12(  اعمقاوم٘م٤مت )1)
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(1)(   گ گ گ ڳ ڳ ڳ
 . 

ًمٗمتٜم٦م واًمٕم٘مقسم٦م ، ومه٤م ٓ يؽمشم٤ٌمن قمغم خم٤مًمٗم٦م وضمف اًمدًٓم٦م : أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف شمققمد خم٤مًمػ إُمر سم٤م

 . (1)اعمٜمدوب ، ومدل قمغم أن إُمر اعمٓمٚمؼ حيٛمؾ قمغم اًمقضمقب 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی )طمجٞم٦م اإلمج٤مع : وم٘مد اؾمتدًمقا سم٘مقًمف شمٕم٤ممم :  -1

 .   (3)(ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت

                                 
 ( ُمـ ؾمقرة اًمٜمقر .14(  ُمـ أي٦م )5)

،  110( ، واًمٖمٞم٨م اهل٤مُمع ص5/442سمـ ُمٗمٚمح )( ، وأصقل اًمٗم٘مف 1/20ٓ) اًمٗمّمقل ذم إصقل(  اٟمٔمر : 1)

 . 10وظمالص٦م إومٙم٤مر ص

٤مٓؾمتدٓل هبذه أي٦م قمغم ُم٤ًمئؾ أصقًمٞم٦م يمثػمة ، طمتك سماًمٜم٤ًمء . وىمد أيمثر إصقًمٞمقن ( ُمـ ؾمقرة 12(  ُمـ أي٦م )4)

 ٞمح اًمٖمٞم٥مُمٗم٤مشم)اقمٚمؿ أن هذه أي٦م آي٦م ذيٗم٦م ُمِمتٛمٚم٦م قمغم أيمثر قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف ( ) -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمرازي 

( ، ُمـ ذًمؽ : طمجٞم٦م اًم٘مرآن ، وطمجٞم٦م اًمًٜم٦م ، وأن اًمٗمٕمؾ اعمجرد يدل قمغم اًمقضمقب ، وأن اًمّمح٤ميب 2/531

إذا ىم٤مل أُمرٟم٤م سمٙمذا مل يدل قمغم اًمرومع ، وأن أهؾ اإلمج٤مع هؿ اًمٕمٚمامء ، وأن قمٛمؾ أهؾ اعمديٜم٦م ًمٞمس سمحج٦م ، وأن 

ح٤مسم٦م وم٘مقًمف ُمٕمتؼم ذم إمج٤مقمٝمؿ ، وقمدم اؿمؽماط اإلمج٤مع سمٕمد اخلالف طمج٦م ، وأن اًمت٤مسمٕمل إذا أدرك قمٍم اًمّم

اٟم٘مراض اًمٕمٍم ، وطمجٞم٦م ىمقل اًمّمح٤ميب ، وإسمٓم٤مل اًمٕمٛمؾ سم٤مٓؾمتح٤ًمن ، وإسمٓم٤مل اًمٕمٛمؾ سم٤معمّمٚمح٦م اعمرؾمٚم٦م ، 

ءة إصٚمٞم٦م ، وأن إصؾ محؾ إًمٗم٤مظ قمغم ُمقوققمٝم٤م ذم  وأن اًمٔمـ ًمٞمس سمدًمٞمؾ ، وإسمٓم٤مل آؾمتدٓل سم٤مًمؼما

، وأن اعمجٛمؾ همػم واىمع ذم اًمنميٕم٦م ، وأن اًمٚمٗمظ اًمٕم٤مم حيٛمؾ قمغم قمٛمقُمف ، وأن  اًمٚمٖم٦م ، وأن إصؾ قمدم اًمٜمًخ

اًمٕم٤مم اًمقاىمع قمغم ؾم٥ٌم ظم٤مص يٗمٞمد اًمٕمٛمقم ، وأن اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ٓ خيّمّم٤من اًم٘مٞم٤مس ، وأن إُمر ي٘متيض 

ر ، وي٘متيض اًمٗمقر ، وأن اعمٜمدوب ُم٠مُمقر سمف ، وطمجٞم٦م اًم٘مٞم٤مس ، وأن ُمـ ذط  اًمقضمقب ، وي٘متيض اًمتٙمرا

ز اًم٘مٞم٤مس قمغم اًم٘مٞم٤مس ، ا ء اًم٘مٞم٤مس ذم احلدود واًمٙمٗم٤مرات ، وقمدم ضمقا ًم٘مٞم٤مس أٓ يٙمقن ذم اعم٠ًمخ٦م ٟمص ، وإضمرا

، سم٤محلٙمٛم٦م ، و إسمٓم٤مل اًم٘مٞم٤مس اًمٕم٘مكموصح٦م ىمٞم٤مس اًمِمٌف ، وسمٓمالن اًم٘مٞم٤مس سم٤مًمٕمٚم٦م اًمٌٕمٞمدة ، وقمدم صح٦م اًمتٕمٚمٞمؾ 

ُمّمٞم٥م ، وُمنموقمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمد ، وشم٘مٚمٞمد اًمٕم٤ممل  وُمنموقمٞم٦م آضمتٝم٤مد ، وسمٞم٤من أريم٤من آضمتٝم٤مد ، وأنف ًمٞمس يمؾ جمتٝمد

ز شمتٌع اًمرظمص ، وٟمٗمل اًمتٕم٤مر ض ذم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ، وشمرشمٞم٥م ًمٚمٕم٤ممل ، وقمدم اًمتخٞمػم ًمٚمٛم٘مٚمد ، وقمدم ضمقا

دًم٦م إرسمٕم٦م اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ، وشم٘مديؿ اًم٘مٞم٤مس قمغم ىمقل اًمّمح٤ميب . راضمع هذه اعم٤ًمئؾ وأوضمف اًمدًٓم٦م ُمـ أي٦م إ

ۈئ ېئ ېئ ېئ )ر قمٌداًمٕمزيز اًمٕمقيد سمٕمٜمقان )اعم٤ًمئؾ إصقًمٞم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: قمٚمٞمٝم٤م ذم سمح٨م اًمديمتق
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، ومدًم٧م سمٛمٗمٝمقُمٝم٤م أنف قمٜمد  ورؾمقًمف  وضمف اًمدًٓم٦م : أن أي٦م ردت احلٙمؿ قمٜمد اًمتٜم٤مزع إمم اهلل

 . (5)قمدم اًمتٜم٤مزع سملم اعم١مُمٜملم وم٢مٟمف يٙمتٗمك سمام اشمٗم٘مقا وأمجٕمقا قمٚمٞمف 

 وم٘مد اؾمتدًمقا سمف قمغم ُم٤ًمئؾ أصقًمٞم٦م يمثػمة ، ُمـ ذًمؽ : وأُم٤م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م :

ُمـ ٟم٤مم قمـ صالة أو ٟمًٞمٝم٤م ومٚمٞمّمٚمٝم٤م ":  اًمتٕمٌد سمنمع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م : وم٘مد اؾمتدًمقا سم٘مقل اًمٜمٌل  -5

 .  (4)"  (1)( ٺ ٺ ٺ)إذا ذيمره٤م ، وىمرأ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

،  وًمق مل يٙمـ اًمتٕمٌد سمنمع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ضم٤مئز ، ح٤م    وضمف اًمدًٓم٦م : أن أي٦م ظمٓم٤مب عمقؾمك 

 . (3)هبذه أي٦م  اؾمتدل اًمٜمٌل 

: " ظمػم اًم٘مرون ىمرين ، صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ  طمجٞم٦م ىمقل اًمّمح٤ميب : وم٘مد اؾمتدًمقا سم٘مقل اًمٜمٌل  -1

 . (1) احلدي٨م.. " .

وعمثؾ هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م أثر ذم إص٤مسم٦م : ) -رمحف اهلل–اًمٌخ٤مري قمالء اًمديـ ٤م ىم٤مًمف وضمف اًمدًٓم٦م : ُم

 . (1)( اًمرأي ، ويمقٟمف أبٕمد قمـ اخلٓم٠م ، ومٌٝمذه اعمٕم٤مين شمرضمح رأهيؿ قمغم رأي همػمهؿ

                                                                                               

 . (   (ىئ ىئ ىئ ی ی ی

 ( . 1/404( ، وأصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح )1/122( ، واعمًتّمٗمك )4/153(  اٟمٔمر : ىمقاـمع إدًم٦م )5)

 ( ُمـ ؾمقرة ـمف . 53(  ُمـ أي٦م )1)

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .(  4)

سم٤مب ُمـ ٟمز اًمّمالة ومٚمٞمّمؾ إذا ذيمره٤م وٓ يٕمٞمد إٓ شمٚمؽ يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ، حٞمحف ، اًمٌخ٤مري ذم ص         

( ، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اعم٤ًمضمد وُمقاوع اًمّمالة ، سم٤مب ىمْم٤مء 120( ، سمرىمؿ )5/511، )اًمّمالة

 ( .113، سمرىمؿ ) 133اًمّمالة اًمٗم٤مئت٦م واؾمتح٤ٌمب شمٕمجٞمؾ ىمْم٤مئٝم٤م ، ص

 . (3/5331( ، وأصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح )4/512قذم )(  اٟمٔمر : ذح خمتٍم اًمروو٦م ًمٚمٓم3)

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .(  1)

( ، سمرىمؿ 4/505، )ٓ يِمٝمد قمغم ؿمٝم٤مدة ضمقر إذا أؿمٝمد سم٤مب ،  اًمِمٝم٤مداتيمت٤مب اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،          

 ( .1144، سمرىمؿ ) 211ص،  ظمػم اًم٘مرون، سم٤مب  ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م( ، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب 1115)

ر )1)  . (4/114(  يمِمػ إها
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 وم٘مد اؾمتدًمقا سمف أجْم٤ًم قمغم ُم٤ًمئؾ أصقًمٞم٦م يمثػمة ، ُمـ ذًمؽ : وأُم٤م اإلمج٤مع :

 ؼم أطم٤مد قمغم اًم٘مٞم٤مس ُمٓمٚم٘م٤ًم .شم٘مديؿ ظم -5

 .(5)دًمٞمٚمٜم٤م قمغم أنف ُم٘مدم قمغم اًم٘مٞم٤مس : إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م (: ) -رمحف اهلل –أبق يٕمغم ىم٤مل اًم٘م٤ميض 

شمر سم٤مٔطم٤مد . -1  قمدم ٟمًخ اعمتقا

شمر ٓ يرومع سمخؼم  : )وًمٜم٤م: إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م  -رمحف اهلل–ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م  قمغم أن اًم٘مرآن واعمتقا

 . (1) اًمقاطمد (

 وم٘مد اؾمتدًمقا سمف أجْم٤ًم  قمغم ُم٤ًمئؾ أصقًمٞم٦م يمثػمة ، ُمـ ذًمؽ : اًم٘مٞم٤مس : وأُم٤م

ر : وم٘مد اؾمتدًمقا سم٤مًم٘مٞم٤مس يمام ووحف أُمدي  ُم٠ًمخ٦م : دًٓم٦م إُمر اعمٕمٚمؼ قمغم ذط قمغم اًمتٙمرا

اخل٤مُمس: أن اًمٜمٝمل اعمٕمٚمؼ سم٤مًمنمط ُمٗمٞمد ًمٚمتٙمرار، يمام إذا ىم٤مل " إن دظمؾ )سم٘مقًمف :  –رمحف اهلل –

ف درمه٤م " وإُمر ود اًمٜمٝمل، ومٙم٤من ُمِم٤مريم٤م ًمف ذم طمٙمٛمف، ضورة اؿمؽمايمٝمام زيد اًمدار ومال شمٕمٓم

 . (4) ذم اًمٓمٚم٥م وآىمتْم٤مء (

 وم٘مد اؾمتدًمقا سمف أجْم٤ًم قمغم ُم٤ًمئؾ أصقًمٞم٦م يمثػمة ، ُمـ ذًمؽ : وأُم٤م قمٛمؾ اًمّمح٤مسم٦م :

ىم٤مل: "سمٞمٜمام اًمٜم٤مس  -ريض اهلل قمٜمٝمام– اسمـ قمٛمر ُم٠ًمخ٦م : طمجٞم٦م ظمؼم اًمقاطمد : اؾمتدًمقا سمخؼم 

 ذم صالة اًمّمٌح إذ أت٤مهؿ آت، وم٘م٤مل: إن رؾمقل اهلل ىمد ُأنزل قمٚمٞمف ىُمَرآن وىمد ُأُمر أن سمُ٘م٤ٌم
ٍ
ء

ٌَٚمقه٤م ويم٤مٟم٧م وضمقهٝمؿ إمم اًمِم٠ْمم وم٤مؾمتداروا إمم اًمٙمٕم٦ٌم"  . (3)يًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م وم٤مؾمت٘م

                                 
 . (4/122(  اًمٕمدة )5)

 ( .1/411( ، واٟمٔمر : ذح خمتٍم اًمروو٦م )5/411(  روو٦م اًمٜم٤مفمر )1)

 . 32( ، واًمتٌٍمة ص 5/550( ، واٟمٔمر : اعمٕمتٛمد )4/5121(  اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم )4)

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .(  3)

سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مٌٚم٦م وُمـ ٓ يرى اإلقم٤مدة قمغم ُمـ ؾمٝم٤م ومّمغم إمم همػم ة ، ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمّمالاًمٌخ٤مري           

( ، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اعم٤ًمضمد وُمقاوع اًمّمالة ، سم٤مب حتقيؾ اًم٘مٌٚم٦م 304( ، سمرىمؿ )5/12، )اًم٘مٌٚم٦م 

 ( .111، سمرىمؿ ) 525ُمـ اًم٘مدس إمم اًمٙمٕم٦ٌم ، ص
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ومل يٙمـ هلؿ أن يدقمقا ومرض اهلل ذم ) سم٘مقًمف : -رمحف اهلل–وضمف اًمدًٓم٦م : يمام ووحف اًمِم٤مومٕمل 

ام شم٘مقم قمٚمٞمٝمؿ احلج٦م، ومل يٚم٘مقا رؾمقل اهلل، ومل يًٛمٕمقا ُم٤م أنزل اهلل قمٚمٞمف ذم حتقيؾ اًم٘مٌٚم٦م إٓ سم

اًم٘مٌٚم٦م، ومٞمٙمقٟمقن ُمًت٘مٌٚملم سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف ؾمامقم٤م ُمـ رؾمقل اهلل وٓ سمخؼم قم٤مُم٦م، واٟمت٘مٚمقا 

قمـ ومرض يم٤من قمٚمٞمٝمؿ، ومؽميمقه إمم ُم٤م أظمؼمهؿ  اطمد، إذا يم٤من قمٜمدهؿ ُمـ أهؾ اًمّمدقسمخؼم و

سمخؼم إٓ قمـ  –إن ؿم٤مء اهلل  –نف أطمدث قمٚمٞمٝمؿ ُمـ حتقيؾ اًم٘مٌٚم٦م ، ومل يٙمقٟمقا ًمٞمٗمٕمٚمقه قمـ اًمٜمٌل أ

 . (5) قمٚمؿ سم٠من احلج٦م شمث٧ٌم سمٛمثٚمف، إذا يم٤من ُمـ أهؾ اًمّمدق (

 وم٘مد اؾمتدًمقا سمف أجْم٤ًم قمغم ُم٤ًمئؾ أصقًمٞم٦م يمثػمة ، ُمـ ذًمؽ : وأُم٤م اًمٚمٖم٦م :

دل سم٤مًمٚمٖم٦م ُمـ ضمٝم٦م أن اًمّم٤مطم٥م وًمق ُمرة ، وىمد اؾمت يمؾ ُمـ رأى اًمٜمٌل هق : أن اًمّمح٤ميب  -5

ُمِمتؼ ُمـ اًمّمح٦ٌم ، واًمّمح٦ٌم شمٓمٚمؼ قمغم اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم ، وًمذا يّمح شم٘مًٞمٛمٝم٤م إمم صح٦ٌم 

 . (1)ؾم٤مقم٦م ، وصح٦ٌم ُمدة ـمقيٚم٦م 

   وٓ آؾمتٕمالء : واؾمتدًمقا سم٘مقل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤ميصٓ يِمؽمط ذم إُمر دًٓم٦م اًمٕمٚمق  -1

 : عمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من 

ً ضم٤مزُم٤م  (4)ومٕمّمٞمتٜمل       ويم٤من ُمـ اًمتقومٞمؼ ىمتؾ اسمـ ه٤مؿمؿ أُمرشمؽ أُمرا

 . (3) اؾمتٕمالء مل يّمدر إُمر قمـو ،  ُمٕم٤موي٦م  ُمـ أقمغم ًمٞمس  وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤ميص

 : ضبوم٘مد ضم٤مء آؾمتدٓل سمف قمغم أ وأُم٤م إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ،

آؾمتدٓل سم٤مٓؾمتح٤مًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م : ُمـ ذًمؽ ُم٠ًمخ٦م )أن ًمألُمر صٞمٖم٦م شمٗمٞمد  إول : يباًم

ضمقب( وم٘مد اؾمتدًمقا قمٚمٞمٝم٤م سم٘مقهلؿ : أن اإلجي٤مب ُمـ اعمٝمامت ذم خم٤مـم٦ٌم أهؾ اًمٚمٖم٦م ، ومٞمٛمتٜمع اًمق

                                 
 . (1/100اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح )( ، وأصقل 4/112، واٟمٔمر : اًمٕمدة ) 301(  اًمرؾم٤مًم٦م ص 5)

 . (1/510( ، وذح خمتٍم اًمروو٦م )1/303( ، وروو٦م اًمٜم٤مفمر )4/211(  اٟمٔمر : اًمٕمدة )1)

 . (5/151اسمـ اعمؼمد ذم اًمٙم٤مُمؾ ) (  ٟم٥ًم اًمٌٞم٧م ًمٕمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 4)

 . (5/312( ، وطم٤مؿمٞم٦م اًمٌٜم٤مين )4/434( ، وهن٤مي٦م اًمقصقل )5/112(  اٟمٔمر : اًمتحّمٞمؾ )3)



  يف األخ  بهالفصل الثاني: حجوة االحتواط، وضوابطه، ومناهج األصولوني

 

[211] 

 

 . (5)أن خيٚمق ُمـ ًمٗمظ يدل قمٚمٞمف 

آؾمتدٓل سم٤مٓؾمت٘م٤ٌمح اًمٕم٘مكم : ُمـ ذًمؽ ُم٠ًمخ٦م )اؾمتثٜم٤مء إيمثر( وم٘مد اؾمتدًمقا  اًمث٤مين : يباًم

ً ، إٟمفقمغم قمدم ضمقاز اؾمتثٜم٤مء إيمثر سم٘مقهلؿ :  مل يًت٘مٌح ىمقل اًم٘م٤مئؾ : قمكم قمنمة إٓ  ًمق يم٤من ضم٤مئزا

 . (1)شمًٕم٦م دراهؿ وصمٚم٨م درهؿ ، وًمٙمٜمف ُمًت٘مٌح 

آؾمتدٓل سم٤مًمًؼم واًمت٘مًٞمؿ : ُمـ ذًمؽ ُم٠ًمخ٦م )دًٓم٦م إُمر قمغم اًمٗمقر( وم٘مد  اًمث٤مًم٨م : يباًم

ز اًمت٠مظمػم سم٤مًمًؼم واًمت٘مًٞمؿ قمغم اًمٗمقر ، وم٘م٤مل : ) -رمحف اهلل–اؾمتدل سم٤من ىمداُم٦م  سمع: أن ضمقا اًمرا

 أو إمم همػم هم٤مي٦م.،  إُم٤م أن ي١مظمر إمم هم٤مي٦م ١مىم٧م يٜم٤مذم اًمقضمقب3 وم٢مٟمف ٓ خيٚمق:همػم ُم

ن شمٙمٚمٞمًٗم٤م ح٤م ٓ يدظمؾ حت٧م وم٤مٕول: سم٤مـمؾ3 ٕن اًمٖم٤مي٦م ٓ جيقز أن شمٙمقن جمٝمقًم٦م3 ٕنف يٙمق

3 وم٢من -٤مأجًْم –وإن ضمٕمٚم٧م اًمٖم٤مي٦م: اًمقىم٧م اًمذي يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف اًمٌ٘م٤مء إًمٞمف: وم٤ٌمـمؾ ،  اًمقؾمع

ت ومٞمٝم٤م إٓ قمٜمد قمجزه قمـ اًمٕم٤ٌمدات ٓ صمؿ ٓ يٜمتٝمل إمم طم٤مًم٦م يتٞم٘مـ اعمق،  ا اعمقت ي٠ميت سمٖمت٦م يمثػمً 

 يم٤محل٩م، ٓ ؾمٞمام واإلٟم٤ًمن ـمقيؾ إُمؾ، هيرم ويِم٥م أُمٚمف. ؾمٞمام اًمٕم٤ٌمدات اًمِم٤مىم٦م

3 ٕنف ٓ خيٚمق ُمـ ىمًٛملم:إُم٤م أن ي١مظمر إمم همػم -أجًْم٤م–وإن ىمٞمؾ: ي١مظمر إمم همػم هم٤مي٦م: وم٤ٌمـمؾ 

أو إمم سمدل: ومال خيٚمق اًمٌدل: إُم٤م أن يٙمقن سم٤مًمقصٞم٦م سمف، أو ،  وسم٤متسمدل، ومٞمٚمتحؼ سم٤مًمٜمقاومؾ واعمٜمد

3 ٕن يمثػم اًمٕمزم قمٚمٞمف: ًٓ وٕنف ًمق ضم٤مز 3  ا ُمـ اًمٕم٤ٌمدات ٓ شمدظمٚمٝم٤م اًمين٤مسم٦مواًمقصٞم٦م ٓ شمّمٚمح سمد

ومٞمٗميض إمم ؾم٘مقـمف.واًمٕمزم ًمٞمس سمٌدل3 ٕن اًمٕمزم جي٥م  -أجًْم٤م–اًمت٠مظمػم ًمٚمٛمقيص: ضم٤مز ًمٚمقيص 

وٕن وضمقب اًمٌدل حيذو 3  وىم٧م اعمٌدلٓ جي٥م ىمٌؾ دظمقل ىمٌؾ دظمقل اًمقىم٧م، واًمٌدل 

وٕن اًمٌدل ي٘مقم ُم٘م٤مم اعمٌدل، 3  ل ٓ جي٥م قمغم اًمٗمقر، ومٙمذًمؽ اًمٌدلوضمقب اعمٌدل، واعمٌد

 . (4) ( وجيزئ قمٜمف، واًمٕمزم ًمٞمس سمٛمً٘مط ًمٚمٗمٕمؾ، ويمٞمػ جي٥م اجلٛمع سملم اًمٌدل واعمٌدل

                                 
 . 101: إيْم٤مح اعمحّمقل ص (  اٟمٔمر5)

 . (4/111( ، ورومع احل٤مضم٥م )1/101(  اٟمٔمر :  سمٞم٤من اعمختٍم )1)

 . (111-1/111(  روو٦م اًمٜم٤مفمر )4)
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ُمتٕمٌد سمنمع ُمـ ىمٌٚمف (  ٠مخ٦م )أن اًمٜمٌل : ُمـ ذًمؽ ُمً (5)آؾمتدٓل سم٤مًمتالزم اًمراسمع : يباًم

، واعمٕمٜمك :  (1) سم٤مًمتالزم ، طمٞم٨م ىم٤مل : )ًمق يم٤من ُمتٕمٌدًا ًمٜم٘مؾ ( -رمحف اهلل–وم٘مد اؾمتدل اًم٤ٌمىمالين 

 . (4)أنف مل يٜم٘مؾ رء ذم ذًمؽ ومال يٙمقن ُمتٕمٌدًا 

٧م ًمت٠مؾمٞمس اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ، هل ٟمّمقص اًمنمع، ئوإُمقر اًمتل اؾمت٘مروأُم٤م آؾمت٘مراء : 

ًمف ، وىمْم٤مي٤م اًمّمح٤مسم٦م ، ويمالم اًمٕمرب ، واًمٗمروع اعمروي٦م قمـ  ٍموم٤مت رؾمقل اهلل وشم وأطمقا

 . (3) إئٛم٦م

 ومٝمذا ُم٤م ؾمٜمتٕمرض ًمف ذم اعمٓمٚم٥م أيت . وأُم٤م آطمتٞم٤مط :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
(  اًمتالزم هق : قم٤ٌمرة قمـ اُمتٜم٤مع حت٘مؼ اعمٚمزوم ، إٓ قمٜمد حت٘مؼ اًمالزم . اٟمٔمر : ذح اًمٗمّمقل ذم قمٚمؿ اجلدل ًمٚمٜمًٗمل 5)

 . 32ص

 . (5/421(  اٟمٔمر : أصقل اجلّم٤مص )1)

 . 41(  اٟمٔمر : سمح٨م آؾمتدٓل سم٤مًمتالزم قمغم اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ًمٚم٤ٌمطم٨م قمٌداًمٚمف اًمتقم ص 4)

ء وأثره ذم اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م ص3)  . 352(  اٟمٔمر : آؾمت٘مرا
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 اعمٓمٚم٥م إول : إصم٤ٌمت اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م سم٤مٓطمتٞم٤مط .

: إصم٤ٌمت اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م سم٤مٕدًم٦م  قمغم ُم٠ًمخ٦م -يمام شم٘مدم اإلؿم٤مرة إمم ذًمؽ–هذا اعمٓمٚم٥م يٜمٌٜمل 

اًمٔمٜمٞم٦م ، وىمد ؾمٌؼ اًمٙمالم ذم اعم٠ًمخ٦م ، وإصم٤ٌمت صح٦م سمٜم٤مء اًم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م قمغم دًمٞمؾ فمٜمل ، 

قًمٞمقن ذم إصم٤ٌمت اًم٘مقاقمد وذيمرٟم٤م مجٚم٦م ُمـ إدًم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م واًمٔمٜمٞم٦م اًمتل اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م إص

 .إصقًمٞم٦م

ًمٞمقن ذم إصم٤ٌمت اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ، وُمـ وُمـ هذه إدًم٦م دًمٞمؾ آطمتٞم٤مط ، وىمد اؾمتٕمٛمٚمف إصق

اًمٗم٘مٝمٞم٦م إلصم٤ٌمت ىمقاقمدهؿ اعمذاه٥م  قمٚمامء ظمالل سمحثل شمٌلم زم أن آطمتٞم٤مط اؾمتدل سمف

ؾمتدل سمف اعمٕمتزًم٦م وسمٕمض ، وهؿ : احلٜمٗمٞم٦م ، واح٤مًمٙمٞم٦م ، واًمِم٤مومٕمٞم٦م ، واحلٜم٤مسمٚم٦م ، واإصقًمٞم٦م

ا آطمتٞم٤مط يمدًمٞمؾ ، وؾم٠مقمرض مجٚم٦م ُمـ قمٚمامء اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمذي ذيمرواًمٔم٤مهري٦م 

ء اقمتٛمد هق قمغم آطمتٞم٤مط ذم آؾمتدٓل، أو ذيمره  ًمالؾمتدٓل سمف قمغم اًم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م، ؾمقا

 قمغم ؾمٌٞمؾ اعمٜم٤مىمِم٦م وآقمؽماض.

، وومخر  (1)لــــــــــــ، وأبق زيد اًمدسمقؾم (5)٤مصـــــــــــــــــــــــــــــــأبق سمٙمر اجلّم ٛمٛمـ اؾمتدل سمف ُمـ احلٜمٗمٞم٦م :وم

 ، (1)رىمٜمديــــــــــــــــــــ اًمًٛمـــــــــــــ،  وقمالء اًمدي (3)س إئٛم٦م اًمنظمزــــــــــــــــ، وؿمٛم(4)زدويــــــــــــــــًمٌاإلؾمالم ا

                                 
 . (3/111( و )1/500(  اٟمٔمر : اًمٗمّمقل ذم إصقل )5)

 . 344و  21(  اٟمٔمر : شم٘مقيؿ إدًم٦م ص 1)

 . 500و  512و  33ل اًمٌزدوي ص (  اٟمٔمر : أصق4)

 . (400و5/50(  اٟمٔمر : أصقل اًمنظمز )3)

 . 041(  اٟمٔمر : ُمٞمزان إصقل ص 1)

وقمالء اًمديـ اًمًٛمرىمٜمدي هق : حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب أمحد اًمًٛمرىمٜمدي ، قمالء اًمديـ ، وم٘مٝمٞمف طمٜمٗمل وأصقزم ،          

، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : حتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ، وذح يمت٤مب اًمت٠مويالت قمغم اًمٓمري٘م٦م اح٤مشمريدي٦م ، وشمٗم٘مف قمغم اًمٌزدوي احلٜمٗمل 

ئد  142ًمٚمامشمريدي ، وُمٞمزان إصقل ذم ٟمت٤مئ٩م اًمٕم٘مقل ، وذح اجل٤مُمع اًمٙمٌػم ، وشمقذم ؾمٜم٦م  ـه . اٟمٔمر : اًمٗمقا

 ( .1/40، و اجلقاهر اعمْمٞم٦م ) 30اًمٌٝمٞم٦م ص
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، وقمٌداًمٚمف سمـ ُمًٕمقد اعمٚم٘م٥م سمّمدر  (1)، وقمالء اًمديـ اًمٌخ٤مري (5)٤مزيـــــــــــــــــــــــــــوضمالل اًمديـ اخلٌ

،  (0)، وأُمػم سم٤مدؿم٤مه (1)،  واسمـ أُمػم احل٤مج (1)، واسمـ اهلامم (3)ًمتٗمت٤مزاين، واًمًٕمد ا (4)اًمنميٕم٦م

 . -رمحٝمؿ اهلل–(2)، وأبق اًمٕم٤ٌمس اًمٚمٙمٜمقي(1)وحم٥م اهلل اسمـ قمٌداًمِمٙمقر

                                 
 . 520(  اٟمٔمر : اعمٖمٜمل ص 5)

ر ، أبق حمٛمد ، ضمالل اًمديـ اخلَُجٜمدي ، وم٘مٞمف أصقزم ، أطمد ُمِم٤ميخ احلٜمٗمٞم٦م واخل٤ٌمزي هق : قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ قمٛم         

ـه ، وشمٕمٚمؿ هب٤م ، وُمـ ؿمٞمقظمف قمالء اًمديـ اًمٌخ٤مري ، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : اعمٖمٜمل ذم 112اًمٙم٤ٌمر ، وًمد سمُخَجٜمد ؾمٜم٦م 

اًمؽماضمؿ  ـه . اٟمٔمر : شم٤مج125أصقل اًمٗم٘مف ، وذح اهلداي٦م ًمٚمٛمرهمٞمٜم٤مين ، وذح اعمٖمٜمل ، وشمقذم سمدُمِمؼ ؾمٜم٦م 

 . (1/500وُمٗمت٤مح اًمًٕم٤مدة )( ، 5/421، واجلقاهر اعمْمٞم٦م ) 41ص

ر )1)  . (4/33( و )1/100( و )121و5/540(  اٟمٔمر : يمِمػ إها

 . (1/115(  اٟمٔمر : اًمتقوٞمح ُمع اًمتٚمقيح )4)

 . (1/112( ، وطم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح اًمٕمْمد )1/111( و )5/24(  اٟمٔمر : اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح )3)

 . (3/145( و )1/553( و )101و  5/511: اًمتحرير ُمع ذطمف اًمتٞمًػم )(  اٟمٔمر 1)

 . (124و  4/501( و )1/411( و )5/424(  اٟمٔمر : اًمت٘مرير واًمتحٌػم )1)

 . (3/515( و )5/414(  اٟمٔمر : شمٞمًػم اًمتحرير )0)

 . (5/412(  اٟمٔمر : ُمًٚمؿ اًمثٌقت )1)

ر اًمٌٝم٤مري اهلٜمدي ، ىم٤مض ُمـ إقمٞم٤من ، ووم٘مٞمف طمٜمٗمل أصقزم هق : حم٥م اهلل سمـ قمٌداًمِمٙمقواسمـ قمٌداًمِمٙمقر          

ُمٜمٓم٘مل سمح٤مصم٦م حم٘مؼ ، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : رؾم٤مًم٦م سمٕمٜمقان اعمٖم٤مًمٓم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمقرود وهل ح٤م يِمٞمع سملم اًمٜم٤مس ُمـ 

 أصقل اًمٗم٘مف ، وشمقذم ؾمٜم٦م اعمٖم٤مًمٓم٤مت يقردوهن٤م ًمٚمتٕمجٞمز ، وؾمٚمؿ اًمٕمٚمقم ذم اعمٜمٓمؼ ، وُمًٚمؿ اًمثٌقت ذم

 ( .4/511( ، واًمٗمتح اعمٌلم )1/512قمالم ًمٚمزريمكم )ٕـه. اٟمٔمر : ا5552

 . (5/111(  اٟمٔمر : ومقاشمح اًمرمحقت )2)

قمٌداًمٕمكم حمٛمد سمـ ٟمٔم٤مم اًمديـ حمٛمد اًمٚمٙمٜمقي إنّم٤مري ، واعمٙمٜمك سم٠ميب اًمٕم٤ٌمس ، واعمٚم٘م٥م واًمٚمٙمٜمقي هق :          

شمح اًمرمحقت ، وشمٜمقير اعمٜم٤مر وهق ذح سمٌحر اًمٕمٚمقم ، اًمٗم٘مٞمف احلٜمٗمل ، وإصقزم اعمٜمٓم٘مل ، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : ومقا 

ر ًمٚمٜمًٗمل ، ورؾم٤مئؾ إريم٤من ذم اًمٗم٘مف ، وذح ؾمٚمؿ اًمٕمٚمقم ذم اعمٜمٓمؼ ، وشمقذم ؾمٜم٦م  .  ـه5510قمغم ُمٜم٤مر إنقا

 . 113( ، وأصقل اًمٗم٘مف شم٤مرخيف ورضم٤مًمف ص4/541اٟمٔمر : اًمٗمتح اعمٌلم )
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، وأبق قمٌداًمٚمف  (1)، واسمـ اًم٘مّم٤مر (5)اًم٘م٤ميض أبق سمٙمر اًم٤ٌمىمالين وممـ اؾمتدل سمف ُمـ اح٤مًمٙمٞم٦م :

، واًمِمٞمخ أمحد  (1)، وأبق اًمٕم٤ٌمس ؿمٝم٤مب اًمديـ اًم٘مراذم (3)ضم٥م، وأبق قمٛمرو اسمـ احل٤م (4)اح٤مزري

 . -رمحٝمؿ اهلل– (0)، وحمٛمد اًمرقمٞمٜمل اعمٕمروف سم٤محلٓم٤مب (1)أمحد طمٚمقًمق

،   (2)، وأبق سمٙمر اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي (1)ـ اح٤مورديـــــــــــأبق احلً وممـ اؾمتدل سمف ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م :

                                 
 . (1/550(  اٟمٔمر : اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد )5)

 . 11ص(  اٟمٔمر : اعم٘مدُم٦م 1)

قمغم أيب سمٙمر إهبري ، وهق وم٘مٞمف  شمٗم٘مف قمكم سمـ قمٛمر سمـ أمحد سمـ ضمٕمٗمر سمـ محدان ، أبق احلًـ ،اسمـ اًم٘مّم٤مر هق :          

ـه . اٟمٔمر : 421ُم٤مًمٙمل وأصقزم ٟمٔم٤مر ، وزم ىمْم٤مء سمٖمداد ، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : يمت٤مب ذم ُم٤ًمئؾ اخلالف ، وشمقذم ؾمٜم٦م 

 ( .1/500( ، واًمدي٤ٌمج اعمذه٥م )0/00شمرشمٞم٥م اعمدارك )

 . 323(  اٟمٔمر : إيْم٤مح اعمحّمقل ص 4)

 . (5/350(  اٟمٔمر : خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م )3)

 . 115و  530(  اٟمٔمر : ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ص1)

 . (1/101(  اٟمٔمر : اًمتقوٞمح ذح اًمتٜم٘مٞمح )1)

وم٘مٞمف ُم٤مًمٙمل ، وهق قمرف سمحٚمقًمق و ،أبق اًمٕم٤ٌمس،  سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٞمزًمٞمٓمٞمٜمل اًم٘مرويأمحد : وطمٚمقًمق هق          

سمٚمس صمؿ سف قمٜمف، وأصقزم، و ذطم٤من قمغم اعمختٍم يمٌػم وصٖمػم، وذطم٤من وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : شمقمم ىمْم٤مء ـمرا

ـه . اٟمٔمر : اًمْمقء اًمالُمع 101، ويم٤من طمٞم٤ًم ؾمٜم٦م وقم٘مٞمدة اًمرؾم٤مًم٦م ، وذح اًمتٜم٘مٞمح ، قمغم أصقل اسمـ اًمًٌٙمل 

 ( .5/404( ، وؿمجرة اًمٜمقر اًمزيمٞم٦م )1/110)

 . ٤501مت اعمًٛمك سم٘مرة اًمٕملم ص (  اٟمٔمر : ذح اًمقرىم0)

واحلٓم٤مب هق : حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمرمحـ اًمرقمٞمٜمل ، أبق قمٌداًمٚمف ، واًمِمٝمػم سم٤محلٓم٤مب اًمٙمٌػم ، وهق وم٘مٞمف          

ُم٤مًمٙمل ، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : حترير اًمٙمالم ذم ُم٤ًمئؾ آًمتزام ، وهداي٦م اًم٤ًمًمؽ ، وُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ، وشمقذم ؾمٜم٦م 

 . 440( ، وٟمٞمؾ آسمتٝم٤مج ص5/521ٕمذب )ـه . اٟمٔمر : اعمٜمٝمؾ اًم213

 . (51/515(  اٟمٔمر : احل٤موي )1)

 . 011(  اٟمٔمر : اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف ص 2)
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، وأبق طم٤مُمد  (4)، وأبق اعمٔمٗمر اًمًٛمٕم٤مين (1)، وأبق اعمٕم٤مزم اجلقيٜمل (5)وأبق إؾمح٤مق اًمِمػمازي

، (0)، وقمز اًمديـ اسمـ قمٌداًمًالم (1)، وؾمٞمػ اًمديـ أُمدي (1)، وومخر اًمديـ اًمرازي (3)اًمٖمزازم

، وشم٤مج اًمديـ اسمـ  (2)، وٟم٤مس اًمديـ اًمٌٞمْم٤موي (1)، وؿمٝم٤مب اًمديـ أبق ؿم٤مُم٦م(0)قمٌداًمًالم

، وشم٤مج اًمديـ اسمـ  (51)ديـــــهلٜم، وصٗمل اًمديـ ا (55)رازيــــــ اًمِمٞمـــــــ، وىمٓم٥م اًمدي (50)اًمٗمريم٤مح

 ،  (54)ٙملـــــــــاًمًٌ

 

                                 
 . 500(  اٟمٔمر : اًمٚمٛمع  ص 5)

 . (5/324(  اٟمٔمر : اًمؼمه٤من )1)

 . (5114و  4/5130(  اٟمٔمر : ىمقاـمع إدًم٦م )4)

 . (5/101(  اٟمٔمر : اعمًتّمٗمك )3)

 . (1/510( و )3/310( و )552و  1/504(  اٟمٔمر : اعمحّمقل )1)

 . (4/5111(  اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم )1)

 . (11و  1/51(  اٟمٔمر : ىمقاقمد إطمٙم٤مم )0)

 . 351ص  (  اٟمٔمر : اعمح٘مؼ ُمـ قمٚمؿ إصقل ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل اًمرؾمقل 1)

 . (5/111(  اٟمٔمر : اعمٜمٝم٤مج ُمع ذح إصٗمٝم٤مين )2)

 . 523ت ص (  اٟمٔمر : ذح اًمقرىم٤م50)

ء اًمديـ اًمٗمزاري اًمٌدري اًمِم٤مومٕمل ، أبق حمٛمد ًمرمحـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾم٤ٌمع سمـ وٞم٤مقمٌداواسمـ اًمٗمريم٤مح هق :         

، ويم٤من ُمٗمرط اًمذيم٤مء ،  ـه113اًمٕمالُم٦م وم٘مٞمف اًمِم٤مم ، اعمٕمروف سم٤مًمٗمريم٤مح سم٥ًٌم ُمٞمؾ يم٤من ذم رضمٚمٞمف ، وًمد ؾمٜم٦م 

همػممه٤م ، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : اإلىمٚمٞمد ، ويمِمػ اًم٘مٜم٤مع ذم طمؾ ُمتقىمد اًمذهـ ، وشمتٚمٛمذ قمغم اسمـ اًمّمالح واًمًخ٤موي و

. اٟمٔمر : ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي  ـه120اًمًامع ، وذح اًمقؾمٞمط ، وذح اًمقرىم٤مت ، وشمقذم ؾمٜم٦م 

 . (4/353( ، وؿمذرات اًمذه٥م )1/111)

 . (4/552(  اٟمٔمر : ذح اعمختٍم )55)

 . (1225و  0/1100( و )5505و  5051و  4/211(  اٟمٔمر : هن٤مي٦م اًمقصقل )51)

 . (1/1141( و )5401و  4/5101( و )1/115(  اٟمٔمر : اإلهب٤مج )54)
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، وضمالل اًمديـ (4)، وضمالل اًمديـ اعمحكم (1)، وسمدر اًمديـ اًمزريمٌم (5)اًمديـ اإلؾمٜمقيومج٤مل  

 . -رمحٝمؿ اهلل– (1)، واًمِمٞمخ زيمري٤م إنّم٤مري (3)اًمديـ اًمًٞمقـمل

،  (1)، واسمـ قم٘مٞمؾ (0)ٚمقذاين، وأبق اخلٓم٤مب اًمٙم (1)اًم٘م٤ميض أبق يٕمغم وممـ اؾمتدل سمف ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م :

، وٟمجؿ اًمديـ  (55)، واسمـ محدان(50)،  واعمجد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  (2)، وُمقومؼ اًمديـ اسمـ ىمداُم٦م (1)قم٘مٞمؾ

، وقمالء اًمديـ  (53)، وؿمٛمس اًمديـ اسمـ ُمٗمٚمح(54)، وشم٘مل اًمديـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م(51)اًمديـ اًمٓمقذم

 . -رمحٝمؿ اهلل– (51)، وشم٘مل اًمديـ اسمـ اًمٜمج٤مر (51)اعمرداوي

                                 
 . 114و  500( ، واًمتٛمٝمٞمد ذم ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل ص 115و  5/311(  اٟمٔمر :هن٤مي٦م اًمًقل 5)

 . (5/135( ، وشمِمٜمٞمػ اعم٤ًمُمع )522و  1/40( و )1/31( و )3/411( و )4/11(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط )1)

( ، وذح اًمقرىم٤مت ُمع طم٤مؿمٞم٦م 504و  500و  4/51(  اٟمٔمر : ذح اجلٛمع ًمٚمٛمحكم ُمع طم٤مؿمٞم٦م إنّم٤مري )4)

 . 53اًمدُمٞم٤مـمل ص 

 . (4/112(  اٟمٔمر : ذح اًمٙمقيم٥م اًم٤ًمـمع )3)

 . 550(  اٟمٔمر : هم٤مي٦م اًمقصقل ص 1)

 . (1/5120( و )3/5134(  اٟمٔمر : اًمٕمدة )1)

 . (5/111(  اٟمٔمر : اًمتٛمٝمٞمد )0)

 . (3/1/154: اًمقاوح ) (  اٟمٔمر1)

 . (5/411(  اٟمٔمر : روو٦م اًمٜم٤مفمر )2)

 . (5/114)(  اٟمٔمر : اعمًقدة 50)

 . 10 (  اٟمٔمر : صٗم٦م اًمٗمتقى ص 55)

 . (4/110( و )1/101( و )5/421(  اٟمٔمر : ذح خمتٍم اًمروو٦م )51)

 . (1/211(  اٟمٔمر : اعمًقدة )54)

 . (1/113( و )5/442(  اٟمٔمر : أصقل اًمٗم٘مف )53)

 . (1/1401( و )5252و  3/5140( و )4/5301ٔمر : اًمتحٌػم ذح اًمتحرير )(  اٟم51)

 . (4/502( و )1/321(  اٟمٔمر : ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )51)
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 . -رمحف اهلل– (5)أبق احلًلم اًمٌٍمي : وممـ اؾمتدل سمف ُمـ اعمٕمتزًم٦م

 . -رمحف اهلل– (1)اًمِمقيم٤مين : يمذًمؽوممـ اؾمتدل سمف 

وىمد اؾمتدًمقا سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم مجٞمع أبقاب أصقل اًمٗم٘مف ، وؾم٠مذيمر مجٚم٦م ُمـ اعم٤ًمئؾ ذم ؾم٤مئر 

إبقاب إصقًمٞم٦م قمغم ـمريؼ اًمتٛمثٞمؾ ٓ احلٍم 3 إلصم٤ٌمت أهنؿ اؾمتدًمقا سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اًمت٘مٕمٞمد 

 زم .إصق

 ومٗمل سم٤مب إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م :

 اؾمتدًمقا سم٤مٓطمتٞم٤مط قمغم ُم٠ًمخ٦م طمٙمؿ إقمٞم٤من اعمٜمتٗمع هب٤م ىمٌؾ ورود اًمنميٕم٦م وأهن٤م قمغم احلٔمر .

: ) أن شمٜم٤مول ذًمؽ واؾمت٤ٌمطمتف شمرك ًمالطمتٞم٤مط ، وريمقب  -رمحف اهلل –ىم٤مل اًم٘م٤ميض أبق يٕمغم

 . (4)اًمؽمك ( وآطمتٞم٤مطًمٚمٖمرر ... وإذا ريمٌف يم٤من ىمٌح٤م ذم اًمٕم٘مؾ ، 

         واؾمتدًمقا سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٠ًمخ٦م ًمزوم اًمٜمٗمؾ سم٤مًمنموع ومٞمٝم٤م ، يمام ىم٤مل ومخر اإلؾمالم اًمٌزدوي

: ) وىمٚمٜم٤م ٟمحـ إن ُم٤م أداه وم٘مد ص٤مر ًمٖمػمه ُمًٚمام إًمٞمف ، وطمؼ همػمه حمؽمم ُمْمٛمقن  -رمحف اهلل  –

م اًم٤ٌمىمل ، ومه٤م أُمران ُمتٕم٤مرو٤من  اعم١مدى وهمػم أقمٜمل –قمٚمٞمف اشمالومف ، وٓ ؾمٌٞمؾ إًمٞمف إٓ سم٢مًمزا

 . (3)ذم اًمٕم٤ٌمدة (  سم٤مٓطمتٞم٤مطومقضم٥م اًمؽمضمٞمح ح٤م ىمٚمٜم٤م  –اعم١مدى 

رمحف –واؾمتدًمقا سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٠ًمخ٦م ضمري٤من اًمتٙمٚمٞمػ قمغم اعمٕمتقه ، يمام ىم٤مل أبق زيد اًمدسمقد

ٕن اعمٕمتقه هق اًمذي اظمتٚمط يمالُمف ومّم٤مر  3: )واًمٕمتف سمٛمٜمزًم٦م اًمّم٤ٌم سمٕمد ُم٤م قم٘مؾ اًمّمٌل -اهلل

الء ، وسمٕمْمف يمٙمالم اعمجٜمقن ، ومٙم٤من ذًمؽ آظمتالط ًمٜم٘مّم٤من قم٘مٚمف ، يمام سمٕمْمف يمٙمالم اًمٕم٘م

يٙمقن ذم اًمّمٌل ومٞمٙمقن طمٙمٛمف طمٙمؿ اًمّمٌل إٓ ذم طمؼ اًمٕم٤ٌمدات ، وم٢مٟم٤م مل ٟمً٘مط سمف اًمقضمقب 

                                 
 . (511و  555و  5/10(  اٟمٔمر : اعمٕمتٛمد )5)

 . (4/141( و )5/543(  اٟمٔمر : إرؿم٤مد اًمٗمحقل )1)

 . (3/5134(  اٟمٔمر : اًمٕمدة ًمٚم٘م٤ميض أيب يٕمغم )4)

ر ) اًمٌزدوي(  أصقل 3)  (.1/454ُمع يمِمػ إها
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اطمتٞم٤مـم٤ًم ذم وىم٧م اخلٓم٤مب وهق اًمٌٚمقغ ، سمخالف اًمّم٤ٌم ٕنف وىم٧م ؾم٘مقط اخلٓم٤مب قمغم ُم٤م ُمر 

 . (5)سمٞم٤مٟمف ( 

 إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمتل اطمتجقا ومٞمٝم٤م سم٤مٓطمتٞم٤مط . إمم همػم ذًمؽ ُمـ ُم٤ًمئؾ

 وهق أوؾمع إبقاب اؾمتدًٓٓ سم٤مٓطمتٞم٤مط .وذم سم٤مب إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م : 

:  -رمحف اهلل–اؾمتدًمقا سم٤مٓطمتٞم٤مط قمغم وضمقب اًمتٕمٌد سمخؼم اًمقاطمد قم٘ماًل  ، يمام ىم٤مل اًمٖمزازم 

اًمقاطمد ًمٙمٜم٤م ىمد شمريمٜم٤م أُمر اهلل  اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين: أهنؿ ىم٤مًمقا صدق اًمراوي ممٙمـ ، ومٚمق مل ٟمٕمٛمؾ سمخؼم)

  . (1)واحلزم ذم اًمٕمٛمؾ ( وم٤مٓطمتٞم٤مط،  شمٕم٤ممم ، وأُمر رؾمقًمف 

      وذم آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م اعمرؾمؾ اؾمتدل سم٤مٓطمتٞم٤مط ُمـ ٟمٗمك آطمتج٤مج سمف ، يمام ىم٤مل اًمرازي

ُم٤ًم أن اخلؼم ي٘متيض ذقم٤ًم قم٤م : ) -ذم ؾمٞم٤مق آقمؽماو٤مت اًمقاردة قمغم أدًم٦م اعمٜمٙمريـ ًمٚمٛمرؾمؾ  –

ومٞمف أومم ُمـ آطمتٞم٤مط ذم إصم٤ٌمت احلٙمؿ ذم طمؼ  وم٤مٓطمتٞم٤مطذم طمؼ مجٞمع اعمٙمٚمٗملم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، 

 . (4)ُمٙمٚمػ واطمد (

وذم ٟمٗمس اعم٠ًمخ٦م اؾمتدل سم٤مٓطمتٞم٤مط ُمـ يرى آطمتج٤مج سم٤معمرؾمؾ إذا دمرد قمـ اًمٕم٤مود وًمٞمس 

) وم٢من دمّرد اعمرؾمؾ قمـ  : -رمحف اهلل–ذم اًم٤ٌمب ؾمقاه ُمـ إدًم٦م ، يمام ىم٤مل ضمالل اًمديـ اعمحكم 

ه ، وُمدًمقًمف اعمٜمع ُمـ رء ، وم٤مٕفمٝمر آٟمٙمٗم٤مف قمـ ذًمؽ  اًمٕم٤مود ، وٓ دًمٞمؾ ذم اًم٤ٌمب ؾمقا

 . (3)( اطمتٞم٤مـم٤مً اًمٌمء ٕضمٚمف 3 

اطمتجقا سم٠من  ):  -رمحف اهلل–واطمت٩م سم٤مٓطمتٞم٤مط ُمـ اؿمؽمط اًمٗم٘مف ذم اًمراوي ، يمام ىم٤مل اًمٓمقذم 

د ُمٜمٝم٤م ، همػم اًمٗم٘مٞمف ُمٔمٜم٦م ؾمقء اًمٗمٝمؿ ، وووع اًمٜمّم ًمألطمٙم٤مم أن  وم٤مٓطمتٞم٤مطقص قمغم همػم اعمرا

                                 
 . 344(  شم٘مقيؿ إدًم٦م ص 5)

 . (5/101(  اعمًتّمٗمك )1)

 . (3/310(  اعمحّمقل )4)

 (.4/504(  ذح اعمحكم قمؾ مجع اجلقاُمع سمح٤مؿمٞم٦م إنّم٤مري )3)
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 . (5)(ٓ يروى قمٜمف 

: ) واًمّمحٞمح ُم٤م طمٙم٤مه  -رمحف اهلل–واطمت٩م سم٤مٓطمتٞم٤مط ُمـ رد رواي٦م اعمًتقر ، يمام ىم٤مل اًمٌزدوي 

حمٛمد : أن اعمًتقر يم٤مًمٗم٤مؾمؼ ٓ يٙمقن ظمؼمه طمج٦م طمتك شمٔمٝمر قمداًمتف ، وهذا سمال ظمالف ذم سم٤مب 

 . (1)احلدي٨م 3 اطمتٞم٤مـم٤ًم (

:  -رمحف اهلل  –اًمٌخ٤مري قمالء اًمديـ ٞمز ، يمام ىم٤مل ٛمواطمت٩م سم٤مٓطمتٞم٤مط ُمـ رد رواي٦م اًمّمٌل اعم

ًمف اًمٚمٝمق واًمٚمٕم٥م واعم٤ًمحم٦م واعم٤ًمهٚم٦م ومٞمٕمتؼم ُم٤م هق اًمٖم٤مًم٥م ُمـ طم٤مًمف 3 ) وٕن هم٤مًم٥م أطمقا

 .(4)ذم أُمر اًمرواي٦م(  اطمتٞم٤مـم٤مً 

 طمتٞم٤مط .إمم همػم ذًمؽ ُمـ ُم٤ًمئؾ إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتل اطمتجقا ومٞمٝم٤م سم٤مٓ

 وذم سم٤مب دٓٓت إًمٗم٤مظ :

: ) وىمد  -رمحف اهلل–اطمت٩م سم٤مٓطمتٞم٤مط ُمـ محؾ إُمر قمغم اًمقضمقب ، يمام ىم٤مل أبق سمٙمر اجلّم٤مص 

اؾمتدل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٠من ىمقًمف : )اومٕمؾ( ًمق صٚمح ًمإلجي٤مب واًمٜمدب ، ًمٙم٤من اعمّمػم إمم ضمٝم٦م 

 .(3)، وإظمذ سم٤مًمث٘م٦م ( آطمتٞم٤مطاإلجي٤مب أومم 3 ح٤م ومٞمف ُمـ 

: ) دًمٞمؾ آظمر : إُمر إذا محؾ قمغم اًمقضمقب يم٤من أطمقط،  -رمحف اهلل–وىم٤مل أبق احلًلم اًمٌٍمي 

 . (1)وإظمذ سم٤مٕطمقط واضم٥م (

: ) وظم٤مُمًٝم٤م : أن  -رمحف اهلل–واطمت٩م سم٤مٓطمتٞم٤مط ُمـ محؾ إُمر قمغم اًمتٙمرار ، يمام ىم٤مل اًمرازي 

ر ٓ ي٠مُمـ ُم ، ىمدام قمغم خم٤مًمٗم٦م أُمر اهلل شمٕم٤مممـ اإلآطمتٞم٤مط ي٘متيض شمٙمرار اح٠مُمقر سمف 3 ٕنف سم٤مًمتٙمرا

ر  وسمؽمك اًمتٙمرار ٓ ي٠مُمـ ُمٜمف ٓطمتامل أن يٙمقن ذًمؽ إيمر ًمٚمتٙمرار ، ومقضم٥م محٚمف قمغم اًمتٙمرا

                                 
 . (1/511(  ذح خمتٍم اًمروو٦م )5)

 . 500(  أصقل اًمٌزدوي ص 1)

ر )4)  ( .1/100(  يمِمػ إها

 . (1/500اجلّم٤مص )(  أصقل 3)

 . (5/10(  اعمٕمتٛمد )1)
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 . (5)دومٕم٤ًم ًمير اخلقف قمغم اًمٜمٗمس(

:  -رمحف اهلل–واطمت٩م سم٤مٓطمتٞم٤مط ُمـ محؾ اًمٜمٝمل قمغم اًمتٙمرار ، يمام ىم٤مل صٗمل اًمديـ اهلٜمدي 

 .(1)(قمٚمٞمؽ شم٘مريره ، ومقضم٥م اعمّمػم إًمٞمف قمغم ُم٤م ٓ خيٗمك أطمقطقمغم اًمتٙمرار وصم٤مًمثٝم٤م : أن احلٛمؾ )

 إمم همػم ذًمؽ ُمـ ُم٤ًمئؾ دٓٓت إًمٗم٤مظ اًمتل اطمتجقا ومٞمٝم٤م سم٤مٓطمتٞم٤مط .

 وذم سم٤مب آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد :

ر اًمٜمٔمر قمٜمد دمدد اًمقاىمٕم٦م ، يمام ىم٤مل اسمـ اهلامم  :  -رمحف اهلل–اطمت٩م سم٤مٓطمتٞم٤مط ُمـ أوضم٥م شمٙمرا

3 ٕن آضمتٝم٤مد يمثػماً ُم٤م يتٖمػم ، وًمٞمس إٓ سمتٙمريره ،  -أي : إقم٤مدة اًمٜمٔمر–يٚمزُمف )وىمٞمؾ : 

 . (4)وم٤مٓطمتٞم٤مط ذًمؽ (

رمحف –واطمت٩م سم٤مٓطمتٞم٤مط ُمـ رأى ضمقاز ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمٕم٤ممل سم٤مًمدًمٞمؾ ذم اعم٠ًمخ٦م ، يمام ىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين 

ٚمٜم٤م : ٓ يٛمٜمٕمف أن : ) وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ : هؾ جيقز ًمٚمٕم٤مُمل أن يٓم٤مًم٥م اًمٕم٤ممل سمدًمٞمؾ اجلقاب ؟ ىم -اهلل

 . (3)يٓم٤مًم٥م سمف 3 ٕضمؾ اطمتٞم٤مـمف ًمٜمٗمًف (

 إمم همػم ذًمؽ ُمـ ُم٤ًمئؾ آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد اًمتل اطمتجقا ومٞمٝم٤م سم٤مٓطمتٞم٤مط .

 وهق يمذًمؽ ُمـ أوؾمع إبقاب اطمتج٤مضم٤ًم سم٤مٓطمتٞم٤مط . وذم سم٤مب اًمتٕم٤مرض واًمؽمضمٞمح :

طمٙم٤مم ىم٤مئٛم٦م قمغم آطمتٞم٤مط ، ىم٤مقمدة شمرضمٞمح اعمحرم قمغم همػمه ُمـ إ -رمحف اهلل–ضمٕمؾ اسمـ اهلامم 

ويدظمؾ ذم هذه اًم٘م٤مقمدة شمرضمٞمح اعمحرم قمغم اًمقاضم٥م ، وشمرضمٞمحف قمغم اعمٜمدوب ، وشمرضمٞمحف قمغم 

 اإلسم٤مطم٦م ، وشمرضمٞمح قمغم اًمٙمراه٦م .

 . (1) : ) واًمتحريؿ قمغم همػمه ذم اعمِمٝمقر اطمتٞم٤مـم٤ًم ( -رمحف اهلل–ىم٤مل اسمـ اهلامم 

                                 
 . (1/504(  اعمحّمقل )5)

 ( .4/5505(  هن٤مي٦م اًمقصقل )1)

 . (3/145(  اًمتحرير ُمع شمٞمًػم اًمتحرير )4)

 . (4/5114(  ىمقاـمع إدًم٦م )3)

 . (4/512) شمٞمًػم اًمتحرير(  اًمتحرير ُمع 1)
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: ) ُمـ اًمقضمقب واًمٜمدب واإلسم٤مطم٦م  -ف اهللرمح–وُمٕمٜمك قمغم همػمه يمام ووحف أُمػم سم٤مدؿم٤مه 

 . (5) واًمٙمراه٦م (

وذم ُم٠ًمخ٦م واطمدة وهل : شمٕم٤مرض اعمحرم ُمع اإلسم٤مطم٦م اطمت٩م سم٤مٓطمتٞم٤مط أرسمٕم٦م قمنم أصقًمٞم٤ًم قمغم 

، (3)، وؾمٚمٞمؿ اًمرازي (4)، واًمنظمز (1)شم٘مديؿ اعمحرم قمغم اعمٌٞمح ، وهؿ : أبق سمٙمر اجلّمـــــــ٤مص

ز (1)و اًمِمػمازي ،  (2)، واًمٕمْمد اإلجيل (1)، واسمـ شمٞمٛمٞم٦م (0)، وأُمدي (1)ي، واًمٗمخر اًمرا

،  (54)، وضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل (51)، وضمالل اًمديـ اعمحكم (55)، واسمـ اًمًٌٙمل (50)واإلؾمٜمقي

                                 
 . (4/512(  شمٞمًػم اًمتحرير )5)

 . (4/03(  اٟمٔمر : أطمٙم٤مم اًم٘مرآن )1)

 . (1/15(  اٟمٔمر : أصقل اًمنظمز )4)

 . (1/505(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط )3)

ٕنف يم٤من 3 شمٗم٘مف وهق يمٌػموؾمٚمٞمؿ هق : ؾمٚمٞمؿ سمـ أجقب سمـ ؾمٚمٞمؿ  اًمرازي ، يٙمٜمك سم٠ميب اًمٗمتح ،  وم٘مٞمف ؿم٤مومٕمل ، و         

ؿمتٖمؾ سم٤مًمٗم٘مف قمٜمد اًمِمٞمخ أيب اؿمتٖمؾ ذم صدر قمٛمره سم٤مًمٚمٖم٦م واًمٜمحق واًمتٗمًػم واعمٕم٤مين، صمؿ ؾم٤مومر إمم سمٖمداد، وا

يٞمٜمل  و ، اًمٗمروع ، ويمت٤مب اًمتٗمًػم ؾمامه وٞم٤مء اًم٘مٚمقب ، صمؿ ص٤مر إُم٤مُم٤ًم ذم اًمٗم٘مف ، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف :  طم٤مُمد اإلؾمٗمرا

ـه . اٟمٔمر : ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ اًمّمالح 330وشمقذم ؾمٜم٦م ،  اًمٙم٤مذم  ، ورؤوس اعم٤ًمئؾ ذم اخلالف 

 ( .5/111( ، وـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم )3/411اًمًٌٙمل)(، وـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ 5/302)

 . (1/210(  اٟمٔمر : ذح اًمٚمٛمع )1)

 . (1/1/112(  اٟمٔمر : اعمحّمقل )1)

 . (1/1224(  اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم )0)

 . (10/112(  اٟمٔمر : جمٛمقع اًمٗمت٤موى )1)

 . (4/113(  اٟمٔمر : ذح اعمختٍم )2)

 . (3/120قصقل )(  اٟمٔمر : هن٤مي٦م اًمًقل ُمع ؾمٚمؿ اًم50)

 . (5/550(  اٟمٔمر :  إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر )55)

 . (1/141(  اٟمٔمر :  ذح اعمحكم قمغم اجلٛمع ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر )51)

 . (3/21(  اٟمٔمر :  ذح اًمٙمقيم٥م اًم٤ًمـمع )54)
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 . -رمحٝمؿ اهلل– (1)، واسمـ اهلامم (5)واسمـ اًمٜمج٤مر

 إمم همػم ذًمؽ ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمتٕم٤مرض واًمؽمضمٞمح اًمتل اطمتجقا ومٞمٝم٤م سم٤مٓطمتٞم٤مط .

أن آؾمتدٓل سم٤مٓطمتٞم٤مط إلصم٤ٌمت اًم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م أُمر ُمِمٝمقر ، وـمري٘م٦م ُمٕمرووم٦م ،  ٦مواخلالص

ٓ يٛمٙمـ إٟمٙم٤مره٤م ، وٓ ادقم٤مء قمدم وم٤مقمٚمٞمتٝم٤م وصحتٝم٤م ، وه١مٓء قمنمات إصقًمٞملم ُمـ أئٛم٦م 

أهؾ اًمٕمٚمؿ ، وؾم٤مدات قمٚمؿ إصقل ، ويم٤ٌمر اعمٜمٔمريـ وإصقًمٞملم ، قمغم اظمتالف ُمذاهٌٝمؿ ، 

ئ٘مٝمؿ ، و شم٤ٌميـ أزُم٤مهنؿ ، يثٌتقن اًم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م سم٤مٓطمتٞم٤مط ُمـ همػم ٟمٙمػم سمٞمٜمٝمؿ ، وشمٕمدد ـمرا

ئل ذم هذه اعم٤ًمئؾ ، واهلل أقمٚمؿ .  يمام ؾمٞمتٌلم ُمـ ظمالل اًمٌح٨م اًمتٗمّمٞمكم وآؾمت٘مرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . (3/102(  اٟمٔمر : ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )5)

 . (4/512) شمٞمًػم اًمتحرير(  اٟمٔمر : اًمتحرير ُمع 1)
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 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين : ُمٜم٤مه٩م إصقًمٞملم ذم إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط .

 ؾمٞمٙمقن شمٜم٤مول هذا اعمٓمٚم٥م ُمـ ظمالل صمالصم٦م ضمقاٟم٥م :

 اجل٤مٟم٥م إول ذم دًٓم٦م آطمتٞم٤مط قمٜمد إصقًمٞملم: 

اشمٗمؼ إصقًمٞمقن قمغم أن آطمتٞم٤مط ـمري٘م٦م ُمًت٘مٚم٦م سمذاهت٤م ، شمدل قمغم رء ُمٕملم ، يمام ىم٤مل صٗمل 

سمف قمٛمـ ضمٕمؾ آطمتٞم٤مط يتٌع فمـ اعمٙمٚمػ : ) وهق أجْم٤ًم  -رمحف اهلل–اًمديـ اهلٜمدي  ذم ضمقا

آطمتٞم٤مط ضم٤مري٦م سم٤مؾمت٘مالهل٤م ذم رء ُمـ  وٕمٞمػ ، أُم٤م أوًٓ : ومالىمتْم٤مئف أن ٓ يٙمقن ـمري٘م٦م

 . (5) اًمّمقر ، وهق ظمالف اإلمج٤مع (

 وًمٙمـ هذه اًمٓمري٘م٦م ذم آؾمتدٓل مل يتٗمؼ إصقًمٞمقن ذم دٓٓهت٤م ، واٟم٘مًٛمقا إمم ومري٘ملم :

ُمـ ضمٕمؾ دًٓم٦م آطمتٞم٤مط حتٛمؾ شم٤مرة قمغم اًمقضمقب ، وشم٤مرة قمغم اًمٜمدب ، وهؿ  اًمٗمريؼ إول :

 .إيمثر ُمـ إصقًمٞملم 

وآطمتٞم٤مط ضسم٤من أطمدمه٤م ُم٤م يٜمدب إًمٞمف، ويٕمؼم قمٜمف : ) -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمٕمز سمـ قمٌداًمًالم 

سم٤مًمقرع ..... اًميب اًمث٤مين ُم٤م جي٥م ُمـ آطمتٞم٤مط ًمٙمقٟمف وؾمٞمٚم٦م إمم حتّمٞمؾ ُم٤م حت٘مؼ حتريٛمف، 

محٚمٝم٤م قمغم اإلجي٤مب3 ح٤م ذم ذًمؽ ُمـ  ٦م سملم اإلجي٤مب واًمٜمدب، وآطمتٞم٤مطوم٢مذا دارت اعمّمٚمح

ءة اًمذُم٦م، وم٢من يم٤مٟم٧م قمٜمد اهلل واضم٦ٌم وم٘مد طمّمؾ ُمّمٚمحتٝم٤م، وإن يم٤مٟم٧م ُمٜمدوسم٦م وم٘مد حت٘مؼ سم را

 . (1) طمّمؾ قمغم ُمّمٚمح٦م اًمٜمدب وقمغم صمقاب ٟمٞم٦م اجلقاب (

وم٤مٕطمرى سمٛمـ يريد سمراءة ذُمتف وظمالص ٟمٗمًف اًمرضمقع إمم أصؾ ):  -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمِم٤مـمٌل 

وشم٤مرة شمٙمقن ُمـ سم٤مب اًمقضمقب،  اًمٕمزيٛم٦م، إٓ أن هذه إطمروي٦م شم٤مرة شمٙمقن ُمـ سم٤مب اًمٜمدب،

 . (4) واهلل أقمٚمؿ (

                                 
 . (4/214صقل )(  هن٤مي٦م اًمق5)

 . (52-1/51(  ىمقاقمد إطمٙم٤مم )1)

= ة أطمقط ، وهق أطمد ُم٤ًمًمؽ اًمقضمقب(: )وٕن آؾمتٕم٤مذ -رمحف اهلل–( ، وىم٤مل اسمـ يمثػم 5/151(  اعمقاوم٘م٤مت )4)
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وهذا هق صٜمٞمع إصقًمٞملم ذم اؾمتدٓٓهتؿ قمغم اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ، وم٢مهنؿ يقردون آطمتٞم٤مط 

 قمغم ؾمٌٞمؾ اًمقضمقب ذم اًمدًٓم٦م قمغم اًمت٘مٕمٞمد ًمٚم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م .

ٕمض إصقًمٞملم اعمجرد إذا فمٝمر ومٞمف ىمّمد اًم٘مرسم٦م ( : وم٢من سم ُمـ ذًمؽ : ُم٠ًمخ٦م ) ومٕمؾ اًمرؾمقل 

 حيٛمٚمف قمغم اًمقضمقب سمٜم٤مء قمغم آطمتٞم٤مط .

 طم٤مل قمغم ومٝمق ، اًمُ٘مَرب ذم سمٓمالٟمف ٓح وإن اًمقضمقب وُمذه٥م: )  -اهلل رمحف–ىم٤مل اجلقيٜمل 

ر ئمٝم مل وم٢مذا ، اًمٓم٤مقم٦م ذم اخلٚمٞم٘م٦م إُم٤مم هق:  ي٘مقل إٟمف طمٞم٨م ُمـ عمٕمت٘مد ُمٕمت٘مداً  يٙمقن أن يّمٚمح

 . (5)(  سم٤مٕطمقطظمذًا اٟمتٗم٤مء اًمقضمقب ، سمٜمك إُمر قمغم اًمقضمقب أ

 .(1): إطمقط وإظمذ سم٤محلزم ي٘متيض احلٙمؿ سم٤مًمقضمقب ( ىم٤مًمقا : )  -اهلل رمحف–وىم٤مل أبق ؿم٤مُم٦م 

د يٙمقن أن جيقز واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٕمٚمف أن: )  -اهلل رمحف–وىم٤مل اًم٘مراذم   ، اًمقضمقب سمف اعمرا

 .(4)ي٘متيض محٚمف قمغم اًمقضمقب ( وآطمتٞم٤مط ، يٙمقن ٓ أن وجيقز

ُمـ يرى أن آطمتٞم٤مط ٓ يٛمٙمـ أن حيٛمؾ قمغم اًمقضمقب ، وهذا هق رأي اسمـ طمزم  يؼ اًمث٤مين :اًمٗمر

         اًمذي شم٘مدم ٟم٘مؾ يمالُمف ذم ُم٠ًمخ٦م آطمتج٤مج سم٤مٓطمتٞم٤مط ، وهق رأي اًمتؼميزي -رمحف اهلل–

طمٞم٨م ىم٤مل : ) اًمتٛمًؽ قمغم اًمٗمقر سم٤مٓطمتٞم٤مط وٕمٞمػ 3 ٕن آطمتٞم٤مط ًمٞمس ُمـ  -رمحف اهلل–

 .(3)ع ، وٓ ُمـ ُم٘متْمٞم٤مت اًمقضمقب ، سمؾ هق ُمـ سم٤مب إصٚمح (أُم٤مرات اًمقو

                                                                                               
 .( 5/554شمٗمًػم اسمـ يمثػم )=

 . (5/324(  اًمؼمه٤من )5)

 . 351ص  (  اعمح٘مؼ ُمـ قمٚمؿ إصقل ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل اًمرؾمقل 1)

 . 115(  ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ص 4)

ٟم٥ًم ص٤مطم٥م يمت٤مب : و( . 3/5534( ، واسمـ اًمًٌٙمل ذم اإلهب٤مج )4/5443(  ٟم٘مٚمف اًم٘مراذم ذم ٟمٗم٤مئس إصقل )3)

وأصقل اًمنميٕم٦م يمٚمٝم٤م سمدًٓم٦م ىمقًمف : ) -رمحف اهلل–( هذا اًمرأي ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م 34طمقط )صىمقاقمد إظمذ سم٤مٕ

وسمٕمد اًمرضمقع ًمٙمالم اسمـ ( ، 11/500رم ( جمٛمقع اًمٗمت٤موى )ُمًت٘مرة قمغم أن آطمتٞم٤مط ًمٞمس سمقاضم٥م وٓ حم

 =شمٌلم أنف يريد أن آطمتٞم٤مط ٓ يقضم٥م ؿمٞمئ٤ًم ًمٞمس سمقاضم٥م قمغم اإلٟم٤ًمن ، يمام إذا ؿمؽ ذم ومٕمؾ -رمحف اهلل–شمٞمٛمٞم٦م 
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وًمٙمـ هذا اًمرأي قمٜمد اًمت٠مُمؾ ومٞمف ٟمجد وٕمٗمف قمٜمد يمالُمٜم٤م قمغم آطمتٞم٤مط ذم اًمت٘مٕمٞمد إصقزم ، 

وذًمؽ أن آطمتٞم٤مط ىمد يًتخدم ذم أومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم ، ويًتخدم ذم إدًم٦م واحلج٤مج واًمٜمٔمر ، 

ًمف قمغم اعمٜمدوب ، وًمذا وم٢من اؾمتخدم ذم أومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم ، وم٘مد حي ٛمؾ آطمتٞم٤مط ذم هم٤مًم٥م أطمقا

ٟمجد يمثػماً ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن قمٜمد اًمٜمٔمر ذم اعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م : هذا أطمقط ، ويريدون : أنف 

 أطمًـ وأورع .

وأُم٤م قمٜمد آؾمتدٓل واحلج٤مج وم٢من آطمتٞم٤مط ومٞمف حيٛمؾ قمغم اًمقضمقب ، وذًمؽ ٕن اًمٕم٤ممل 

دًمٞمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط وضم٥م وأىمقاه٤م ذم اًمٜمٔمر ، وم٢من شمرضمح دًم٦م جي٥م قمٚمٞمف أن يتٌع أرضمح إ واعمجتٝمد

 واعمّمػم إًمٞمف ، وٓ يتٌع اًمدًمٞمؾ اعمرضمقح سم٤مإلمج٤مع . قمٚمٞمف اشم٤ٌمقمف

، طمٞم٨م ىم٤مل : )ه٤مهٜم٤م ىم٤مقمدة ظمٗمٞم٦م ، قم٤مدة  -رمحف اهلل–وىمد ٟمٌف قمغم هذه اًمٜمٙمت٦م اًمٚمٓمٞمٗم٦م اًم٘مراذم 

ي٘مقل اعمًتدل ومٞمف : هذا أرضمح، اًمٗمْمالء يقردون سم٥ًٌم إمه٤مهل٤م ؾم١مآً ، ومٞم٘مقًمقن ذم يمؾ ُم٤م 

وأُم٤م اًمتٕمٞملم ومال ، سمؾ اًمٜمدب هق اًمالزم ذم  ،ٞمف : إن اًمرضمح٤من ي٘متيض أنف أطمًـ ومٞمج٥م اعمّمػم إًم

تٞم٤مط وٟمحق ذًمؽ ، وم٢من ومٕمؾ إطمًـ وشمرك ُمقاـمـ هذه اعمقاـمـ اًمتل ومٞمٝم٤م اًمرضمح٤من وآطم

ح٤من إن يم٤من ذم أومٕم٤مل رضموهل : أن اًموإومْمؾ اًمقضمقب ، وأمهٚم٧م ىم٤مقمدة  ،اًمِمٌف ُمٜمدوب إًمٞمف 

ومٙمام ىم٤مًمقا ، وإن يم٤من ذم ُمدارك اعمجتٝمديـ وأدًم٦م اًمٜمٔم٤مر واعمٜم٤مفمريـ اىمت٣م ذًمؽ  اعمٙمٚمٗملم

اًمقضمقب واًمتحتؿ واًمٚمزوم ، سمؾ اٟمٕم٘مد اإلمج٤مع قمغم أن اعمجتٝمد جي٥م قمٚمٞمف اشم٤ٌمع اًمراضمح ُمـ همػم 

هذه اًم٘م٤مقمدة، رظمّم٦م ذم شمريمف ، سمخالف اًمراضمح ذم طمؼ اعمٙمٚمػ إٟمام هق ُمٜمدوب ..... ومت٠مُمؾ 

                                                                                               
هؾ هق واضم٥م قمٚمٞمف أوٓ ؟ ومال ٟمقضمٌف قمٚمٞمف سمٜم٤مء قمغم آطمتٞم٤مط 3 ٕن هذه وؾمقؾم٦م ُمذُمقُم٦م ذم اًمنمع ، وًمٙمـ =

، أن آطمتٞم٤مط ومٞمف وضمقب  -ُمثال-ٓ يٜمٙمر ومٞمام يم٤من أصٚمف اًمقضمقب ، وؿمؽ ذم أدائف  -رمحف اهلل–ٞم٦م اسمـ شمٞمٛم

ويمذًمؽ إذا ؿمؽ هؾ طم٤مل طمقل اًمزيم٤مة؟ أو مل حيؾ؟ وإذا ؿمؽ يدل قمٚمٞمف أنف ىم٤مل ىمٌؾ يمالُمف اًم٤ًمسمؼ : ) 3اًمٗمٕمؾ 

 أنف يريد ُم٤م ًمٞمس سمقاضم٥م قمغم هؾ اًمزيم٤مة اًمقاضم٦ٌم قمٚمٞمف ُم٤مئ٦م؟ أو ُم٤مئ٦م وقمنمون؟ وم٠مدى اًمزي٤مدة ( وهذا يدل

 ، وم٢من أصقل اًمنميٕم٦م شمدل قمغم أنف ٓ يٛمٙمـ إجي٤مسمف قمٚمٞمف سم٤مٓطمتٞم٤مط .أصال



  يف األخ  بهالفصل الثاني: حجوة االحتواط، وضوابطه، ومناهج األصولوني

 

[216] 

 

: )إن آطمتٞم٤مط ًمٞمس ُمـ  (1)، وهبذا ئمٝمر ًمؽ سمٓمالن ىمقًمف (5)ومٝمل فم٤مهرة ، وهل ظمٗمٞم٦م

 . (4) ُم٘متْمٞم٤مت اًمقضمقب ( 3 ٕن هذا رضمح٤من ذم دًمٞمؾ ، ٓ ذم ومٕمؾ (

 اجل٤مٟم٥م اًمث٤مين ذم اعمدارس إصقًمٞم٦م وآطمتٞم٤مط :

 ٟم٘مًٛم٧م ًمٕمدة ُمدارس :ُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمٙمت٤مسم٦م إصقًمٞم٦م مل شمٙمـ قمغم ُمدرؾم٦م واطمدة ، سمؾ ا

ُمدرؾم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء أو احلٜمٗمٞم٦م : وهل اعمدرؾم٦م اًمتل شمٕمتٜمل سم٤مًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمٜم٤مي٦م  اعمدرؾم٦م إومم :

سم٤مًمٖم٦م ، وشمٜمًجؿ اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ذم هذه اعمدرؾم٦م ُمع اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م ، ومال ي١مصؾ ومٞمٝم٤م 

 ًم٘م٤مقمدة أصقًمٞم٦م طمتك شمًت٘مرأ اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م ، ومٞمٜمت٩م قمٜمٝم٤م ىمقاقمد أصقًمٞم٦م .

، وؾمٛمٞم٧م هذه اًمٓمري٘م٦م ذم اًمت٠مخٞمػ إصقزم 3 ٕهنؿ اًمذي اقمتٛمدوا احلٜمٗمٞم٦موإٟمام ؾمٛمٞم٧م ُمدرؾم٦م 

 ُمدرؾم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء 3 ٕهن٤م أىمرب إمم اًمٜمٔمر اًمٗم٘مٝمل ُمـ اعمدرؾم٦م إظمرى .

ُمدرؾم٦م اعمتٙمٚمٛملم أو اًمِم٤مومٕمٞم٦م : وهل اعمدرؾم٦م اًمتل متت٤مز سمت٠مصٞمؾ اًم٘مقاقمد  اعمدرؾم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :

ء يم٤مٟم٧م ًمٖمقي٦م، أوإصقًمٞم٦م سمٜم٤مء قمغم اًمٜم  يمالُمٞم٦م ، أو ٔمر ذم ُم٤ًمًمؽ ُمتٕمددة شم٘مدم ذيمره٤م ، ؾمقا

وم٘مٝمٞم٦م ، ومال يٕمتٛمد ذم اًمٜمٔمر ذم اًمت٘مٕمٞمد إصقزم ًمٚمج٤مٟم٥م اًمٗم٘مٝمل ، سمخالف ُمدرؾم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء أو 

 احلٜمٗمٞم٦م .

وإٟمام ؾمٛمٞم٧م سمٛمدرؾم٦م اعمتٙمٚمٛملم 3 ٕهنؿ اًمذيـ اقمتٛمدوا هذه اًمٓمري٘م٦م ذم اًمت٘مٕمٞمد إصقزم ، 

اقمد اًمٙمالُمٞم٦م ذم آؾمتدٓل إصقزم ، وؾمٛمٞم٧م اًمِم٤مومٕمٞم٦م 3 ٕهنؿ سمدأوا هبذه واؾمتخدُمقا اًم٘مق

 اًمٓمري٘م٦م ، وأيمثروا اًمت٠مخٞمػ ومٞمٝم٤م .

ُمدرؾم٦م اجلٛمع سملم اعمدرؾمتلم : وهل اعمدرؾم٦م اًمتل اقمتٛمدت اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م  اعمدرؾم٦م اًمث٤مًمث٦م :

جلٛمع سملم اعمدرؾمتلم سمٜم٤مء قمغم إدًم٦م ، وأيمثرت ُمـ اًمتٓمٌٞمؼ اًمٗم٘مٝمل هلذه اًم٘مقاقمد ، ومح٤موًم٧م ا

                                 
 (  أي : فم٤مهرة ُمـ ضمٝم٦م إدًم٦م قمٚمٞمٝم٤م ، وظمٗمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م قمدم شمٜمٌف يمثػم ُمـ اعمٜم٤مفمريـ واعمًتدًملم إًمٞمٝم٤م .5)

 . -رمحف اهلل–(  أي : اًمتؼميزي 1)

 . (4/5443(  ٟمٗم٤مئس إصقل )4)
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 . (5)اًم٤ًمسم٘متلم 

وسم٤مًمٜمٔمر إمم هذه اعمدارس إصقًمٞم٦م وُمدى أظمذه٤م سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اًمت٘مٕمٞمد إصقزم ، ٟمجد أن 

ؾم٤مئر هذه اعمدارس اؾمتٕمٛمٚم٧م آطمتٞم٤مط ذم اًمت٘مٕمٞمد ًمٚم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ، وإن يم٤مٟم٧م اعمدرؾم٦م 

سم٤مٓطمتٞم٤مط ، واُمت٤مزوا سم٤مٓقمتامد احلٜمٗمٞم٦م أو ُمدرؾم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ىمد أظمذ قمٚمامؤه٤م قمغم خمتٚمػ إزُمٜم٦م 

قمٚمٞمف أيمثر ُمـ همػمهؿ ، اسمتداء سم٠ميب سمٙمر اجلّم٤مص ذم أصقًمف اعمًامة )اًمٗمّمقل ذم إصقل(، وأيب 

زيد اًمدسمقد ذم )شم٘مقيؿ إدًم٦م(، ُمرورًا سمٗمخر اإلؾمالم اًمٌزدوي ، وؿمٛمس إئٛم٦م اًمنظمز ، 

اًمديـ اخل٤ٌمزي ذم )اعمٖمٜمل( ،  اٟمتٝم٤مءًا سمٕمالء اًمديـ اًمًٛمرىمٜمدي ذم )ُمٞمزان إصقل( ، وضمالل

ر(   . -رمحٝمؿ اهلل–وقمالء اًمديـ اًمٌخ٤مري ذم )يمِمػ إها

ومٚمق قم٘مدٟم٤م ُم٘م٤مرٟم٦م سملم يمت٤مسملم ُمـ أؿمٝمر يمت٥م اعمدرؾم٦م احلٜمٗمٞم٦م ، وقمٛمدة هذه اعمدرؾم٦م ، ومه٤م 

أصقل اًمٌزدوي ، وأصقل اًمنظمز ، ويمت٤مسملم ُمـ أؿمٝمر يمت٥م اعمدرؾم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ، وقمٛمدة هذه 

ٚمٞمٝم٤م ُمٕمقل إصقًمٞملم سمٕمدمه٤م ، ومه٤م اعمحّمقل ًمٚمرازي واإلطمٙم٤مم ًممُمدي، اعمدرؾم٦م ، وقم

 ًمقضمدٟم٤م اًمٗمرق ذم إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط .

 ُمٕمروم٦م إصقل ( ٟمجد أنف ذم واعمًامة ) يمٜمز اًمقصقل إمم ذم أصقًمف -رمحف اهلل–ومٕمٜمد اًمٌزدوي 

    ٦م ــــــــــــــــــــــ، ورد رواي (1)قم يم٤معمتح٘مؼــــــ: ضمٕمؾ اعمقـه ٤مط ، وهلــــــــــــــــــــــــــــــــــومٞمٝم٤م سم٤مٓطمتٞم اؾمتدلُم٤ًمئؾ  شمًع

 

                                 
ٟمٔمر هذه اعمدارس إصقًمٞم٦م ، وٟمِم٠مهت٤م ، وشمٓمقره٤م ، واًمٙمت٥م اعم١مًمٗم٦م ومٞمٝم٤م ، وممٞمزاهت٤م ، وظمّم٤مئّمٝم٤م ذم : قمٚمؿ (  ا5)

، وُم٘مدُم٦م ذم  10-55،  وأصقل اًمٗم٘مف عمحٛمد اًمؼمديز ص 52-51أصقل اًمٗم٘مف ًمٕمٌداًمقه٤مب ظمالف ص

-51اًمٕمدوي ص، وُمدظمؾ قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف حمٛمد  1اًمتٕمريػ سمٕمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف واًمٗم٘مف عمحٛمد ضمالل ص 

، وأصقل اًمٗم٘مف ٟمِم٠متف وشمٓمقره واحل٤مضم٦م إًمٞمف  14-50، وأصقل اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُٕمػم قمٌداًمٕمزيز ص 52

 . 11-10،  وأصقل اًمٗم٘مف وُمدارس اًمٌح٨م ومٞمف ًمقه٦ٌم اًمزطمٞمكم ص 10-40ًمِمٕم٤ٌمن إؾمامقمٞمؾ ص

 . 11(  اٟمٔمر : ص 1)
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ءة اًمٓم٤مًم٥م قمغم اًمِمٞمخ  (4)، ورد رواي٦م اعمٕمتقه (1)، ورد رواي٦م اًمّمٌل(5)اًمٗم٤مؾمؼ ، وشمرضمٞمح ىمرا

ءة اًمِمٞمخ قمغم اًمٓم٤مًم٥م ، ورواي٦م  (1)، وسمٓمالن اإلضم٤مزة إذا مل يٕمٚمؿ سمام ذم اًمٙمت٤مب اعمج٤مز (3)قمغم ىمرا

ُمـ همػم  ، وذم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م يِمؽمط أن يذيمره اهلل ورؾمقًمف  (1)اًمٙمٚمؿ سم٤معمٕمٜمكضمقاُمع 

 . (1)، وشمرضمٞمح ضم٤مٟم٥م اًمٗم٤ًمد(0)ٟمٙمػم

ومٞمٝم٤م سم٤مٓطمتٞم٤مط ، وهل:  اؾمتدلُم٤ًمئؾ  ذم أصقًمف ٟمجد أنف ذم ؾمٌع -ف اهللرمح–وقمٜمد اًمنظمز 

ط ذم ىمٌقل ظمؼم ٤م، وآطمتٞم (50)آطمتٞم٤مط ، وإصؾ ذم اًمٕم٤ٌمدات (2)محؾ إُمر قمغم اإلجي٤مب

، وشمرضمٞمح احلٔمر قمغم  (54)إٟمٙم٤مر إصؾ رواي٦م اًمٗمرعو،  (51)، وصٞمٖم٦م رواي٦م اإلضم٤مزة (55)اًمقاطمد

 . (51)، وشمٜمزيؾ اًمِمٌٝم٦م ُم٘م٤مم احل٘مٞم٘م٦م (53)اإلسم٤مطم٦م

ُم٤ًمئؾ ، واؾمتدل قمغم آطمتٞم٤مط ذم صمالث  ذيمر آطمتٞم٤مط ذم ؾمٌع -رمحف اهلل–سمٞمٜمام ٟمجد اًمرازي 

                                 
 . 500(  اٟمٔمر : ص 5)

 . 502(  اٟمٔمر : ص 1)

 . 502(  اٟمٔمر : ص 4)

 . 514(  اٟمٔمر : ص 3)

 . 511(  اٟمٔمر : ص 1)

 . 525(  اٟمٔمر : ص 1)

 . 143(  اٟمٔمر : ص 0)

 . 400(  اٟمٔمر : ص 1)

 . (5/50(  اٟمٔمر : )2)

 . (5/11(  اٟمٔمر : )50)

 . (5/444(  اٟمٔمر : )55)

 . (5/400(  اٟمٔمر : )51)

 . (1/1(  اٟمٔمر : )54)

 . (1/15(  اٟمٔمر : )53)

 . (1/521(  اٟمٔمر : )51)
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 ُمٜمٝم٤م وم٘مط ، ورد اًم٤ٌمىمل .

، وقمدم آطمتج٤مج (5)ي اؾمتدل سم٤مٓطمتٞم٤مط قمٚمٞمف : ُم٠ًمخ٦م محؾ إُمر قمغم اًمقضمقبوم٤مًمذ

 . (4)، وشمرضمٞمح اخلؼم اعمحرم قمغم اعمٌٞمح (1)سم٤معمرؾمؾ

، واىمتْم٤مء إُمر  (3)واًمذي رد ومٞمٝم٤م آطمتٞم٤مط : ُم٠ًمخ٦م وضمقب محؾ اعمِمؽمك قمغم ُمٕم٤مٟمٞمف

 . (0)اعمجرد قمغم اًمقضمقب ، ومحؾ ومٕمؾ اًمرؾمقل  (1)ُمر قمغم اًمٗمقر، ودًٓم٦م إ (1)اًمتٙمرار

، واؾمتدل قمغم آطمتٞم٤مط ذم ُم٠ًمختلم ُم٤ًمئؾ ، ذيمر آطمتٞم٤مط ذم صمامن -محف اهللر–وٟمجد أُمدي 

 ورد اًم٤ٌمىمل .

، واًمؽمضمٞمح سمام هق أىمرب  (1)وم٤مًمذي اؾمتدل سم٤مٓطمتٞم٤مط قمٚمٞمف : شمرضمٞمح ضم٤مٟم٥م احلٔمر قمغم اإلسم٤مطم٦م

 . (2)ًمالطمتٞم٤مط

   ، وضمقب ىمٌقل  (50)اعمجرد قمغم اًمقضمقب قل واًمذي رد ومٞمٝم٤م آطمتٞم٤مط : محؾ ومٕمؾ اًمرؾم

، ودًٓم٦م إُمر قمغم  (51)، اقمت٤ٌمر اًمٕمدد ذم اجلرح واًمتٕمديؾ (55)الً ــــــــــــــــــــــظمؼم اًمقاطمد قم٘م

                                 
 . ( 1/10ٔمر : )(  اٟم5)

 . ( 3/310(  اٟمٔمر : )1)

 . ( 1/342(  اٟمٔمر : )4)

 . ( 5/101(  اٟمٔمر : )3)

 . ( 1/504(  اٟمٔمر : )1)

 . ( 1/552(  اٟمٔمر : )1)

 . ( 4/140(  اٟمٔمر : )0)

 . ( 1/1224(  اٟمٔمر : )1)

 . ( 1/4050(  اٟمٔمر : )2)

 . ( 5/101(  اٟمٔمر : )50)

 . ( 1/222(  اٟمٔمر : )55)

 . ( 1/5010: ) (  اٟمٔمر51)
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ر (5)اًمقضمقب  . (4)، ودًٓمتف قمغم اًمٗمقر (1)، ودًٓمتف قمغم اًمتٙمرا

، وقمٛمدة اعمدرؾمتلم ، ٟمجد صح٦م وهبذه اعم٘م٤مرٟم٦م اًمنيٕم٦م ذم أهؿ أرسمع يمت٥م ذم ه٤مشملم اعمدرؾمتلم 

 ُم٤م ىمدُمٜم٤مه ُمـ أن احلٜمٗمٞم٦م أيمثر اؾمتدًٓٓ سم٤مٓطمتٞم٤مط ُمـ همػمهؿ .

 اجل٤مٟم٥م اًمث٤مًم٨م ذم إبقاب إصقًمٞم٦م وآطمتٞم٤مط : 

دٓٓت  إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ، ووإبقاب إصقًمٞم٦م اخلٛم٦ًم وأقمٜمل هب٤م : احلٙمؿ اًمنمقمل ، 

ًمؽمضمٞمح ، ًمٞم٧ًم قمغم درضم٦م واطمدة ذم إظمذ ، و آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد ، و اًمتٕم٤مرض واإًمٗم٤مظ

 سم٤مٓطمتٞم٤مط .

وُمـ ظمالل اًمٌح٨م شمٌلم أن أيمثر إبقاب إصقًمٞم٦م أظمذًا سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ًمئٚمٝم٤م : سم٤مب ؾمٜم٦م 

 ، وسم٤مب اًمتٕم٤مرض واًمؽمضمٞمح . اًمٜمٌل 

وىمٗم٧م قمغم مخس قمنمة ُم٠ًمخ٦م اؾمتدل ومٞمٝم٤م سم٤مٓطمتٞم٤مط ، وهل : وضمقب  ومٗمل سم٤مب ؾمٜم٦م اًمٜمٌل 

، (1)، وأن اعمرؾمؾ أىمقى ُمـ اعمًٜمد  (1)، وقمدم آطمتج٤مج سم٤معمرؾمؾ(3)اًمقاطمد قم٘ماًل اًمتٕمٌد سمخؼم 

              واًمؽمك ًمف ، إذا ًمؽ يٙمـ  ريؿ رء وم٢مٟمف جي٥م آٟمٙمٗم٤مف قمٜمف، وأن اعمرؾمؾ إذا دل قمغم حت(1)اعمًٜمد

هــــــــــــــــــــــــذم اًم٤ٌمب ؾم              يٙمـ  قل ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، وقمدم ىمٌ (1)ف ذم اًمراوي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، واؿمؽماط اًمٗم٘م (0)قا

                                 
 . ( 4/5111(  اٟمٔمر : )5)

 . ( 4/5101(  اٟمٔمر : )1)

 . ( 4/5111(  اٟمٔمر : )4)

 . (3/5140( ، و اًمتحٌػم )5/411( ، و روو٦م اًمٜم٤مفمر ٓسمـ ىمداُم٦م )5/101(  اعمًتّمٗمك )3)

 . 10( ، و ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ص 0/1225( ، و هن٤مي٦م اًمقصقل )3/310(  اٟمٔمر : اعمحّمقل )1)

 . 520اعمٖمٜمل ًمٚمخ٤ٌمزي ص  (  اٟمٔمر :1)

( ، 4/112و ذح اًمٙمقيم٥م اًم٤ًمـمع )( ، 4/504(  اٟمٔمر : ذح اعمحكم قمؾ مجع اجلقاُمع سمح٤مؿمٞم٦م إنّم٤مري )0)

 . 550هم٤مي٦م اًمقصقل ص و

، و اًمتقوٞمح ذح اًمتٜم٘مٞمح ، رؾم٤مًم٦م ديمتقراه سمتح٘مٞمؼ هم٤مزي اًمٕمتٞمٌل  512(  اٟمٔمر : أصقل اًمٌزدوي ص 1)

 =( ، و ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم3/5120( ، و اًمتحٌػم )1/511و٦م )( ، و ذح خمتٍم اًمرو1/101)
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، و أن  (4)، وقمدم ىمٌقل رواي٦م اعمٕمتقه  (1)، وقمدم ىمٌقل رواي٦م اًمّمٌل اعمٛمٞمز  (5)٦م اعمًتقر ـــــــــــــرواي

،  (3)ؾمٙمقت اًمِمٞمخ ٓ يدل قمغم رء ، ومال دمقز اًمرواي٦م قمٜمف ، سمؾ ٓ سمد ُمـ ٟمٓم٘مف سم٤مإلذن سم٤مًمرواي٦م

ءة  قمٚمٞمف سم٤مًمت٘مٞمٞمد ، وٓ يّمح أن و أن اًمراوي إذا ىمرأ قمغم اًمِمٞمخ وم٢مٟمف ي٘مقل : طمدصمٜم٤م أو أظمؼمٟم٤م ىمرا

، وقمدم صح٦م إـمالق ًمٗمٔمل اًمتحدي٨م واإلظم٤ٌمر قمغم (1) : طمدصمٜم٤م وأظمؼمٟم٤م هٙمذا ُمٓمٚم٘م٦م ي٘مقل

ٙمؿ ، و اًمتقىمػ قمـ احل (0)، و اًمرواي٦م ُمـ اًمٙمت٤مب أومم ُمـ اًمرواي٦م سم٤محلٗمظ (1)اًمرواي٦م سم٤مإلضم٤مزة

إذا فمٝمر ومٞمف ىمّمد اًم٘مرسم٦م  ، و اًمٗمٕمؾ اعمجرد ُمـ اًمٜمٌل  (1)سم٤محلدي٨م طمتك يتٌلم ؾم٥ٌم اجلرح 

اعمجرد إذا مل ئمٝمر ومٞمف  ىمّمد اًم٘مرسم٦م حمٛمقل قمغم  ، و ومٕمٚمف  (2)حيٛمؾ قمغم اًمقضمقب

 . (55)، وحمٛمقل قمغم اًمٜمدب قمٜمد سمٕمْمٝمؿ اطمتٞم٤مـم٤مً  (50)اًمقضمقب

ُم٠ًمخ٦م اؾمتدل ومٞمٝم٤م سم٤مٓطمتٞم٤مط ، وهل :  وذم سم٤مب اًمتٕم٤مرض واًمؽمضمٞمح وىمٗم٧م قمغم ؾمٌع قمنمة

                                                                                               
 . (5/413، و ٟمزه٦م اخل٤مـمر اًمٕم٤مـمر )(1/350)=

 . (4/500، و ذح اعمحكم قمغم مجع اجلقاُمع ُمع طم٤مؿمٞم٦م إنّم٤مري ) 500(  اٟمٔمر : أصقل اًمٌزدوي ص 5)

ر )1)  . (0/1100( ، و هن٤مي٦م اًمقصقل ًمّمٗمل اًمديـ اهلٜمدي )1/100(  اٟمٔمر : يمِمػ إها

 . (1/411(  اٟمٔمر : اًمت٘مرير واًمتحٌػم )4)

( ، و ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم  3/411( ، و اًمٌحر اعمحٞمط )5/114( ، و اعمًقدة )3/1/154(  اٟمٔمر : اًمقاوح )3)

(1/321) . 

        ( ، و اعمٜمٝمؾ اًمروي 5/311ي )(  ، و اًمت٘مري٥م ًمٚمٜمقوي ُمع شمدري٥م اًمراو3/412(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط )1)

 . 21، و اًمٖم٤مي٦م ذح اهلداي٦م ص 15ص 

ر )5/400(  اٟمٔمر : أصقل اًمنظمز )1)  . (4/33( ، ويمِمػ إها

 . 323، و إيْم٤مح اعمحّمقل ص  500(  اٟمٔمر : اًمٚمٛمع ص 0)

 . (3/5252(  اٟمٔمر : اًمتحٌػم ذح اًمتحرير )1)

، و ذح شمٜم٘مٞمح  351ص  ًمرؾمقل ( ، و اعمح٘مؼ ُمـ قمٚمؿ إصقل ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل ا5/324(  اٟمٔمر : اًمؼمه٤من )2)

 . (5/543، وإرؿم٤مد اًمٗمحقل ) 115اًمٗمّمقل ص 

 . (4/51( ، وذح اعمحكم قمغم مجع اجلقاُمع سمح٤مؿمٞم٦م زيمري٤م إنّم٤مري ) 5/350(  اٟمٔمر : خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م )50)

 . (4/5301( ، واًمتحٌػم )5/442(  اٟمٔمر : أصقل اًمٗم٘مف )55)
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، وشمرضمٞمح اًمتحريؿ  (4)، وقمغم اًمٙمراه٦م (1)، وقمغم اإلسم٤مطم٦م (5)شمرضمٞمح اإلجي٤مب قمغم آؾمتح٤ٌمب

، (0)، وقمغم اًمٙمراه٦م  (1)، وقمغم اإلسم٤مطم٦م  (1)، وقمغم آؾمتح٤ٌمب (3)اًمتحريؿ قمغم اإلجي٤مب

، وقمغم  (2)، وشمرضمٞمح اًمٙمراه٦م قمغم آؾمتح٤ٌمب (1)وشمرضمٞمح آؾمتح٤ٌمب قمغم اإلسم٤مطم٦م

، وشمرضمٞمح اًم٘مقل قمغم اًمٗمٕمؾ إذا أوم٤مد آطمتٞم٤مط أو  (55)، ويمقن أطمد اًمراويلم أورع(50)اإلسم٤مطم٦م

                                 
( ، و ذح اعمحكم قمغم مجع اجلقاُمع ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر 1/11) إطمٙم٤مم ىمقاقمد( ، و 1/311(  اٟمٔمر : اعمٕمتٛمد )5)

( ، و ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم 1/3511( ، و اًمتحٌػم )4/113( ، و ذح خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م )1/141)

 . (1/401( ، و ٟمنم اًمٌٜمقد )4/12( ، و اًمت٘مرير واًمتحٌػم )3/111)

 . (1/01( ، و إصؾ اجل٤مُمع )4/512)( ، و شمٞمًػم اًمتحرير 4/111(  اٟمٔمر : ذح اًمٕمْمد )1)

 . (4/512( ، و شمٞمًػم اًمتحرير )4/11(  اٟمٔمر : اًمت٘مرير واًمتحٌػم )4)

 . (3/120( ، و ؾمٚمؿ اًمقصقل )4/512(  اٟمٔمر : اًمتحرير ُمع اًمتٞمًػم )3)

شمح اًمرمحقت )0/1151(  اٟمٔمر : اعمٜمٝم٤مج ًمٚمٌٞمْم٤موي ُمع اإلهب٤مج )1) ًػم ( ، و اًمتحرير ُمع اًمتٞم1/114( ، و ومقا

 . (1/311( ، و ومّمقل اًمٌدائع )4/512)

( ، 1/210( ، وذح اًمٚمٛمع )1/15( ، وأصقل اًمنظمز )4/03(  اٟمٔمر : اٟمٔمر : أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص )1)

( ، وجمٛمقع اًمٗمت٤موى 1/1224( ، واإلطمٙم٤مم ًممُمدي )1/330( ، واعمحّمقل )1/505واًمٌحر اعمحٞمط )

( ، وهن٤مي٦م اًمًقل ُمع ؾمٚمؿ اًمقصقل 4/113اإلجيل ) ( ، وذح اعمختٍم ًمٚمٕمْمد10/112ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م )

( ، وذح اعمحكم قمغم اجلٛمع ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر 5/550( ، وإؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ اًمًٌٙمل )3/1202)

( ، واًمتحرير ُمع اًمتٞمًػم 3/102( ، وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )3/21( ، وذح اًمٙمقيم٥م اًم٤ًمـمع )1/141)

(4/512) . 

 ( .4/512تٞمًػم )(  اٟمٔمر : اًمتحرير ُمع اًم0)

( ، 4/512( ، و شمٞمًػم اًمتحرير )4/11( ، و اًمت٘مرير واًمتحٌػم )1/141(  اٟمٔمر : ذح اعمحكم ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر )1)

ٟمع )4/512)  . (1/351( ، و اًمثامر اًمٞمقا

 . (0/11( ، و اعمٕمٞم٤مر اعمٕمرب ًمٚمقٟمنميز )4/11( ، واًمت٘مرير واًمتحٌػم )3/111(  اٟمٔمر : ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )2)

. 

 ( .4/512( ، واًمتحرير ُمع اًمتٞمًػم )4/11ٔمر : اًمت٘مرير واًمتحٌػم )(  اٟم50)

 . (5/104( ، و اعمًقدة )1/112( ، وىمقاـمع إدًم٦م )1/112(  اٟمٔمر : ذح اًمٚمٛمع )55)
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،  (3)، واًمٕم٤مم قمغم اخل٤مص (4)، وإث٘مؾ قمغم إظمػ (1)، وُم٤م اؿمتٛمؾ قمغم وقمٞمد (5)اًمٕمٙمس

 .(1)قمغم اعمٌٞمح٦م ةواًمٕمٚم٦م احل٤مفمر

، ويمٞمٗمٞم٦م روايتٝم٤م ، وصٞمغ  ٜم٦م اًمٜمٌل واًم٥ًٌم ذم يمثرة آطمتٞم٤مط ذم هذيـ اًم٤ٌمسملم : أن سم٤مب ؾم

إداء ، ُمـ إبقاب اًمتل اطمت٤مط ومٞمٝم٤م إصقًمٞمقن واعمحدصمقن اطمتٞم٤مـم٤ًم قمٔمٞماًم 3 اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ ىمقل 

، وًمذا يم٤من ُمٌٜمك هذا اًم٤ٌمب قمغم  (1) : " ُمـ يمذب قمكم ُمتٕمٛمدًا ومٚمٞمتٌقأ ُم٘مٕمده ذم اًمٜم٤مر " اًمٜمٌل 

ًٜم٦م ُمـ اًمتٖمٞمػم واًمتٌديؾ واًمتحريػ ، ظمقوم٤ًم ُمـ طمٗم٤مفم٤ًم قمغم اًم آطمتٞم٤مط ذم ٟم٘مؾ ؾمٜم٦م اًمٜمٌل 

 وىمقع اخلٓم٠م ذم روايتٝم٤م .

وأُم٤م اًمتٕم٤مرض واًمؽمضمٞمح وم٢من ُمٌٜمك هذا اًم٤ٌمب قمغم شمٕم٤مرض أُم٤مرشملم ، وقمٜمد شمٕم٤مرض إُم٤مرات 

يٓمٚم٥م اعمجتٝمد واًمٜم٤مفمر أي ُمرضمح ظم٤مرضمل ُمٕمتؼم ًمٚمؽمضمٞمح سملم إُم٤مرشملم ، ويم٤من ُمرضمح 

 اًمتٕم٤مرض ، وًمذا أظمذ سمف إصقًمٞمقن ذم يمثػم ُمـ اًمّمقر . ذم يمثػم ُمـ ُم٤ًمئؾ اً آطمتٞم٤مط وارد

 

ح٤مذا مل ي١مصؾ إصقًمٞمقن أطمٙم٤مم سم٘مل ؾم١مال ُمٝمؿ جيدر اإلضم٤مسم٦م قمٚمٞمف ، وهق :  وذم اخلت٤مم :

 ؟ آطمتٞم٤مط ذم يمتٌٝمؿ إصقًمٞم٦م ، يمام أصٚمقا سم٘مٞم٦م أطمٙم٤مم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م

ا قمـ آطمتٞم٤مط ذم يمتٌٝمؿ ، ومٙم٤من ن إصقًمٞملم حتدصمقإاب قمغم هذا اًم١ًمال ٟم٘مقل أوًٓ : وًمٚمجق

                                 
 . (4/51(  اٟمٔمر : اًمت٘مرير واًمتحٌػم )5)

 . (1/3101( ، وٟم٘مٚمف اعمرداوي ذم اًمتحٌػم )4/112(  اٟمٔمر : ذح خمتٍم اًمروو٦م )1)

 . (1/510اٟمٔمر : اعمحّمقل )(  4)

ر )3)  . (5/121(  اٟمٔمر : يمِمػ إها

 . (4/5010( ، و ىمقاـمع إدًم٦م )1/210( ، و ذح اًمٚمٛمع ًمٚمِمػمازي )1/131(  اٟمٔمر : اعمٕمتٛمد )1)

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .(  1)

( ، وُمًٚمؿ ذم 500)( ، سمرىمؿ 5/44، )اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ، سم٤مب إصمؿ ُمـ يمذب قمغم اًمٜمٌل          

 (. 4، سمرىمؿ ) 51، ص  ذم اًمتحذير ُمـ اًمٙمذب قمغم رؾمقل اهللصحٞمحف ، ذم  اعم٘مدُم٦م ، سم٤مب 
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ًمف وُمٌٞمٜم٤ًم وٕمٗمف ،  اً أول ُمـ أومرد سم٤مسم٤ًم ُمًت٘ماًل ذم يمت٤مسمف قمـ آطمتٞم٤مط راد -رمحف اهلل–اسمـ طمزم 

أول ُمـ أومرد ىم٤مقمدة ًمالطمتٞم٤مط ذم يمت٤مب أصقزم ُمٗمّماًل أطمٙم٤مُمف،  -رمحف اهلل–ويم٤من اسمـ اًمقزير 

سمٓمف ت٤مسمف اًم٘مقاقمد إمم مجٚم٦م ُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦م ، وىمد ٟمٌف اسمـ اًمقزير ذم يم (5) وُمٌٞمٜم٤ًم ذوـمف ووقا

اًمتل شمتٕمٚمؼ سم٤مٓطمتٞم٤مط ، وم٘م٤مل ذم سمٞم٤من و٤مسمط ُم٠ًمخ٦م اخلروج ُمـ اخلالف اًمتل ُمٌٜم٤مه٤م قمغم 

آطمتٞم٤مط : )إن ُمـ اقمت٘مد ذم ومٕمؾ أنف ؾمٜم٦م وهق ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمٗمروع وم٢مٟمف يًتح٥م ًمف ومٕمٚمف ، 

٧م : وم٠مجـ ُمذه٥م آطمتٞم٤مط اًمذي ويث٤مب قمٚمٞمف سم٤مإلمج٤مع ، وإن يم٤من همػمه يرى حتريٛمف .... وم٢من ىمٚم

ُم٤م زال ومْمالء اًمًٚمػ واخلٚمػ يًتحًٜمقن اًمٕمٛمؾ سمف ؟ ىمٚم٧م : ذًمؽ ومٞمٛمـ اقمت٘مد ضمقاز رء 

وإسم٤مطمتف ، وًمٞمس يٕمت٘مد أنف ؾمٜم٦م وىمرسم٦م ، ُمثؾ ُمـ يٕمت٘مد أن اح٤مء اًم٘مٚمٞمؾ ًمٞمس يٜمجًف وىمقع 

ت٘مد أن اًمٓمٝمقر اًمٜمج٤مؾم٦م ومٞمف ، وم٢مٟمف ُمتك وضمد ُم٤مء ىمٚمٞماًل ومٞمف ٟمج٤مؾم٦م وُم٤مء يمثػماً وم٢مٟمف ًمٞمس يٕم

 . (1)سم٤مًم٘مٚمٞمؾ أومْمؾ وٓ أومم ( 

أن اًمٕمٚمامء اعمجتٝمديـ مل يٌٜمقا ُمذاهٌٝمؿ قمغم آطمتٞم٤مط ، وم٘م٤مل :  -رمحف اهلل–ومم٤م سمٞمٜمف اسمـ اًمقزير 

 )اقمٚمؿ أن أطمدًا ُمـ اًمٕمٚمامء مل يٌـ ُمذهٌف قمغم آطمتٞم٤مط 3 ومٛمذه٥م اًمِم٤مومٕمل أطمقط ُمـ ُمذهٌٜم٤م 

ءة ذم يم -أي : اًمزيدي– ؾ ريمٕم٦م ، وذم اًمقوقء ُمـ عمس اًمذيمر ، وعمس اعمرأة ، ذم إجي٤مب اًم٘مرا

وُمذه٥م أمحد سمـ طمٜمٌؾ أطمقط ُمٜم٤م ذم إجي٤مب اًمتِمٝمد إول ، وإجي٤مب إذيم٤مر واًمريمقع 

 . (4) واًمًجقد ، وىمقل أيب طمٜمٞمٗمٞم٦م أطمقط ُمـ ىمقًمٜم٤م ذم اعمٞم٤مه .. (

قم٤ممل إٓ وىمد  ُمـ اإلومراط ذم إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط وم٘م٤مل : )ُم٤م ُمـ -رمحف اهلل–وطمذر اسمـ اًمقزير 

ىم٤مل سمٛم٘م٤مًم٦م وآطمتٞم٤مط شمريمٝم٤م ، ومٛمـ اؿمتٖمؾ ذم أُمقره سم٤مٓطمتٞم٤مط ، وأومرط ومٞمف وم٘مد شمرك آىمتداء 

                                 
ذم آطمتٞم٤مط ، وىمد  -رمحف اهلل–(  مل أضمد أطمدًا ُمـ اعمٕم٤مسيـ ممـ يمت٥م ذم آطمتٞم٤مط شمٓمرق ًمٙمت٤مسم٦م اسمـ اًمقزير 5)

اًمرسمٞمٕمل ، وىمد أومرد قزير ، سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر وًمٞمد ؿ اًمقمغم يمت٤مب اًم٘مقاقمد عمحٛمد سمـ إسمراهٞم -وهلل احلٛمد-وىمٗم٧م 

 . 355-305ص  زير اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمث٦م ذم آطمتٞم٤مطاسمـ اًمق

 . 304-305(  اًم٘مقاقمد ص 1)

 . 301-301(  اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ص 4)
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 . (5) سم٠مئٛم٦م إُم٦م ، واًمٕمٚمامء اجلٚم٦م (

ذـمف ذم آطمتٞم٤مط ًمألطمٙم٤مم وم٘م٤مل : ) اًمٗم٤مئدة اًمث٤مٟمٞم٦م : ذم سمٞم٤من يمٞمػ  -رمحف اهلل–صمؿ سملم 

 أنف حيًـ سمنمـملم : آقمتدال واًمتقؾمط ذم آطمتٞم٤مط : اقمٚمؿ

أطمدمه٤م : أن ٓ شمؽمك ؿمٞمئ٤ًم هق قمٜمدك ؾمٜم٦م وىمرسم٦م ُمتك يمٜم٧م قمغم سمّمػمة ذم يمقٟمف ؾمٜم٦م وىمرسم٦م .... 

اًمنمط اًمث٤مين : إذا صم٧ٌم قمٜمدك سم٤مًمت٘مٚمٞمد اًمّمحٞمح أو سم٤مٓضمتٝم٤مد ضمقاز ُمـ همػم اؾمتح٤ًمن وهق 

م ، وم٤مٓطمتٞم٤مط ومٞمف طمًـ إٓ أن يِمٖمٚمؽ آطمتٞم٤مط قمام هق أومْمؾ ُمٜمف ُمـ اًمًٜمـ  قمٜمد همػمك طمرا

 . (1) واًم٘مرب ُمـ اًمٓم٤مقم٤مت (

طمٞم٨م ذيمر أصقل  -رمحف اهلل–ويٕمد أول ُمـ أدظمؾ آطمتٞم٤مط ذم إدًم٦م اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م اسمـ اهلامم 

إدًم٦م ، واقمتؼم أهن٤م شمٜمحٍم ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع واًم٘مٞم٤مس ، صمؿ أورد ُم٤م يٛمٙمـ أن يٌٓمؾ 

وذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وآطمتٞم٤مط  هذا احلٍم ، وم٘م٤مل : ) وُمٜمع احلٍم سم٘مقل اًمّمح٤ميب ...

، صمؿ سملم أن هذه إدًم٦م شمرضمع إمم إصقل إرسمٕم٦م : إُم٤م رضمققم٤ًم ُمٕمٞمٜم٤ًم ،  (4) وآؾمتّمح٤مب (

يم٘مقل اًمّمح٤ميب ُمردود إمم اًمًٜم٦م ، وذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م يرد إمم اًم٘مرآن إذا ىمّمف اهلل ُمـ همػم إٟمٙم٤مر ًمف، 

: ) وم٢من  -رمحف اهلل–سم٤مدؿم٤مه وإُم٤م رضمققم٤ًم خمتٚمٗم٤ًم وهق آطمتٞم٤مط وآؾمتّمح٤مب ، ىم٤مل أُمػم 

ُمرضمع يمؾ ُمٜمٝمام همػم ُمتٕملم ، سمؾ شم٤مرة ُمـ اًمٙمت٤مب ، وشم٤مرة ُمـ اًمًٜم٦م ، وشم٤مرة ُمـ همػممه٤م ، هذا هق 

 . (3) اًمٔم٤مهر ذم شمٗمًػم اًمتٕمٞملم وآظمتالف(

وسمٕمد هذه اإلؿم٤مرة ًمٌٕمض ضمٝمقد إصقًمٞملم ذم آطمتٞم٤مط يٛمٙمـ اًم٘مقل أن ؾم٥ٌم قمدم اإلوم٤مو٦م 

: ايمتٗم٤مؤهؿ سمٔمٝمقر ُمٕمٜم٤مه ، وقمٛمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء اعمتت٤مسمع قمٚمٞمف 3 وم٢من قمٛمؾ ذم أطمٙم٤مم آطمتٞم٤مط هق 

                                 
 . 301(  اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ص 5)

 . 302-301(  اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ص 1)

 . (4/1) شمٞمًػم اًمتحرير(  اًمتحرير ُمع 4)

 . (4/1ًػم اًمتحرير )(  شمٞم3)
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آطمتٞم٤مط ذم اًمٗمروع أُمر واوح ضمكم ، وىمد اؾمتٕمٛمٚمف اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ومروقمٝمؿ ومل حيت٤مضمقا إمم 

شم٠مصٚمٞمف3 ًمًٝمقًم٦م أُمره ، وووقطمف ، وذًمؽ ٟمحق ىم٤مقمدة : اخلروج ُمـ آطمتٞم٤مط ، مل يتحدث 

 ٘مٝم٤مء اعمتت٤مسمع قمٚمٞمٝم٤م ، واهلل أقمٚمؿ .قمٜمٝم٤م إصقًمٞمقن سم٤مؾمتٗم٤مو٦م ، ُمع قمٛمؾ اًمٗم
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 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

 

 إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م احلٙمؿ

 

 وومٞمف مخ٦ًم ُم٤ٌمطم٨م :

 طمٙمؿ إؿمٞم٤مء ىمٌؾ ورود اًمنمع .اعمٌح٨م إول : 

 اًمقاضم٥م اعمقؾمع .اعمٌح٨م اًمث٤مين : 

 اؿمت٤ٌمه اعمحرم سم٤معم٤ٌمح .اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م : 

 زوم اًمٜمٗمؾ سم٤مًمنموع .ًماعمٌح٨م اًمراسمع : 

 شمٙمٚمٞمػ اعمٕمتقه .اعمٌح٨م اخل٤مُمس : 
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 اعمٌح٨م إول : طمٙمؿ إؿمٞم٤مء ىمٌؾ ورود اًمنمع .

 حترير حمؾ اًمٜمزاع :

اظمتٚمٗم٧م ادم٤مه٤مت إصقًمٞملم ذم حترير حمؾ اًمٜمزاع ذم هذه اعم٠ًمخ٦م قمغم ادم٤مه٤مت ُمتٕمددة ، وهل 

 قمغم اًمٜمحق أيت :

 ىمًٛملم :  إممىمٌؾ ورود اًمنمع إومٕم٤مل ُمـ ي٘مًؿ :  آدم٤مه إول

ء  -5 أومٕم٤مل ضوري٦م : وهل اًمتل شمدقمق احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م سمح٥ًم اجلٌٚم٦م واًمٓمٌٞمٕم٦م ، يم٤مًمتٜمٗمس ذم اهلقا

 واحلريم٦م واًمًٙمقن ، ومٝمذا حمؾ اشمٗم٤مق سم٠من اًمٕم٘مؾ ي٘مٓمع سم٢مسم٤مطمتف ، وجيزم سمٕمدم اعمٜمع ُمـ ومٕمٚمف .

اًمٓمٌٞمٕم٦م ، ، ومل شم٘متْمٝم٤م اجلٌٚم٦م و أومٕم٤مل اظمتٞم٤مري٦م : وهل اًمتل شمّمدر سم٤مظمتٞم٤مر اإلٟم٤ًمن وإرادشمف -1

 . (5)٤م ، ومٝمذه هل حمؾ اًمٜمزاع ٝميم٠ميمؾ اًمٗمقايمف وُم٤م ؿم٤مهب

ٓ ي٘م٤مل إهن٤م قمغم احلٔمر ، وُمٜمٝم٤م ُم٤م ٓ ي٘م٤مل إهن٤م قمغم  أؿمٞم٤مء : ُمـ ي٘مقل أن هٜم٤مك آدم٤مه اًمث٤مين

 اإلسم٤مطم٦م، ومٝمذه ظم٤مرج حمؾ اًمٜمزاع . 

قز إـمالق هذه اًمٕم٤ٌمرة 3 ٕن ُمـ إؿمٞم٤مء : ) واقمٚمؿ أنف ٓ جي -رمحف اهلل-ىم٤مل اًم٘م٤ميض أبق يٕمغم

ُم٤م ٓ جيقز أن ي٘م٤مل : إهن٤م قمغم احلٔمر ، يمٛمٕمروم٦م اهلل ، وُمٕمروم٦م وطمداٟمٞمتف ، وُمٜمٝم٤م ُم٤م ٓ جيقز أن 

وإٟمام يتٙمٚمؿ ذم  ي٘م٤مل إهن٤م قمغم اإلسم٤مطم٦م ، يم٤مًمٙمٗمر سم٤مهلل ، واجلحد ًمف ، واًم٘مقل سمٜمٗمل اًمتقطمٞمد .

 .(1)ٝم٤م ، يمتحريؿ اخلٜمزير ، وإسم٤مطم٦م حلؿ إنٕم٤مم (إؿمٞم٤مء اًمتل جيقز ذم اًمٕم٘مقل طمٔمره٤م وإسم٤مطمت

ام ٓ ي٘ميض اًمٕم٘مؾ ومٞمف سمتحًلم وٓ شم٘مٌٞمح ضورة أو ُمـ ي٘مقل أن حمؾ اخلالف ومٞم:  آدم٤مه اًمث٤مًم٨م

ً ، وأُم٤م ُم٤م فمٝمر ومٞمف دًمٞمؾ ظم٤مص ومٞمٕمٛمؾ سمف .   ٟمٔمرا

                                 
( ، واًمتقوٞمح ذح 5/531( ، واعمٜمٝم٤مج ًمٚمٌٞمْم٤موي ُمع ذطمف اإلهب٤مج  )5/511(  اٟمٔمر : اعمحّمقل ًمٚمرازي )5)

( وهن٤مي٦م اًمًقل ًمف 502( ، واًمتٛمٝمٞمد ًمإلؾمٜمقي )ص 1/111اًمتٜم٘مٞمح ًمّمدر اًمنميٕم٦م ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمتٚمقيح  )

 . (5/31( ، وومقاشمح اًمرمحقت )5/511)

 .( 3/5134(  اًمٕمدة ) 1)
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 . (5)وهذه حترير حمؾ اًمٜمزاع قمٜمد اعمٕمتزًم٦م 

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 ذم هذه اعم٠ًمخ٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال :اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء 

أن إومٕم٤مل وإقمٞم٤من اعمٜمتٗمع هب٤م ىمٌؾ ورود اًمنمع قمغم اإلسم٤مطم٦م ، سمٛمٕمٜمك : أنف خمػم  اًم٘مقل إول :

 سملم آٟمتٗم٤مع هب٤م و شمريمٝم٤م ، وٓ يؽمشم٥م قمغم ومٕمٚمٝم٤م أو شمريمٝم٤م ُمدح أو ذم .

، (3)، و اسمـ هي٩م ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م (4)، و أبق اًمٗمرج ُمـ اح٤مًمٙمٞم٦م(1)و اظمت٤مر هذا اًم٘مقل أيمثر احلٜمٗمٞم٦م 

ؿ ُمـ ـــــــــ، واسمٜمف أبق ه٤مؿم (1)ل ـــــــــــــــــ، وأبق قمكم اجل٤ٌمئ(1)٦م ــــــــــــــــُمـ احلٜم٤مسمٚم لــــــــ اًمتٛمٞمٛمـــــــوأبق احلً

                                 
 ( .5/25( ، واإلطمٙم٤مم ًممُمدي )5/14(  اٟمٔمر : اعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم )5)

 (1/505(  اٟمٔمر : اًمت٘مرير واًمتحٌػم ٓسمـ أُمػم احل٤مج  )1)

 (  . 1/212)  ًمٚم٤ٌمضمل(  اٟمٔمر : إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل 4)

إؾمامقمٞمؾ ، وزم ىمْم٤مء وأبق اًمٗمرج هق : قمٛمرو سمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو اًمٚمٞمثل اًمٌٖمدادي اح٤مًمٙمل ، شمٗم٘مف قمغم اًم٘م٤ميض          

ـمرؾمقس ، ويم٤من ومّمٞمح٤ًم ًمٖمقي٤ًم وم٘مٞمٝم٤ًم ، روى قمٜمف أبق سمٙمر إهبري وأبق قمكم سمـ اًمًٙمـ وهمػمهؿ ، وُمـ 

. اٟمٔمر : اًمدي٤ٌمج  ـه 440ُم١مًمٗم٤مشمف : احل٤موي ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ، واًمٚمٛمع ذم أصقل اًمٗم٘مف ، وشمقذم ؾمٜم٦م 

 . 02( ، و ؿمجرة اًمٜمقر ص 1/510اعمذه٥م )

 . (1/200، و ذح اًمٚمٛمع ًمف ) 144ًمتٌٍمة ًمٚمِمػمازي ص (  اٟمٔمر : ا3)

ـه ، ويم٤من ؿمٞمخ اًمِم٤مومٕمٞم٦م 132أمحد سمـ قمٛمر سمـ هي٩م ، يٙمٜمك سم٠ميب اًمٕم٤ٌمس ، وًمد سمٌٖمداد ؾمٜم٦م واسمـ هي٩م هق :           

اًمرد  ذم زُم٤مٟمف ، شمتٚمٛمذ قمغم اعمزين و أيب داود اًمًجًت٤مين وهمػممه٤م ، وشمتٚمٛمذ قمٚمٞمف اًمٓمؼماين وهمػمه ، ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف :

ـه .اٟمٔمر : 404قمغم اسمـ داود ذم إسمٓم٤مل اًم٘مٞم٤مس ، خمتٍم ذم اًمٗم٘مف ، اًمت٘مري٥م سملم اعمزين واًمِم٤مومٕمل ، وشمقذم ؾمٜم٦م 

 ( .4/15( ، وـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى )5/11وومٞم٤مت إقمٞم٤من )

 ( .5/011(  اٟمٔمر : اًمتحٌػم ذح اًمتحرير )1)

، صح٥م ، ضمٚمٞمؾ اًم٘مدر ُمـ وم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م٤مرث سمـ أؾمد سمـ اًمٚمٞم٨م قمٌداًمٕمزيز سمـ احلوأبق احلًـ اًمتٛمٞمٛمل هق :            

ـه اٟمٔمر : ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م 405أب٤م اًم٘م٤مؾمؿ اخلرىمل ، وصٜمػ ذم إصقل واًمٗمروع واًمٗمرائض ، وشمقذم ؾمٜم٦م 

 ( .53/113( ، واعمٜمتٔمؿ ٓسمـ اجلقزي )4/131)

   =،٤مئٞم٦م(عمٕمتزًم٦م ، وإًمٞمف شمٜم٥ًم ـم٤مئٗم٦م )اجلٌ، ُمـ أئٛم٦م ا ـه141(  حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب سمـ ؾمالم اجل٤ٌمئل ، وًمد ؾمٜم٦م 1)

 



 الفصل الثالث: األخ  باالحتواط يف مباحث احلكم

 

[231] 

 

 .-رمحٝمؿ اهلل– (5)اعمٕمتزًم٦م  

احلٔمر ، ومال جيقز ًمإلٟم٤ًمن  أن إومٕم٤مل وإقمٞم٤من اعمٜمتٗمع هب٤م ىمٌؾ ورود اًمنمع قمغم  اًم٘مقل اًمث٤مين :

 أن يٜمتٗمع هب٤م، وهل حمرُم٦م قمٚمٞمف .

     رة ـــــــــــــــريـــــــــــ، واسمـ أيب ـه (1)٦مـــــــــــــــــــــــــــــــــر إهبري ُمـ اح٤مًمٙمٞمــــــــــــــــــــــقل أبق سمٙمـــــــــــــــــــــ٤مر هذا اًم٘مـــــــــــــــــــواظمت

            ل ــــــــــــــــــذه اًم٘م٤موــــــــــــــــــــــــــ، وشمٚمٛمٞم (3)دـــــــــــــــــــــــــــــــــــ سمـ طم٤مُمــــــــــــــــــــــــــــــــــ، واحلً (4)٦مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومٕمٞمُمـ اًمِم٤م

                                                                                               
، : شمٗمًػم اًم٘مرآن ، ُمتِم٤مسمف اًم٘مرآن ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمفوًمف ُم٘م٤مٓت وآراء اٟمٗمرد هب٤م ذم اعمذه٥م ، ويم٤من إُم٤مُم٤ًم ذم اًمٙمالم ، =

( ، و اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 3/51(،وؿمذرات اًمذه٥م )1/431. اٟمٔمر : ظمٓمط اعم٘مريزي ) ـه404وشمقذم ؾمٜم٦م 

(53/021 . ) 

 ( . 1/111: اعمٕمتٛمد ٕيب احلًلم اًمٌٍمي ) ( اٟمٔمر5)

، وهق ُمـ يم٤ٌمر اعمٕمتزًم٦م ، وإًمٞمف  ـه130وأبق ه٤مؿمؿ : قمٌداًمًالم سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب اجل٤ٌمئل ، وًمد ؾمٜم٦م           

. اٟمٔمر :  ـه415آضمتٝم٤مد ، وشمقذم ؾمٜم٦م واًمٕمقض ، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : اجل٤مُمع اًمٙمٌػم ، وشمٜم٥ًم ـم٤مئٗم٦م )اًمٌٝمِمٛمٞم٦م( ، 

 (.3/501، و ؿمذرات اًمذه٥م ) 13وإُمؾ ًمٚمٛمرشم٣م ص اعمٜمٞم٦م 

 ( .1/212)  ًمٚم٤ٌمضمل(  اٟمٔمر : إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل 1)

، اٟمتٝم٧م إًمٞمف  ـه112وأبق سمٙمر هق : حمٛمد سمـ قمٌداًمٚمف سمـ حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ قمٛمر اًمتٛمٞمٛمل إهبري ، وًمد ؾمٜم٦م           

ء ، طمدث قمٜمف اًمؼمىم ٤مين واًمتٜمقظمل واًمدارىمٓمٜمل ، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : رئ٤مؾم٦م اح٤مًمٙمٞم٦م ذم قمٍمه ، ويم٤من ُمـ أئٛم٦م اًم٘مرا

     . اٟمٔمر : ؿمجرة اًمٜمقر اًمزيمٞم٦م  ـه401يمت٤مب إصقل ، وإمج٤مع أهؾ اعمديٜم٦م ، واًمرد قمغم اعمزين ، و شمقذم ؾمٜم٦م 

 ( .101/ 5، واًمٗمتح اعمٌلم ) 25ص 

 ( .1/200، وذح اًمٚمٛمع ًمف ) 144(  اٟمٔمر : اًمتٌٍمة ًمٚمِمػمازي ص 4)

اٟمتٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م و: احلًـ سمـ احلًلم ، اعمٙمٜمك سم٠ميب قمكم ، شمتٚمٛمذ قمغم اسمـ هي٩م واعمروزي ، هق يرة واسمـ أيب هر         

. اٟمٔمر : ـمٌ٘م٤مت  431ذح خمتٍم اعمزين ، وشمقذم ؾمٜم٦م وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : اعم٤ًمئؾ ذم اًمٗم٘مف ، واًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم سمٖمداد ، 

 ( .5/22( ، و ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم )4/111اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى )

احلًـ سمـ طم٤مُمد سمـ قمكم سمـ ُمروان ، أبق قمٌداًمٚمف اًمٌٖمدادي ، ؿمٞمخ احلٜم٤مسمٚم٦م ذم وىمتف ، وُمـ شمالُمٞمذه اًم٘م٤ميض أيب (  3)

. اٟمٔمر : ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م  ـه304ذح خمتٍم اخلرىمل ، وشمقذم ؾمٜم٦م ويٕمغم ، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : اجل٤مُمع ذم اعمذه٥م ، 

 . (1/112( ، و شم٤مريخ سمٖمداد )4/402)
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 .  -رمحٝمؿ اهلل–ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م  (5)أبق يٕمغم

أن إومٕم٤مل وإقمٞم٤من اعمٜمتٗمع هب٤م ىمٌؾ ورود اًمنمع ٓ طمٙمؿ هل٤م ، وهذا ُمذه٥م  اًمث٤مًم٨م :اًم٘مقل 

ىمٗمٞم٦م   .(1)اًمقا

 واظمتٚمػ إصقًمٞمقن ذم شمٗمًػم اًمقىمػ هٜم٤م :

 . (4)ومذه٥م مجٝمقرهؿ إمم أنف : قمدم احلٙمؿ 

ن : ) ىم٤مل اًم٘م٤ميض أبق سمٙمر ذم خمتٍم اًمت٘مري٥م : " ص٤مر أهؾ احلؼ إمم أ -رمحف اهلل–ىم٤مل اعمٓمٞمٕمل 

ٓ طمٙمؿ ىمٌؾ ورود اًمنمع ، وقمؼموا قمـ ٟمٗمل إطمٙم٤مم سم٤مًمقىمػ ، ومل يريدوا سمذًمؽ اًمقىمػ اًمذي 

يٙمقن طمٙماًم ذم سمٕمض ُم٤ًمئؾ اًمنمع ، وإٟمام قمٜمقا سمف اٟمتٗم٤مء إطمٙم٤مم " ، وذيمر ُمثٚمف اإلُم٤مم ذم 

 .(3)اًمؼمه٤من ، واًمٖمزازم ، واسمـ اًمًٛمٕم٤مين ، وهمػمهؿ ُمـ إصح٤مب (

، ، ومٝمذه إقمٞم٤من وإومٕم٤مل هل٤م طمٙمؿد سم٤مًمقىمػ هٜم٤م : قمدم اًمٕمٚمؿ أن اعمرا إمم وذه٥م اًمٌٞمْم٤موي 

 . (1)وًمٙمٜمٜم٤م ٟمجٝمؾ هذا احلٙمؿ 3 ًمٕمدم اعمٌلم ًمف وهق اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل

 : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م

اًم٘م٤مئٚمقن سم٠من إومٕم٤مل وإقمٞم٤من اعمٜمتٗمع  –أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم هذه اعم٠ًمخ٦م أصح٤مب اًم٘مقل اًمث٤مين 

                                 
 ( .3/5141: اًمٕمدة )(  اٟمٔمر 5)

ء ، واخلالف سمٞمٜمٝمام ذم اًمٕم٤ٌمرة 3 ٕن ُمـ  ي٘مقل 1) (  يرى اًم٘م٤ميض أبق يٕمغم أن اًم٘مقل سم٤مًمقىمػ أو اإلسم٤مطم٦م مه٤م قمغم اًمًقا

 . (3/5131سم٤مًمقىمػ : يرى أنف ٓ يث٤مب اإلٟم٤ًمن سمؽميمف ، وٓ يٕم٤مىم٥م سمٗمٕمٚمف .  اٟمٔمر : اًمٕمدة )

( ، وإطمٙم٤مم اًمٗمّمقل ًمٚم٤ٌمضمل 3/5131، و اًمٕمدة ٕيب يٕمغم )( 5/11(  اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم )4)

( ، 5/514( ، واعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم )1/200، وذح اًمٚمٛمع ًمف ) 141( ، و اًمتٌٍمة ًمٚمِمػمازي ص 1/212)

( ، واًمٌحر 5/04( ، واًمقصقل ٓسمـ سمره٤من )5/412( ، واإلطمٙم٤مم ًممُمدي )5/511واعمحّمقل ًمٚمرازي )

 ( .5/101اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم )

 ( .5/101ؾمٚمؿ اًمقصقل قمغم هن٤مي٦م اًمًقل )  (3)

 ( .5/551(  اٟمٔمر : اعمٜمٝم٤مج ُمع ذطمف اعمٕمراج )1)
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آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م اًم٘م٤ميض أبق يٕمغم ، واًمٓمقذم،  ٟمص قمغم، و  -رود اًمنمع قمغم احلٔمر هب٤م ىمٌؾ و

 . -رمحٝمؿ اهلل–واًمٚمٙمٜمقي 

: ) أن شمٜم٤مول ذًمؽ واؾمت٤ٌمطمتف شمرك ًمالطمتٞم٤مط ، وريمقب  -رمحف اهلل –ىم٤مل اًم٘م٤ميض أبق يٕمغم

 . (5)اًمؽمك ( وآطمتٞم٤مطًمٚمٖمرر ... وإذا ريمٌف يم٤من ىمٌح٤م ذم اًمٕم٘مؾ ، 

 .(1)(  أطمقط: ) صمؿ اإلىمدام قمٚمٞمف ظمٓمر ، وم٤مإلُم٤ًمط  -ف اهللرمح –وىم٤مل اًمٓمقذم

ُمع اًمٕمٚمؿ  أن اًم٘م٤مئٚملم سم٤محلٔمر ذم اعم٠ًمخ٦م ًمٞمس سم٤مقمت٤ٌمر صٗم٦م اعمحؾ ، سمؾ هق طمٔمر اطمتٞم٤مـمل يمام 

 .(4)جي٥م اضمتٜم٤مب اعمٜمٙمقطم٦م إذا اظمتٚمٓم٧م سم٤مٕضمٜمٌٞم٦م 

وضمؾ  سمٕمد اٟمدراس اًمنميٕم٦م : )وطم٤مصٚمف أن اًمذيـ ضم٤مؤوا -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمٚمٙمٜمقي 

، إُم٤م ضمٝمٚمٝمؿ هذا يٙمقن قمذرا ، ومٞمٕم٤مُمؾ ُمع إومٕم٤مل يمٚمٝم٤م ُمٕم٤مُمٚم٦م اعم٤ٌمح ... وإُم٤م أٓ إطمٙم٤مم

م 3 ًمٚمجٝمؾ  يٙمقن قمذرا ، ومحٞمٜمئذ ٓ سمد ُمـ اًم٘مقل سمتحريؿ إؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م 3 ٓظمتالط احلالل سم٤محلرا

 .(3)(  اطمتٞم٤مـم٤مً  سم٤مًمتٕمٞملم ، ومحرُم٧م

 وضمف آطمتٞم٤مط :

ومٕم٤مل ىمٌؾ ورود اًمنمع ومٞمف حت٘مٞمؼ اًمًالُم٦م ذم اًمٕم٤مىم٦ٌم 3 وذًمؽ إن اًم٘مقل سم٤محلٔمر ذم إقمٞم٤من وإ

ُم٤مً  همػم ُمٕم٤مىم٥م ل سملم يمقن اًمٌمء ُم٤ٌمطم٤مً ًمقرود آطمتام  قمٚمٞمف ، وًمٞمس ذم شمريمف ضر ،  ويمقٟمف طمرا

قمٚمٞمف ، وأن ذم ومٕمٚمف اطمتامل اًمير ، وُم٤م اطمتٛمؾ هذيـ إُمريـ وم٤مٓطمتٞم٤مط شمريمف ، سمؾ  ُمٕم٤مىم٤ٌمً 

 اًمٜمٝمل قمـ ومٕمٚمف .

: ) ٕن٤م ٓ ٟم٠مُمـ أن ٟمٕم٤مىم٥م قمغم ذًمؽ ، وًمٞمس ذم شمرك اعم٤ٌمح  -رمحف اهلل –اخلٓم٤مبوًمذا ىم٤مل أبق 

                                 
 . (3/5134(  اًمٕمدة )5)

 ( .5/421(  ذح خمتٍم اًمروو٦م ) 1)

 ( .1/001(  اٟمٔمر : اًمتحٌػم )4)

 . (5/31(  ومقاشمح اًمرمحقت )3)
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 . (5)ظمٓمر وهمرر ، ومٙم٤من آُمتٜم٤مع أومم (

 ُمٜم٤مىمِم٦م آطمتٞم٤مط :

 : ٟمقىمش آطمتٞم٤مط ُمـ وضمٝملم

قمدم اًمتًٚمٞمؿ سم٠من آطمتٞم٤مط يٙمقن سمؽمك اًمٗمٕمؾ ، سمؾ هق قمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ ، وم٢من  -5

ح٤م ذم شمرك آٟمتٗم٤مع هبذه اعمٜم٤مومع ضر قمغم اًمٜمٗمس ، وشمٕمريض  آطمتٞم٤مط ذم ُمثؾ هذا هق اًمٗمٕمؾ 3

 .(1)ًمٚمتٚمػ

وُمـ ضمٝم٦م أظمرى : ىمد يٙمقن اإلىمدام قمغم اًمٗمٕمؾ اطمتٞم٤مـم٤م 3 ٕنٜم٤م ٓ ٟم٠مُمـ قم٘م٤مب اهلل سم٤مًمؽمك ، وم٢من 

 . (4)ًمف أن يٕم٤مىم٥م قمغم اًمؽمك ، يمام ًمف أن يٕم٤مىم٥م قمغم اًمٗمٕمؾ

، أُم٤م ُم٤م ؾ أن يٙمقن قمغم احلٔمر أو اإلسم٤مطم٦مٛمآطمتٞم٤مط ٓ يٙمقن إٓ ومٞمام ورد اًمنمع سمف ، واطمت -1

مل يرد سمف ذع ومال يٙمقن ومٞمف آطمتٞم٤مط 3 ٕنف يٚمزم قمٚمٞمف أن يّمكم اإلٟم٤ًمن ـمقل دهره ، وأن 

 . (3)يّمقم أج٤مم قمٛمره ىمٌؾ ورود اًمنمع 3 ٓطمتامل ورود اًمنمع سمذًمؽ

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

ٕم٤مل ىمٌؾ ورود اًمنمع 3 ٓ سمٛمٕمٜمك قمدم اًمٕمٚمؿ سم٤محلٙمؿ اًمراضمح ذم هذه اعم٠ًمخ٦م أنف ٓ طمٙمؿ ًمألوم

ُمع وضمقده ، سمؾ سمٛمٕمٜمك ٟمٗمل احلٙمؿ اًمنمقمل أصاًل 3 ٕن احلٙمؿ ُمتقىمػ قمغم اًمنمع ، وًمٞمس ذم 

 .(1)اعم٠ًمخ٦م ذع ُمٜمزل يرضمع إًمٞمف ، ومال يٙمقن ومٞمٝم٤م طمٙمؿ ذقمل

 ٟمقع اخلالف ، وصمٛمرشمف :

، خ٦م 3 ٕنف مل خيؾ زُم٤من قمـ اًمنمع٠مذه٥م سمٕمض اًمٕمٚمامء إمم أنف ٓ ُمٕمٜمك ًمٚمٙمالم ذم هذه اعمً

                                 
 . (3/114(  اًمتٛمٝمٞمد ) 5)

 ( .3/5134) ٕيب يٕمغم(  اٟمٔمر : اًمٕمدة 1)

 . 143( ، واًمتٌٍمة ًمٚمِمػمازي ص 1/243)  ًمٚم٤ٌمضمل(  اٟمٔمر : إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل 4)

 . (1/215( ، وذح اًمٚمٛمع ًمٚمِمػمازي )3/5134) ٕيب يٕمغم(  اٟمٔمر : اًمٕمدة 3)

 ( .5/511( ، واعمحّمقل ًمٚمرازي )5/514(  اٟمٔمر : اعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم )1)
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 ومتٙمقن اعم٠ًمخ٦م ٓ صمٛمرة هل٤م ، واخلقض ومٞمٝم٤م شمٙمٚمػ .

: ) اًمّمحٞمح  أنف مل خيؾ وىم٧م ُمـ ذع. ىم٤مًمف اًم٘م٤ميض، وهق فم٤مهر  -رمحف اهلل–ىم٤مل اسمـ اًمٜمج٤مر 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ )يمالم أمحد 3 ٕنف أول ُم٤م ظمٚمؼ آدم ىم٤مل ًمف: 

قم٘م٥م ظمٚم٘مٝمام ، ومٙمذًمؽ يمؾ  أُمرمه٤م وهن٤ممه٤م (5)( ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

 .(1)زُم٤من(

وذه٥م سمٕمض اًمٕمٚمامء إمم أن اعم٠ًمخ٦م شمتّمقر ذم ؿمخص ظمٚم٘مف اهلل شمٕم٤ممم ذم سمري٦م ، ٓ يٕمرف ؿمٞمئ٤م   

ُمـ اًمنمقمٞم٤مت ، وهٜم٤مك ومقايمف وأـمٕمٛم٦م ، ومٝمؾ شمٙمقن هذه إؿمٞم٤مء قمٜمده قمغم احلٔمر طمتك يرد 

 .(4)اًمنمع أو قمغم اإلسم٤مطم٦م ؟ 

 وُمـ ومروع اعم٠ًمخ٦م وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م :

ًمف أن ي٘مقل : ـمٚم٧ٌم دًمٞمؾ اًمنمع ومٚمؿ أضمده ومٌ٘مٞم٧م قمغم طمٙمؿ أن ُمـ طمرم ؿمٞمئ٤م أو أب٤مطمف  -5

 .(3)اًمٕم٘مؾ ُمـ حتريؿ أو إسم٤مطم٦م 

ًمق مل جيد اًمٕم٤مُمل ذم هذه اعم٠ًمخ٦م وٓ همػمه٤م واىمٕم٦م ًمف ، وٓ ٟم٤مىمؾ حلٙمٛمٝم٤م ، ومتدظمؾ حت٧م  -1

 .(1)اخلالف ذم طمٙمؿ إؿمٞم٤مء ىمٌؾ اًمنمع

ٓ ؟ وٓ شمًتٓمٞمٌف اًمٕمرب ، وٓ شمًتخٌثف ، وٓ احلٞمقان اًمذي ٓ يٕمرف أهق ُم٠ميمقل أم  -4

 . (1)ج قمغم هذه اعم٠ًمخ٦م ر  خَ ٞمُ ٟمٔمػم ًمف ذم اعمًتٓم٤مب واعمًتخ٨ٌم ، ومَ 

ج ر  اًمِمٕمر اعمِمٙمقك ذم ـمٝم٤مرشمف وٟمج٤مؾمتف ، واًمٜمٝمر اعمِمٙمقك ذم يمقٟمف ممٚمقيم٤م أو ُم٤ٌمطم٤م ، خُتَ  -3

                                 
  ( ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة .41أي٦م )ُمـ (  5)

شمح اًمرمحقت )5/511( ، واٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط )5/411ٙمقيم٥م اعمٜمػم )(  ذح اًم1)  ( .5/31( ، و ومقا

ئد إصقًمٞم٦م )ص 3/5134(  اٟمٔمر: اًمٕمدة ًمٚم٘م٤ميض أيب يٕمغم )4)  . (515(  ، و اًم٘مقاقمد واًمٗمقا

ئد إصقًمٞم٦م )ص1/002(  اٟمٔمر : اًمتحٌػم ذح اًمتحرير )3)  . (511( ، و اًم٘مقاقمد واًمٗمقا

 . (555( ، و اًمتٛمٝمٞمد ًمإلؾمٜمقي )ص10اًمٗمتقى واعمٗمتل واعمًتٗمتل ٕمحد احلراين )ص (  اٟمٔمر : صٗم٦م 1)

 . (5/150(  اٟمٔمر : اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب ًمٚمٜمقوي )1)
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 .(5)قمغم هذه اعم٠ًمخ٦م

 ؾم٥ٌم اخلالف :

ك قمغم ىم٤مقمدة اًمتحًلم واًمت٘مٌٞمح اًمٕم٘مٚمٞملم ، وم٤مجلٛمٝمقر قمغم أنف ٓ هذه اعم٠ًمخ٦م ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمتل شمٌٜم

طمٙمؿ ًمألومٕم٤مل ىمٌؾ ورود اًمنمع 3 ٕن إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م إٟمام شمتٚم٘مك ُمـ اًمنمع ، وم٢مذا مل يٙمـ 

 ذع ومال طمٙمؿ .

وأُم٤م اعمٕمتزًم٦م وم٢مهنؿ حيًٜمقن إومٕم٤مل وي٘مٌحقهن٤م سمٕم٘مقهلؿ ، وًمذا ىم٤مًمقا : ُم٤م فمٝمر طمًٜمف ُمـ 

 . (1)ع ومٝمق ُم٤ٌمح ، وُم٤م فمٝمر ىمٌحف ومٝمق حمٔمقرإومٕم٤مل ىمٌؾ اًمنم

ُمـ اًمٜم٤موملم ًم٘م٤مقمدة اًمتحًلم واًمت٘مٌٞمح اًمٕم٘مٚمٞملم ُمـ طمٙمؿ ذم هذه اعم٠ًمخ٦م سم٤مإلسم٤مطم٦م أو  إن شمٜمٌٞمف :

 . (4)احلٔمر ، وًمٞمس ذًمؽ ُمٜم٤مىمْم٦م ٕصٚمٝمؿ ذم احلًـ واًم٘مٌح ، سمؾ عمًتٜمد ذقمل فمٝمر هلؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . (5/511(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم )5)

٤م ذم ( ، و اًمتحًلم واًمت٘مٌٞمح اًمٕم٘مٚمٞم٤من وأثرمه504(  اٟمٔمر ذم ؾم٥ٌم اخلالف : ؾمالؾمؾ اًمذه٥م ًمٚمزريمٌم )ص 1)

 ( .1/515ُم٤ًمئؾ أصقل اًمٗم٘مف ًمٚمديمتقر قم٤ميض اًمِمٝمراين )

 . (3/5131(  اٟمٔمر : اًمٕمدة )4)
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 اعمٌح٨م اًمث٤مين : اًمقاضم٥م اعمقؾمع .

 قاضم٥م سم٤مًمٜمٔمر إمم اًمقىم٧م اًمذي ي١مدى ومٞمف إمم ىمًٛملم :يٜم٘مًؿ اًم

قمـ اًمزُم٤من ، ومٚمؿ يٕملم اًمِم٤مرع وىمت٤ًم ٕدائف ، يم٤مًمٜمذر  ـمٚم٘م٤مً وهق ُم٤م يم٤من  اًمقاضم٥م اعمٓمٚمؼ : -5

 .(5)اعمٓمٚمؼ ويمٗم٤مرات إجامن قمٜمد احلٜم٨م ذم اًمٞمٛملم 

خلٛمس وصٞم٤مم وهق ُم٤مقملم اًمِم٤مرع ًمف وىمت٤ًم ٕدائف ، يم٤مًمّمٚمقات ا اًمقاضم٥م اعم٘مٞمد أو اعم١مىم٧م : -1

رُمْم٤من وطم٩م اًمٌٞم٧م وٟمحقه٤م ، وهذا اًمٜمقع اًمذي طمدد اًمِم٤مرع ًمف وىمت٤ًم ظم٤مص٤ًم خيتٚمػ سم٤مظمتالف 

 إمم صمالصم٦م أنقاع : ف إصقًمٞمقناًمقاضم٥م ومٞمف أو اًمْمٞمؼ ، وىمد ىمًٛم اًمقىم٧م ُمـ ضمٝم٦م اًمًٕم٦م ٕداء

ّمالة ، يم٤مًمف ذم وىم٧م يتًع ًمف وًمٖمػمه ُمـ ضمٜمًفوهق ُم٤م أخزم اًمِم٤مرع سم٢مي٘م٤مقم : اًمقاضم٥م اعمقؾمع -أ

وم٢من وىمتٝم٤م يتًع ٕدائٝم٤م وأداء همػمه٤م ُمـ ضمٜمًٝم٤م وهمػم ضمٜمًٝم٤م ُمـ اًمٕم٤ٌمدات ، وم٤مًمزُمـ اعمحدد 

3 ٕن اًمقىم٧م  ) اًمٔمرف (ٕداء اًمٗمرض يتًع ًمٚمقاضم٥م وهمػمه ، ويًٛمل احلٜمٗمٞم٦م هذا اًمٜمقع سم٤مؾمؿ 

 .(1)يٗمْمؾ قمـ أداء اًمقاضم٥م ومٙم٤من فمروم٤ًم ًمف 

ذم وىم٧م ُم٤ًمٍو ًمقىم٧م أدائف دون زي٤مدة قمٜمف وهق ُم٤م أخزم اًمِم٤مرع سم٢مي٘م٤مقمف  اًمقاضم٥م اعمْمٞمؼ : -ب

أو ٟم٘مّم٤من ، ومال يًع اًمقىم٧م ًمٖمػم أداء اًمقاضم٥م ، وٓ يًع ًمٖمػمه ُمـ ضمٜمًف ، يمّمقم ؿمٝمر 

، أو اًمتٓمققم٤مت ، وهلذا يًٛمك ُمْمٞم٘م٤مً رُمْم٤من وم٢مٟمف ٓ يًع صقم همػمه ُمٕمف ُمـ اًمقاضم٤ٌمت 

 .(4) )اعمٕمٞم٤مر(ويًٛمٞمف احلٜمٗمٞم٦م سمــ 

، وهذا اًمٜمقع ٓ يرد ذم اًمنميٕم٦م 3 ٕنف ٓ جيقز اًمتٙمٚمٞمػ  أن يْمٞمؼ اًمقىم٧م قمـ أداء اًمقاضم٥م -ج

ز  ،سم٤معمح٤مل ، إٓ أن إصقًمٞملم ذيمروه ُمـ سم٤مب اًمت٘مًٞمؿ اًمٕم٘مكم زم اًم٘مقل سمجقا أو أنف ُمـ ًمقا

                                 
 ( .5/11، و أصقل اًمنظمز ) 30(  اٟمٔمر : أصقل اًمٌزدوي ص 5)

( ، وهن٤مي٦م 1/504( ، و اعمحّمقل ًمٚمرازي )5/40، و أصقل اًمنظمز ) 30(  اٟمٔمر : أصقل اًمٌزدوي ص 1)

 . (5/101، واًمٌحر اعمحٞمط ) (5/510اًمًقل ُمع ؾمٚمؿ اًمقصقل )

ر )5/41، و أصقل اًمنظمز ) 35(  اٟمٔمر : أصقل اًمٌزدوي ص 4) ( ، و اعمحّمقل 5/154( ، ويمِمػ إها

 . (5/510( ، وهن٤مي٦م اًمًقل )1/112( ، واإلهب٤مج )1/504ًمٚمرازي )
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أو ي٘م٤مل أنف جي٥م اًمٗمٕمؾ ذم اًمقىم٧م ُمع أدائف ظم٤مرج وىمتف وهذا واىمع يمٛمـ ، ػ سم٤معمح٤مل ٞماًمتٙمٚم

 .(5) ذًمؽ ظمروج وىم٧م اًمّمالة سمريمٕم٦م وٟمحقأؾمٚمؿ ىمٌؾ 

)اعمِمٙمؾ ٟمققم٤ًم آظمر ُمـ أنقاع اًمقاضم٥م اعم٘مٞمد أو اعم١مىم٧م وؾمٛمقه  -رمحٝمؿ اهلل–زاد احلٜمٗمٞم٦م  -د

ويٕمٜمقن سمف اًمقاضم٥م اًمذي ًمف ؿمٌف سم٤معمْمٞمؼ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ، وؿمٌف سم٤معمقؾمع ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م  أو ذو اًمِمٌٝملم(

رق مجٞمع ٩م ٓ شمًتٖمأظمرى ، وُمثٚمقا ًمف سمٗمريْم٦م احل٩م ، ومٚمٝم٤م ؿمٌف سم٤معمقؾمع ُمـ ضمٝم٦م أن أقمامل احل

، وأُم٤م ؿمٌٝمف سم٤معمْمٞمؼ ُمـ ضمٝم٦م أن وىم٧م احل٩م ٓ يتًع إٓ حل٩م واطمد وىم٧م أؿمٝمر احل٩م

 .(1)يم٤مًمّمقم

واعم٠ًمخ٦م اًمتل ُذيمِر آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م شمتٕمٚمؼ سم٤مًمقاضم٥م اعمْمٞمؼ أو اعمٕمٞم٤مر يمام يًٛمٞمف احلٜمٗمٞم٦م وهل: 

ئف هؾ يٕمد ذـم٤ًم ومٞمف أو   ٓ ؟اىمؽمان اًمٜمٞم٦م ذم اًمقاضم٥م اعمْمٞمؼ أو اعمٕمٞم٤مر ُمع أول أضمزا

 ذيمر إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم هذه اعم٠ًمخ٦م قمغم ىمقًملم :

ئف ، ومال يّمح  اًم٘مقل إول : أنف يِمؽمط ذم اًمقاضم٥م اعمْمٞمؼ أو اعمٕمٞم٤مر ارشم٤ٌمط اًمٜمٞم٦م ُمع أول أضمزا

ء اًمقاضم٥م سمدون ٟمٞم٦م ُمٕمف ، وهذا ىمقل اجلٛمٝمقر ُمـ اح٤مًمٙمٞم٦م  ،(4)أن ي٘مع ضمزء ُمـ أضمزا

 .(1)ٚم٦م واحلٜم٤مسم ،(3)واًمِم٤مومٕمٞم٦م

ء اًمقىم٧م ذم اًم٘مقل اًمث٤مين : ،  اًمقاضم٥م اعمْمٞمؼ أو اعمٕمٞم٤مرأنف ٓ يِمؽمط ارشم٤ٌمط اًمٜمٞم٦م ُمع أول أضمزا

                                 
( ، 5/510ل )( ، وهن٤مي٦م اًمًقل ُمع ؾمٚمؿ اًمقصق1/112( ، واإلهب٤مج )1/504(  اٟمٔمر : اعمحّمقل ًمٚمرازي )5)

 .(5/101واًمٌحر اعمحٞمط )

ر 5/110، واعمٜمتخ٥م ُمع اعمُذه٥م )  35(  اٟمٔمر : أصقل اًمٌزدوي ص 1)  . 5/154( ،  ويمِمػ إها

 . (5/421( ، وذح ُمٜمح اجلٚمٞمؾ ًمٕمٚمٞمش )4/441(  اٟمٔمر : ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ًمٚمحٓم٤مب )4)

 . (4/113ٜمجؿ اًمقه٤مج )( ، واًم1/532( ، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج )4/141(  اٟمٔمر : إم ًمٚمِم٤مومٕمل )3)

 . (1/141( ، و يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )0/420، واًمنمح اًمٙمٌػم ) 501(  اٟمٔمر : اعم٘مٜمع ص 1)
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 .(5)ومٚمق شم٠مظمرت اًمٜمٞم٦م قمـ ذًمؽ ومال ُم٤مٟمع ُمٜمف ، وهذا ىمقل احلٜمٗمٞم٦م 

 : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م

نف ٓ سمد ُمـ ارشم٤ٌمط اًمٜمٞم٦م ُمع اًم٘م٤مئٚمقن سم٠م –أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم هذه اعم٠ًمخ٦م أصح٤مب اًم٘مقل إول 

ء اًمقىم٧م ذم اًمقاضم٥م اعمْمٞمؼ أو اعمٕمٞم٤مر  رمحف -  آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م اًمٌزدوي وٟمص قمغم،  -أول أضمزا

رمحف –وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل  )رأجف ذم اعم٠ًمخ٦م :  -رمحف اهلل–طمٞم٨م ىم٤مل وهق يٜم٘مؾ قمـ اًمِم٤مومٕمل  -اهلل

ئف ومٕمؾ ُمٗمت٘مر إمم ح٤م وضم٥م اًمتٕمٞملم ذـم٤م سم٤مإلمج٤مع وضم٥م ُمـ أوًمف 3 ٕن أول  -اهلل أضمزا

مل ي١مصمر ذم اح٤ميض سمقضمف 3 ٕن  اًمٕمزيٛم٦م وم٢مذا شمراظمك سمٓمؾ ، وم٢مذا اقمؽمو٧م اًمٕمزيٛم٦م ُمـ سمٕمد

ظمالص اًمٕمٌد ومٞمام ىمد قمٛمٚمف ٓ يتح٘مؼ ، و إٟمام هق ح٤م مل يٕمٛمؾ سمٕمد ، وم٢مذا ومًد ذًمؽ اجلزء ومًد إ

 .(1) ( اطمتٞم٤مـم٤ماًم٤ٌمىمل3 ٕنف ٓ يتجزء ، ووضم٥م شمرضمٞمح ضم٤مٟم٥م اًمٗم٤ًمد 3 

 آطمتٞم٤مط : وضمف

ح٤م وضم٥م شمٕمٞملم اًمقىم٧م ٕداء اًمقاضم٥م ، يمتٕمٞملم اًمٞمقم إول ُمـ رُمْم٤من ٕداء ومريْم٦م اًمّمٞم٤مم، 

يم٤من ٓ سمد ُمـ اىمؽمان اًمٜمٞم٦م سم٠مول وىم٧م اًمقاضم٥م 3 ٕن أوًمف ومٕمؾ حيت٤مج إمم قمزيٛم٦م قمٚمٞمف ، وقمدم 

ًمٕمزيٛم٦م دي٤ًم ًمٚمقاضم٥م ُمع قمدم ااىمؽمان اًمٜمٞم٦م سمف يدل قمغم قمدم اًمٕمزيٛم٦م ، ويمٞمػ يٙمقن اعمرء ُم١م

، وًمذًمؽ وم٢من اًمقاضم٥م ذم احل٤مًم٦م هذه يٙمقن سم٤مـماًل 3 ٕنف ٓ ي٘ملم قمٜمدٟم٤م سم٠مدائف قمغم اًمقضمف قمٚمٞمف

 .(4)اعمٓمٚمقب ذقم٤ًم ، وٓ خيرج قمـ اًمٕمٝمدة إٓ سمٞم٘ملم 

 ُمٜم٤مىمِم٦م آطمتٞم٤مط :

ء اعمْمٞمؼ أو اعمٕمٞم٤مر وم٢مٟمف جيٕمؾ سم٘مٞم٦م اًمقىم٧م ممٙمٜم٤ًم إلي٘م٤مع إ ن اعمٙمٚمػ ًمق قم٘مد اًمٜمٞم٦م ذم صم٤مين أضمزا

٤مدة ، واًمقاطمد اًمذي ٓ يتجزأ يم٤مًمّمقم ذم رُمْم٤من يٙمقن ذم طمٙمؿ ُمـ ٓ يٜمٗمّمؾ سمٕمْمف قمـ اًمٕمٌ

                                 
 . 13( ، وخمتٍم اًم٘مدوري ص 5/30، و أصقل اًمنظمز ) 33(  أصقل اًمٌزدوي ص 5)

 . 31(  أصقل اًمٌزدوي ص 1)

ر )4)  . (5/140(  اٟمٔمر : يمِمػ إها
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 .(5)سمٕمض 

ح٤م يم٤مٟم٧م اًمٜمٞم٦م ذـم٤م يٜمٌٖمل أن شمٙمقن ذـم٤ًم قمغم وضمف : ) -رمحف اهلل–ىم٤مل قمالء اًمديـ اًمٌخ٤مري 

ء اًمٕم٤ٌمدة ذم مجٞمع اًمٕم٤ٌمد ات ٓ ي١مدي إمم ومقات اعمنموط ، وهلذا مل يِمؽمط ُم٘م٤مرٟمتٝم٤م سمجٛمٞمع أضمزا

وٓ سم٤مجلزء إول ذم سم٤مب اًمّمقم 3 ُٓمتٜم٤مع حتّمٞمٚمٝم٤م وشمٕمذر حتّمٞمٚمٝم٤م قمغم وضمف يٗمقت ذم إقمؿ 

إهمٚم٥م ومٚمؿ يٙمـ سمد ُمـ دمقيز اًمت٘مديؿ ًمٞمحّمؾ اًمتٙمٚمٞمػ سم٘مدر اًمقؾمع ، واًمت٠مظمػم ي٤ًموي 

 . (1)( اًمت٘مديؿ ذم هذا اعمٕمٜمك 3 ٕن٤م ًمق مل ٟمجقز اًمت٠مظمػم ٕدى إمم اًمتٗمقي٧م

 ٦م :اعمٜم٤مىمِمهذه قمـ  وأضمٞم٥م

: " ُمـ مل جيٛمع اًمّمٞم٤مم  ٠من هذا اًمرأي يٕم٤مرض اًمٜمص اًمٜمٌقي ، ومٗمل ُم٠ًمخ٦م اًمّمٞم٤مم ىم٤مل اًمٜمٌل سم

 ٚمحدي٨م .ًمٞمف ومال قمؼمة هبذا اًمرأي اعمٕم٤مرض وقمٚم (4)ىمٌؾ اًمٗمجر ومال صٞم٤مم ًمف " 

صمؿ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من٤م ُمٕمٙمؿ ذم أن إُمر اًمقاطمد ٓ يتجزأ ، وًمذًمؽ ىمٚمٜم٤م سمٌٓمالن مجٞمع اًمّمقم 3 

 ًمٕمزم قمغم اًمٗمٕمؾ .ًمٕمدم وضمقد ا

وأُم٤م ىمقًمٙمؿ : ) ٓ ومرق سملم اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم ( ومال يّمح ، وذًمؽ ٕن شم٘مديؿ اًمٜمٞم٦م قمـ وىمتٝم٤م ٓ 

ئٝم٤م ، وهذا همػم ُمقضمقد ذم شم٠مظمػم اًمٜمٞم٦م .  يٌٓمؾ وضمقده٤م ُمع أول أضمزا

                                 
 . (5/30(  اٟمٔمر : أصقل اًمنظمز )5)

ر )1)  . (5/141(  يمِمػ إها

 داود واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل واًمدارىمٓمٜمل واًمٌٞمٝم٘مل. (  أظمرضمف أمحد وأبق4)

، ٤مب اًمّمٞم٤مم ، سم٤مب اًمٜمٞم٦م ذم اًمّمٞم٤ممداود ذم اًمًٜمـ ، يمت ( ، وأبق33/14( ، )11310أمحد ذم اعمًٜمد سمرىمؿ )          

صٞم٤مم عمـ مل  ضم٤مء ٓ رؾمقل اهلل ، سم٤مب ُم٤م ( ، واًمؽمُمذي ذم اًمًٜمـ ، يمت٤مب اًمّمقم قمـ1313، سمرىمؿ ) 401ص

( ، واًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ ، يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ، سم٤مب اًمٜمٞم٦م ذم اًمّمٞم٤مم ، 040، سمرىمؿ ) 515يٕمزم ُمـ اًمٚمٞمؾ ، ص 

( ، واًمدارىمٓمٜمل ذم اًمًٜمـ ، يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ، سم٤مب شمٌٞمٞم٧م اًمٜمٞم٦م ُمـ اًمٚمٞمؾ وهمػمه ، 1444، سمرىمؿ ) 413ص

،  (1515( ، سمرىمؿ )3/101سم٤مًمٜمٞم٦م ، ) اًمّمقم ، سم٤مب اًمدظمقل ذم اًمّمقم ( ، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ ، يمت٤مب1/501)

ُمٕم٤ممل ن رومٕمف . اٟمٔمر : وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم رومٕمف ووىمٗمف ورضمح اًمٌٞمٝم٘مل واًمدارىمٓمٜمل واخلٓم٤ميب واسمـ اًم٘مٓم٤م

 . 1/330، وسمٞم٤من اًمقهؿ واإلهي٤مم  1/441اًمًٜمـ 
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 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

ء اًمقاضم٥م اعمْمٞمؼ أو اعمٕمٞم٤مر 3  اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م أنف ٓ سمد ُمـ اىمؽمان اًمٜمٞم٦م سم٠مول ضمزء ُمـ أضمزا

ومٝمق يدل أن اًمٕمٛمؾ ٓ يدل قمغم  (5)حلدي٨م : " إٟمام إقمامل سم٤مًمين٤مت ، وإٟمام ًمٙمؾ اُمرئ ُم٤م ٟمقى " 

رء سمدون اىمؽمان اًمٜمٞم٦م سمف ، واًمٕم٤ٌمدات ُمٌٜم٤مه٤م قمغم آطمتٞم٤مط ، وٓ خيرج قمـ قمٝمدهت٤م إٓ سمٞم٘ملم ، 

 . (1)وٓ قمزيٛم٦م قمغم أدائٝم٤م  ومال شمؼمأ ذُم٦م اعمٙمٚمػ سمٕم٤ٌمدة مل شم٘مؽمن هب٤م ٟمٞم٦م

 ٟمقع اخلالف ، وصمٛمرشمف :

 اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م ُمٕمٜمقي ، وًمف صقر وم٘مٝمٞم٦م ُمتٕمددة ، ُمٜمٝم٤م :

هؾ جي٥م شمٌٞمٞم٧م اًمٜمٞم٦م ذم صقم رُمْم٤من ُمـ اًمٚمٞمؾ أو يٛمٙمـ أن يٕم٘مد اًمٜمٞم٦م ذم اًمٜمٝم٤مر ؟ ومذه٥م  -5

ٞم٦م إمم أنف جيزئ قم٘مد اجلٛمٝمقر ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء إمم أن اًمٜمٞم٦م ٓ سمد أن شمٌٞم٧م ُمـ اًمٚمٞمؾ ، وذه٥م احلٜمٗم

 .(4)اًمٜمٞم٦م ىمٌؾ اًمزوال ، وٓ جيزئ سمٕمده٤م 

 . (3)واخلالف ومٞمف يم٤مخلالف ذم صٞم٤مم رُمْم٤من  ،شمٌٞم٧م اًمٜمٞم٦م ذم صٞم٤مم اًمٜمذر اعمٕملم -1

 

 

 

                                 
 (  أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .5)

( ، وُمًٚمؿ ذم 5( ، سمرىمؿ )5/1، ) ، يمت٤مب يمٞمػ يم٤من سمدء اًمقطمل إمم رؾمقل اهلل اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف           

وأنف يدظمؾ ومٞمف اًمٖمزو وهمػمه ُمـ إقمامل ،  "إٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٦م":  صحٞمحف، يمت٤مب اإلُم٤مرة ، سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل 

 ( .5200، سمرىمؿ ) 041ص

 . (4/113( ، واًمٜمجؿ اًمقه٤مج )0/420(  اٟمٔمر : اًمنمح اًمٙمٌػم ٓسمـ أيب قمٛمر )1)

( ، 1/532( ، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج )4/441، و ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ًمٚمحٓم٤مب ) 141(  اٟمٔمر: اًمتٚم٘مٞمح ذح اًمتٜم٘مٞمح ص 4)

 . (1/141و يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )

 . (5/35(  اٟمٔمر : أصقل اًمنظمز )3)
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 اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م : اؿمت٤ٌمه اعمحرم سم٤معم٤ٌمح .

ضمٕمؾ سمٕمض إصقًمٞملم هذه اعم٠ًمخ٦م ُمٗمرقم٦م قمـ ُم٠ًمخ٦م : ) ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق 

 . (1)وشمًٛمك سمـ )ُم٘مدُم٦م اًمقاضم٥م( ،  (5)اضم٥م(و

ئف أو ذـمف اًمنمقمل واحلز أو ضورشمف  وُم٤م يتقىمػ قمٚمٞمف اًمقاضم٥م إُم٤م أن يٙمقن ُمـ أضمزا

 . (4)اًمٕم٘مٚمٞم٦م واحلًٞم٦م ، ومٝمذه صمالصم٦م أىم٤ًمم حتدث قمٜمٝم٤م إصقًمٞمقن 

ئف ومٝمق و  . (3)تْم٤مءىماضم٥م سم٤مٓشمٗم٤مق ، ووضمقسمف سمخٓم٤مب آومام يم٤من ُمـ أضمزا

راشمف اًمٕم٘مٚمٞم٦م واحلًٞم٦م ومٝمذا ٓ ظمٓم٤مب ومٞمف وٓ وضمقب 3 ٕن اًمقضمقب ُمـ وُم٤م يم٤من ُمـ ضو

 .(1)أطمٙم٤مم اًمنمع 

٦م ضم٥م طمًٞم٤ًم يم٤من أو ذقمٞم٤ًم ، واحل٤مضمووىمع اخلالف سملم إصقًمٞملم ومٞمام يٙمقن ُمـ ذط اًمقا 

داقمٞم٦م ًمذيمر هذه اعم٠ًمخ٦م 3 ٕن سمٕمض إصقًمٞملم جيٕمؾ ُم٤ًمئؾ اؿمت٤ٌمه اعمحرم سم٤معم٤ٌمح ُمـ اعم٤ًمئؾ 

م إٓ اعمخرضم٦م قم غم اًم٘م٤مقمدة ، وسمٕمْمٝمؿ يٗمرده٤م سم٘م٤مقمدة ُمًت٘مٚم٦م ومٞم٘مقل : ) ُم٤م ٓ يتؿ شمرك احلرا

 سمؽميمف ومؽميمف واضم٥م ( .

 وىمد اظمتٚمػ إصقًمٞمقن ذم ُم٠ًمخ٦م ) ُم٘مدُم٦م اًمقاضم٥م ( قمغم أىمقال :

ء يم٤من ؾم٤ًٌٌم ، أو ذـم٤ًم قم٘مٚمٞم٤ًم أو  اًم٘مقل إول : ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م ُمٓمٚم٘م٤ًم ، ؾمقا

                                 
ؼ ( ، و اًمتقوٞمح ذح اًمتٜم٘مٞمح ، حت٘مٞم5/431( ، و ذح خمتٍم اًمروو٦م )1/521(  اٟمٔمر : اعمحّمقل ًمٚمرازي )5)

( ، 1/111، و رومع اًمٜم٘م٤مب ًمٚمرضمراضمل ) 350سمٚم٘م٤مؾمؿ اًمزسمٞمدي ، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ، ص 

 . 511ص ف ًم٤ٌمسم٤م سمـ آد ، و اًمقاضم٥م وأطمٙم٤مُم 11اًمتٛمٝمٞمد ذم ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل ص 

 . 14(  اٟمٔمر : اًمتٛمٝمٞمد ذم ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل 1)

 . 111، و احلٙمؿ اًمنمقمل ًمٚمديمتقر يٕم٘مقب اًم٤ٌمطمًلم  ص 510ـ آد ص (  اٟمٔمر : اًمقاضم٥م وأطمٙم٤مُمف ًم٤ٌمسم٤م سم4)

 . (1/213( ، واًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي )5/114(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط )3)

 . (5/114(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط )1)
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 . (5)-رمحٝمؿ اهلل–قم٤مدي٤ًم ، وهذا ُمذه٥م مجٝمقر اًمٕمٚمامء  ذقمٞم٤ًم أو

٥م ًمٚمٛمٕمتزًم٦مُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف  اًم٘مقل اًمث٤مين : ًِ  .(1) ًمٞمس سمقاضم٥م ُمٓمٚم٘م٤ًم ، و ُٟم

ومٚمٞمس  إن يم٤من ؾم٤ًٌٌم ومٝمق واضم٥م ، وإن يم٤من ذـم٤مً  ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م :

 . (4)سمقاضم٥م 

يم٤مًمقوقء ًمٚمّمالة ، وًمٞمس سمقاضم٥م إن يم٤من  ٤من ذـم٤ًم ذقمٞم٤مً يٙمقن واضم٤ٌم إن يم اًم٘مقل اًمراسمع :

قم٘مٚمٞم٤ًم يمؽمك ود اًمقاضم٥م ، أو قم٤مدي٤ًم يمٖمًؾ ضمزء ُمـ اًمرأس ًمٖمًؾ اًمقضمف ، واظمت٤مره اسمـ 

 . (3)احل٤مضم٥م

وًمٕمؾ اعمرضمح ذم اعم٠ًمخ٦م هق وضمقب اعم٘مدُم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم سمنمط اًم٘مدرة قمٚمٞمٝم٤م ، يدل قمٚمٞمف : أن إجي٤مب 

ذم اًمٕمرف ، ومٚمق أن اًمًٞمد أُمر ظم٤مدُمف أن يً٘مٞمف ُم٤مًء ويم٤من  اًمٌمء ُمٗمٞمد إجي٤مب ُم٤م يتقىمػ قمٚمٞمف

اح٤مء قمغم ُم٤ًموم٦م ، وم٢مٟمف يٗمٝمؿ ُمٜمف إُمر سم٤مًمً٘مل قمغم يمؾ طم٤مل ، ويدظمؾ ومٞمف ىمٓمع اعم٤ًموم٦م جلٚم٥م 

 .(1) اح٤مء

هذا ظمالف اًمٕمٚمامء ذم اعم٠ًمخ٦م سم٢مجي٤مز ، وأُم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٛم٠ًمختٜم٤م وهل اؿمت٤ٌمه اعمحرم سم٤معم٤ٌمح أو 

م إٓ سمؽميمف ومؽميمف واضم٥م،  (1)إُمر سم٤مضمتٜم٤مب رء ، وم٘مد ىمًؿ سمٕمض  (0)أو ُم٤م ٓ يتؿ شمرك احلرا

 إصقًمٞملم اعم٠ًمخ٦م إمم ىمًٛملم :

                                 
( ، وذح خمتٍم 1/352( ، واًمٕمدة )5/113( ، واًمٌحر اعمحٞمط )5/112(  اٟمٔمر : ذح اًمٚمٛمع ًمٚمِمػمازي )5)

 ( .5/441) اًمروو٦م

 . (1/211( ، واًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي )5/111(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط )1)

 . 13(  اٟمٔمر : اًمتٛمٝمٞمد ًمإلؾمٜمقي ص 4)

 . (5/111( ، واًمٌحر اعمحٞمط )5/145(  اٟمٔمر : رومع احل٤مضم٥م ٓسمـ اًمًٌٙمل )3)

 . 111(  اٟمٔمر : احلٙمؿ اًمنمقمل ًمٚمديمتقر يٕم٘مقب اًم٤ٌمطمًلم  ص1)

 . 10 ذم اعمحّمقل ص (  يمام قمؼم اسمـ اًمٕمريب1)

 . 30(  يمام قمؼم اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم اعمذيمرة ص 0)
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 يً٘مط قمٜمــف ومـــــــــرضو٦م ومٞمً٘مط طمٙمـــؿ اعمحـــرم ومٞمــف أن يٙمـــقن ذم اضمتٜمــ٤مب اجلٛمٞمـــع ُمِم٘م أطمدمه٤م :

٧م أظمتف سمٜم٤ًمء سمٚمد ومال يٛمٜمع ُمـ وهق يمام إذا وىمع ذم اح٤مء اًمٙمثػم ٟمج٤مؾم٦م أو اظمتٚمٓم ،آضمتٜم٤مب 

 اًمقوقء سم٤مح٤مء وٓ ُمـ ٟمٙم٤مح ٟم٤ًمء ذًمؽ اًمٌٚمد.

 أن ٓ يٙمقن ذم اضمتٜم٤مب اجلٛمٞمع ُمِم٘م٦م ومٝمذا قمغم ضسملم : واًمث٤مين:

سم٤معم٤ٌمح يم٤مًمٜمج٤مؾم٦م ذم اح٤مء اًم٘مٚمٞمؾ واجل٤مري٦م اعمِمؽميم٦م سملم  أن يٙمقن اعمحرم خمتٚمٓم٤مً  أطمدمه٤م:

 اًمرضمٚملم ومٞمج٥م اضمتٜم٤مب اجلٛمٞمع . 

 ن يٙمقن همػم خمتٚمط ومٝمق قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم :أ واًمث٤مين:

ُم٤م جي٥م اًمٙمػ قمـ اًمٙمؾ ، يم٤معمرأة احلالل ختتٚمط سم٤معمحرُم٤مت ، واعمرأة اعمٓمٚم٘م٦م ختتٚمط سمٖمػم  -5

اعمٓمٚم٘م٦م ، واؿمت٤ٌمه اعمذيمك سم٤معمٞمت٦م ، ومٞمحرم أطمدمه٤م أص٤مًم٦م ، وحترم إظمرى سمٕم٤مرض آؿمت٤ٌمه ، 

هذا اًم٘مًؿ يمقن احلالل واحلرام وىم٤مل ىمقم : شم٤ٌمح إظمرى وجي٥م اًمٙمػ قمٜمٝم٤م . وو٤مسمط 

 . (5)حمّمقريـ 

ُم٤م يً٘مط طمٙمؿ اًمتحريؿ يمام ًمق اظمتٚمٓم٧م حمرُم٦م سمٜم٤ًمء سمٚمدة قمٔمٞمٛم٦م ، ومٞمجٕمؾ يم٤مًمٕمدم ، وي٤ٌمح  -1

 .(1) اً واحلالل ُمٜمتنم اً ًمف ٟمٙم٤مح ُمـ ؿم٤مء ، وو٤مسمط هذا اًم٘مًؿ يمقن احلرام حمّمقر

اعمحرُم٦م سم٤معم٤ٌمطم٦م ، وهذا اًم٘مًؿ  ُم٤م يتحرى ومٞمف يم٤مظمتالط اًمثٞم٤مب اعمحرُم٦م سم٤معم٤ٌمطم٦م ، وأٟمٞم٦م -4

 (4)وىمع ومٞمف ظمالف اًمٗم٘مٝم٤مء هؾ يتقىمػ ومٞمٝمام أو يتحرى وي٘مدم ؟ 

واًمذي يٕمٜمٞمٜم٤م ُمـ هذه إىم٤ًمم هق اًم٘مًؿ إول اًمذي وىمع ومٞمف اشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم وضمقب 

ت٦م أن شمًتٌٝمؿ اًمٕملم سمٕمدد حمّمقر يمام ًمق اظمتٚمٓم٧م اعمٞم: ) -رمحف اهلل–آطمتٞم٤مط ومٞمف ، ىم٤مل اًمٖمزازم 

                                 
(  وحتديد اعمحّمقر ُمـ همػمه ُمرده إمم اًمٕمرف ، ومام يم٤من اطمتامل احلرام أو اًمير ومٞمف قمروم٤م مم٤م ٓ يٕم٠ٌم سمف قمد ذم همػم 5)

 . 511اعمحّمقر ، وُم٤م يم٤من يٕم٠ٌم سمف قمد ُمـ اعمحّمقر . اٟمٔمر : رومع احلرج ًمٚمديمتقر يٕم٘مقب اًم٤ٌمطمًلم ص 

 . (1/504(  اٟمٔمر : إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )1)

 . (5/111، واًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم ) 10، واعمحّمقل ٓسمـ اًمٕمريب ص  51(  اٟمٔمر : اًمٚمٛمع ًمٚمِمػمازي ص 4)
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سمٛمذيم٤مة ، أو سمٕمنم ُمذيمٞم٤مت ، أو اظمتٚمٓم٧م روٞمٕم٦م سمٕمنم ٟمًقة ، أو يتزوج إطمدى إظمتلم صمؿ 

 . (5)( شمٚمتٌس ومٝمذه ؿمٌٝم٦م جي٥م اضمتٜم٤مهب٤م سم٤مإلمج٤مع

 : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م

آطمتٞم٤مط ذم اؿمت٤ٌمه اعم٤ٌمح سم٤معمحرم إذا مل خيتٚمٓم٤م ويم٤مٟم٤م حمّمقريـ اًم٘م٤ميض أبق سمٙمر  ٟمص قمغم

 . -رمحٝمؿ اهلل–اًمتٚمٛم٤ًمين  داًمًالم وىمٓم٥م اًمديـ اًمِمػمازي وين واًمٕمز سمـ قمٌاًم٤ٌمىمال

وم٘م٤مل اًم٘م٤ميض سمٕمد أن ذيمر هذا اًم٘مًؿ وضب ًمف سمٛمث٤مل اؿمت٤ٌمه اعمٓمٚم٘م٦م سمٖمػمه٤م : )إن اجلٛمٞمع حيرم 

 .(1)( إطمقطقمٚمٞمف ، وهق 

٦م آؿمت٤ٌمه آطمتٞم٤مط ذم درء اعمٗم٤مؾمد وُمثؾ قمٚمٞمٝم٤م سمٛم٠ًمخ -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمٕمز سمـ قمٌداًمًالم 

إذا اؿمتٌٝم٧م أظمتف ُمـ اًمرو٤مع سم٠مضمٜمٌٞم٦م وم٢مهنام حيرُم٤من قمٚمٞمف اطمتٞم٤مـم٤م3 ًمدرء ُمٗمًدة ٟمٙم٤مح وم٘م٤مل : )

 .(4)إظم٧م(

نًٞمٝم٤م ، وم٢مٟمف حيرم أ: ) أو ـمٚمؼ واطمدة ُمـ ٟم٤ًمئف صمؿ  -رمحف اهلل–وىم٤مل ىمٓم٥م اًمديـ اًمِمػمازي 

 .(3) قمٚمٞمف مجٞمٕمٝمـ 3 ٟمٔمراً إمم آطمتٞم٤مط (

 يريدون ٓ)واًم٘م٤مئٚمقن سم٤محلٔمر ُمِمػما إمم آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م :  -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمتٚمٛم٤ًمين 

تٚمٓم٧م ظمٜم٤مب اعمٜمٙمقطم٦م إذا اتؾ، سمؾ طمٔمر اطمتٞم٤مـمل، يمام جي٥م اضمحسم٤مقمت٤ٌمر صٗم٦م ذم اعم

 .(1)(سم٠مضمٜمٌٞم٦م

 وضمف آطمتٞم٤مط :

اعمحرم سم٤مٕص٤مًم٦م جي٥م اضمتٜم٤مسمف ، وٓ يتؿ اضمتٜم٤مسمف إٓ سم٤مضمتٜم٤مب ُم٤م يِمتٌف سمف ، وُم٤م ٓ يتؿ  إن

                                 
 . (1/504(  إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )5)

 . (1/550(  اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد )1)

 . (1/11(  ىمقاقمد آطمٙم٤مم )4)

 . (4/552(  ذح اعمختٍم )3)

 . (1/001(  اًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي )1)
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 .(5)وٕنف ٓ ي٠مُمـ قمٜمد اإلىمدام قمغم أطمدمه٤م أن شمٙمقن هل اعمحرُم٦م 3 إٓ سمف ومٝمق واضم٥م اًمقاضم٥م

وإذا اظمتٚمٓم٧م سمٕمدد حمّمقر ص٤مرت اجلٛمٚم٦م يم٤مًمٌمء اًمقاطمد ومت٘م٤مسمؾ : ) -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمٖمزازم 

 .(1)وضم٤مٟم٥م احلٔمر أهمٚم٥م ذم ٟمٔمر اًمنمع (...  ومٞمف ي٘ملم اًمتحريؿ واًمتحٚمٞمؾ

 ٞمح :اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م وؾم٥ٌم اًمؽمضم

م قمٜمد اظمتالـمف سم٤معم٤ٌمح إذا يم٤مٟم٤م حمّمقريـ 3 ٕن اًم٘م٤مقمدة أنف إذا يؽمضمح وضمقب  اضمتٜم٤مب احلرا

م ، واطمتٞم٤مـم٤ًم ُمـ اًمقىمقع ذم ُمٗمًدة اعمحرم ، ويٙمقن اجلٛمٞمع  اضمتٛمع احلالل واحلرام همٚم٥م احلرا

 .(4)3 ٕن احلرُم٦م ًمٞم٧ًم وصٗم٤ًم ذاشمٞم٤ّم ، سمؾ هل ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٗمٕمؾ  ٤مطمراُم

 ف :ٟمقع اخلالف ، وصمٛمرشم

 اخلالف ذم ُم٠ًمخ٦م آؿمت٤ٌمه ظمالف ُمٕمٜمقي ، وًمف صمٛمرات وم٘مٝمٞم٦م ُمتٕمددة ، ُمٜمٝم٤م :

ًمق اظمتٚمٓم٧م أظمتف سم٠مضمٜمٌٞم٤مت ذم سمٚمدة صٖمػمة طمرم قمٚمٞمف ٟمٙم٤مطمٝمـ يمٚمٝمـ 3 ٕن يمؾ واطمدة  -5

 . (3)ُمٜمٝمـ حيتٛمؾ أن شمٙمقن هل اعمحرُم٦م

سمف إذا مل يٛمٙمـ  -1  . (1)اًمتحري اؿمت٤ٌمه ُم٤مء ٟمجس سمٓم٤مهر ومٞمجٕمؾ اًمٙمؾ حمرُم٤ًم اؾمتٕمامًمف وذا

 

 

 

                                 
( ، و اًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم 5/431( ، وذح خمتٍم اًمروو٦م )1/550(  اٟمٔمر : اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد )5)

(5/111. ) 

 . (1/504(  إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ )1)

 ، ورومع احلرج ًمٚمديمتقر يٕم٘مقب 35( ، واعمذيمرة ًمٚمِمٜم٘مٞمٓمل ص 5/112(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم )4)

 . 511اًم٤ٌمطمًلم ص

 . 11( ، و اًمتٛمٝمٞمد ذم ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل ص 3/5/101(  اٟمٔمر : اًمقاوح ٓسمـ قم٘مٞمؾ )3)

 . (3/5/101(  اٟمٔمر : اًمقاوح ٓسمـ قم٘مٞمؾ )1)
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 اعمٌح٨م اًمراسمع : ًمزوم اًمٜمٗمؾ سم٤مًمنموع 

، وهل سمٛمٕمٜمك : ُم٤م أُمر سمف اًمِم٤مرع ٓ قمغم  (5)اًمٜمٗمؾ واًمًٜم٦م واعمًتح٥م واعمٜمدوب أخٗم٤مظ ُمؽمادوم٦م 

م ، وىمٞمؾ : ُم٤م أثٞم٥م وم٤مقمٚمف ومل يٕم٤مىم٥م شم٤مريمف   .(1)وضمف اإلًمزا

اء اًمٜم٤مومٚم٦م ، يمٛمـ ذع ذم واًمٜمٗمؾ ٓ جي٥م قمغم اعمٙمٚمػ اسمتداؤه ، وًمٙمـ إذا ذع اعمٙمٚمػ ذم أد 

صالة شمٓمقع ، أو ذع ذم صقم اًمتٓمقع ، أو ذع ذم اقمتٙم٤مف ُمٜمدوب أو ٟمحقه٤م ُمـ اًمٕم٤ٌمدات ، 

ومٝمؾ شمٙمقن اًمٜم٤مومٚم٦م سم٤مًمنموع ومٞمٝم٤م واضم٦ٌم ، سمحٞم٨م جي٥م قمغم اعمٙمٚمػ أن يتؿ هذه اًمٜم٤مومٚم٦م ، وٓ 

 جيقز ًمف ىمٓمٕمٝم٤م ؟ أو أن ًمٚمٛمٙمٚمػ أن ي٘مٓمٕمٝم٤م ، وٓ إصمؿ قمٚمٞمف ، وٓ ىمْم٤مء ؟

 رير حمؾ اًمٜمزاع :حت

اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن احل٩م واًمٕمٛمرة اًمٜم٤مومٚمتلم شمٙمقٟم٤من واضمٌتلم سم٤مًمنموع ومٞمٝمام ، وٓ جيقز 

 .  (4)ًمٚمٛمٙمٚمػ شمريمٝمام

اشمٗم٤مق إئٛم٦م إرسمٕم٦م قمغم قمدم وضمقب اًمّمدىم٦م اعمتٓمقع هب٤م،  -رمحف اهلل–وطمٙمك اسمـ اًمٜمج٤مر 

ءة اًم٘مرآن ، وإذيم٤مر سم٤مًمنموع ومٞمٝم٤م   .(3)وىمرا

 ٞمام ؾمقى ذًمؽ ُمـ اًمٜمقاومؾ يم٤مًمّمالة واًمّمقم وآقمتٙم٤مف وٟمحقه٤م .واظمتٚمٗمقا وم

 

                                 
( ، واحلدود إنٞم٘م٦م ًمزيمري٤م 1/23( ، وإؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ًمف )1/23(  اإلهب٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج ٓسمـ اًمًٌٙمل )5)

 ( .1/210( ، واًمتحٌػم ذح اًمتحرير ًمٚمٛمرداوي )5/112، واًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم ) 34إنّم٤مري ص

( ، و روو٦م اًمٜم٤مفمر ٓسمـ ىمداُم٦م 5/311(  اٟمٔمر اًمتٕمريٗم٤مت وُم٤م يقرد قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ُمٜم٤مىمِم٤مت : اإلطمٙم٤مم ًممُمدي )1)

 ( .5/21( ، وإرؿم٤مد اًمٗمحقل ًمٚمِمقيم٤مين )1/201(  ، واًمتحٌػم ذح اًمتحرير ًمٚمٛمرداوي )5/512)

( ، 11/1( ، وجمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) 5/113(  اٟمٔمر : اإلىمٜم٤مع ذم ُم٤ًمئؾ اإلمج٤مع ٓسمـ اًم٘مٓم٤من )4)

( ، وذح ُمراىمل اًمًٕمقد 5/350( ، وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم ٓسمـ اًمٜمج٤مر )1/32وإقمالم اعمقىمٕملم ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )

 . 41ٕمٞم٤مض اًمًٚمٛمل ص ( ، و أصقل اًمٗم٘مف اًمذي ٓ يًع اًمٗم٘مٞمف ضمٝمٚمف ًم5/12ًمٚمِمٜم٘مٞمٓمل )

 . (5/355(  ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )3)
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 ذيمر إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :  

 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم هذه اعم٠ًمخ٦م قمغم ىمقًملم :

 اًمٜم٤مومٚم٦م وم٢مهن٤م ٓ شمٜم٘مٚم٥م اًمٜمٗمؾ ٓ يٚمزم سم٤مًمنموع ومٞمف ، وم٤معمٙمٚمػ إذا ذع ذم إنّ اًم٘مقل إول : 

اًمٜم٤مومٚم٦م ومال إصمؿ  يم٤من إومْمؾ أن يتٛمٝم٤م ، وم٢من ىمٓمع، سمؾ شمٌ٘مك ٟم٤مومٚم٦م جيقز ًمف ىمٓمٕمٝم٤م ، وإن واضم٤ٌمً 

 .(1)واحلٜم٤مسمٚم٦م  ،(5)وهذا ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م،  قمٚمٞمف وٓ ىمْم٤مء 

٢مهن٤م دم٥م قمٚمٞمف ، ويٚمزُمف أن اًمٜمٗمؾ يٚمزم سم٤مًمنموع ومٞمف ، وم٤معمٙمٚمػ إذا ذع ذم اًمٜم٤مومٚم٦م وم اًم٘مقل اًمث٤مين :

 وهذا ىمقل احلٜمٗمٞم٦م ، واح٤مًمٙمٞم٦م .، إمت٤مُمٝم٤م 

ًم٧م احلٜمٗمٞم٦م : إذا شمرك اعمٙمٚمػ اًمٜمٗمؾ ًمٕمذر سمٕمد أن ذع ومٞمف وم٢مٟمف يٚمزُمف إٓ أهنؿ اظمتٚمٗمقا وم٘م٤م

                                 
، وذح اعمحكم قمغم مجع اجلقاُمع ُمع طم٤مؿمٞم٦م زيمري٤م  512(  اٟمٔمر : ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل ًمٚمزٟمج٤مين ص 5)

( ، وذح اًمٙمقيم٥م اًم٤ًمـمع ًمٚمًٞمقـمل 5/20( ، وطم٤مؿمٞم٦م اًمٌٜم٤مين قمغم ذح اعمحكم )5/141إنّم٤مري )

(5/451. ) 

 ( .1/115، واإلؿم٤مرات اإلهلٞم٦م ذم اعم٤ًمئؾ إصقًمٞم٦م ًمٚمٓمقذم ) 10عمًقدة ص (  اٟمٔمر : ا1)

ع ، وأضم٤مسمقا قمـ وضمقب اإلمت٤مم ذم             واؾمتثٜمك يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء احل٩م ُمـ اعم٠ًمخ٦م يمام شم٘مدم ُمٕمٜم٤م ذم حترير حمؾ اًمٜمزا

ًمٜمٞم٦م 3 ومألن يمؾ واطمد ُمٜمٝمام اًمنموع سمٜمٗمؾ احل٩م سم٠مضمقسم٦م ، ُمـ أمهٝم٤م : أن ٟمٗمؾ احل٩م يمٗمروف ٟمٞم٦م ويمٗم٤مرة ، أُم٤م ا

اٟمٔمر :  .ذم يمؾ ُمٜمٝمام سم٤مجلامع اعمٗمًد ًمف  ىمّمد اًمدظمقل ذم احل٩م واًمتٚمٌس سمف ، وأُم٤م يمٗم٤مرة 3 ومألنف دم٥م اًمٙمٗم٤مرة

مل يرشمض هذا آؾمتثٜم٤مء  -رمحف اهلل –، إٓ أن اًمزريمٌم 5/142نّم٤مري ذح اعمحكم قمغم اجلٛمع ُمع طم٤مؿمٞم٦م إ

يٙمقن ُمـ اعمًتٓمٞمع شمٓمققم٤م ، سمؾ هق ذم طمؼ ُمـ مل  ٓؾمتثٜم٤مء احل٩م ، ٕنف ٓوىم٤مل : ) واًمذي ئمٝمر أنف ٓ طم٤مضم٦م 

شمِمٜمٞمػ حي٩م ومرض قملم ، وذم طمؼ ُمـ طم٩م ومرض يمٗم٤مي٦م ، وم٢من إىم٤مُم٦م ؿمٕم٤مئر احل٩م ُمـ ومروض اًمٙمٗم٤مي٤مت ( 

( ، وذح اًمٙمقيم٥م اًم٤ًمـمع ًمٚمًٞمقـمل 5/101واٟمٔمر : اًمْمٞم٤مء اًمالُمع حلٚمقًمق اح٤مًمٙمل ) .(5/11اعم٤ًمُمع )

( ، واؾمتثٜمك اًمٌٕمض أظمر ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م إوحٞم٦م ، 5/355اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم ٓسمـ اًمٜمج٤مر ) ( ، وذح5/450)

( ، وذم هذه آؾمتثٜم٤مء 5/11وىم٤مل : هل ؾمٜم٦م ، وإذا ذسمح٧م ًمزُم٧م سم٤مًمنموع )اٟمٔمر : شمِمٜمٞمػ اعم٤ًمُمع ًمٚمزريمٌم 

( ووضمٝمف : أن 5/130ٟمٔمر يمام ىم٤مًمف اًمِمٞمخ زيمري٤م إنّم٤مري )اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م زيمري٤م إنّم٤مري قمغم ذح اعمحكم 

أي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت سمتامم ذسمح إوحٞم٦م حتّمؾ إوحٞم٦م ، ومال يتّمقر ومٞمٝم٤م وضمقب اإلمت٤مم سم٤مًمنموع . اٟمٔمر : 

 ( .5/545( ، طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر قمغم ذح اعمحكم )5/532)
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 .(5)اًم٘مْم٤مء ، وإن شمرك اًمٜم٤مومٚم٦م سمٖمػم قمذر وم٢مٟمف آصمؿ قمغم ومٕمٚمف ، ويٚمزُمف اًم٘مْم٤مء 

اًمٜمٗمؾ يٙمقن واضم٤ٌم سم٤مًمنموع ومٞمف وذًمؽ ذم ؾمٌع ُمٜمدوسم٤مت وم٘مط ، وهل : احل٩م وىم٤مًم٧م اح٤مًمٙمٞم٦م : 

، ومٝمذه اعمٜمدوسم٤مت شمٚمزم  (1)وآقمتٙم٤مف (3)وآئتامم (4)واًمّمقم (1)واًمٕمٛمرة واًمٓمقاف واًمّمالة

سم٤مًمنموع ومٞمٝم٤م ، وشمٙمقن واضم٦ٌم قمغم اعمٙمٚمػ ، وم٢من شمريمٝم٤م ًمٖمػم قمذر وم٢مٟمف يٚمزُمف اًم٘مْم٤مء وم٘مط ، وٓ 

 .(1)إصمؿ قمٚمٞمف ، وإن شمريمٝم٤م ًمٕمذر ومال ىمْم٤مء قمٚمٞمف ، وٓ إصمؿ 

 : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م

اًم٘م٤مئٚمقن سمٚمزوم اًمٜمقاومؾ قمغم اعمٙمٚمػ  –٦م أصح٤مب اًم٘مقل اًمث٤مين آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخٟمص قمغم 

آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م ومخر اإلؾمالم اًمٌزدوي ، وصدر اًمنميٕم٦م احلٜمٗمل ،  ٟمص، وذيمر  -سم٤مًمنموع ومٞمٝم٤م 

 . -رمحٝمؿ اهلل –وؾمٕمد اًمديـ اًمتٗمت٤مزاين 

                                 
ر ًمٚمٌخ٤مري ) (، 4/424(  اٟمٔمر : أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص ) 5) ، واًمتقوٞمح ذح  (1/455ويمِمػ إها

شمح اًمرمحقت ًمٚمٙمٜمقي )1/115نميٕم٦م ُمع ذح اًمتٚمقيح )اًمتٜم٘مٞمح ًمّمدر اًم ( ، واًمت٘مرير 5/21( ، وومقا

 ( .3/141( ، وشمٞمًػم اًمتحرير )4/401واًمتحٌػم )

 ( .5/350(  وهل رواي٦م قمـ أمحد ، اٟمٔمر : ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )1)

 ( .5/350(  وهل رواي٦م قمـ أمحد ، اٟمٔمر : ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )4)

 ومٞمٛمتٜمع قمٚمٞمف أن يٗم٤مرق إُم٤مُمف . (  ومٛمـ صغم ذم مج٤مقم٦م3)

(  ومٛمـ ٟمقى آقمتٙم٤مف أج٤مُم٤م ، وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمف سمٛمجرد اًمدظمقل ذم آقمتٙم٤مف . وىمد مجع ذم اعمراىمل هذه اعم٤ًمئؾ 1)

 سم٘مقًمف : 

 ىمػ واؾمتٛمع ُم٤ًمئال ىمد طمٙمٛمقا         سم٠مهنــــــ٤م سم٤مٓسمتــــداء شمٚمـــــــــــزم                    

 صـــــــــــــالشمٜم٤م وصـــــــــــــقُمٜم٤م وطمجٜمــــــــــــ٤م         وقمٛمرة ًمٜم٤م يمذا اقمتٙم٤مومٜم٤م                    

ومٜمــــــــــــــــــ٤م ُمع ائتٛمـــــــــ٤مم اعم٘متـــدي         ومٞمٚمزم اًم٘مْم٤م سم٘مٓمع قم٤مُمد                       ـمقا

 . (5/12اٟمٔمر : ذح اعمراىمل ًمٚمِمٜم٘مٞمٓمل)

ُمراىمل اًمًٕمقد ًمٚمِمٜم٘مٞمٓمل  وذح( ، 5/521( ، واًمْمٞم٤مء اًمالُمع )1/115ًمٚم٘مراذم ) (  اٟمٔمر : ٟمٗم٤مئس إصقل1)

(5/12) . 
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ٞمف ، ٚمام إًم: ) وىمٚمٜم٤م ٟمحـ إن ُم٤م أداه وم٘مد ص٤مر ًمٖمػمه ُمً -رمحف اهلل  –ىم٤مل ومخر اإلؾمالم اًمٌزدوي

م اًم٤ٌمىمل ، ومه٤م أُمران إوطمؼ همػمه حمؽمم ُمْمٛمقن قمٚمٞمف  شمالومف ، وٓ ؾمٌٞمؾ إًمٞمف إٓ سم٢مًمزا

 .(5)ذم اًمٕم٤ٌمدة (  سم٤مٓطمتٞم٤مطومقضم٥م اًمؽمضمٞمح ح٤م ىمٚمٜم٤م  –أقمٜمل اعم١مدى وهمػم اعم١مدى –ُمتٕم٤مرو٤من 

٘مقًمف ذم ؾمٞم٤مق ذيمره أدًم٦م اًم٘مقل : ) وقمٜمدٟم٤م يٚمزم 3 ًم –رمحف اهلل –وىم٤مل صدر اًمنميٕم٦م احلٜمٗمل

3 وٕن ُم٤م أداه ص٤مر هلل شمٕم٤ممم ، ومقضم٥م صٞم٤مٟمتف ، وٓ ؾمٌٞمؾ  (1)( ڎ ڈ ڈ)شمٕم٤ممم : 

 .(4)ومٞمٝم٤م (  حيت٤مطإًمٞمٝم٤م إٓ سمٚمزوم اًم٤ٌمىمل ، وم٤مًمؽمضمٞمح سم٤معم١مدى أومم ُمـ اًمٕمٙمس 3 ٕن اًمٕم٤ٌمدة مم٤م 

سم٤م قمـ اقمؽماض ومروف ًمٚمخّمؿ ، طمٞم٨م ىم٤مل:  -رمحف اهلل–وأورد اًمتٗمت٤مزاين دًمٞمؾ آطمتٞم٤مط ضمقا

ىمٞمؾ : ه٥م أن صٞم٤مٟم٦م اعم١مدى شم٘متيض ًمزوم اًم٤ٌمىمل ، ًمٙمـ يمقن اًم٤ٌمىمل ٟمٗماًل خمػماً ومٞمف ، ي٘متيض )وم٢من 

ز إسمٓم٤مل اعم١مدى ومتٕم٤مرو٤م . وم٤مجلقاب : أن اًمؽمضمٞمح سم٤معم١مدى أومم ُمـ اًمٕمٙمس ، أي : صٞم٤مٟم٦م  ضمقا

 .(3)ذم سم٤مب اًمٕم٤ٌمدات ، وصقٟم٤ًم هل٤م قمـ اًمٌٓمالن ( اطمتٞم٤مـم٤مً اعم١مدى أومم ُمـ إسمٓم٤مًمف 3 

ط ذم اعم٠ًمخ٦م ُمـ أهؿ ُمآظمذ اًم٘م٤مئٚملم سمٚمزوم اًمٜمقاومؾ سم٤مًمنموع ومٞمٝم٤م ، طمتك ىم٤مل اسمـ وآطمتٞم٤م

ذم أقمامل اًمؼم أومم ُم٤م ىمٞمؾ  آطمتٞم٤مطسمٕمد أن ؾم٤مق إدًم٦م ذم ٟمٍمة ُمذهٌف : )  -رمحف اهلل– قمٌداًمؼم

 . (1)سمف ذم ذًمؽ (

 وضمف آطمتٞم٤مط :

 مم٤م ؾمٌؼ يتٌلم ًمٜم٤م أن وضمف آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م ُمـ ضمٝمتلم :

ضمد شمٕم٤مرض سملم ُم٤م ؾمٌؼ أداؤه ُمـ اًمٕم٤ٌمدة وُم٤م سم٘مل ُمٜمٝم٤م ، قمٜمد ُمـ يريد اخلروج ُمـ يق -5

                                 
ر )5)  ( .1/454(  أصقل اًمٌزدوي ُمع يمِمػ إها

 ( ُمـ ؾمقرة حمٛمد .44(  ُمـ أي٦م رىمؿ )1)

 ( .1/115(  اًمتقوٞمح ذح اًمتٜم٘مٞمح ُمع ذح اًمتٚمقيح )4)

 ( .1/111(  ذح اًمتٚمقيح )3)

 ( وٛمـ ُمقؾمققم٦م ذوح اعمقـم٠م ، سمٕمٜم٤مي٦م اًمديمتقر / قمٌداًمٚمف اًمؽميمل .2/411(  اًمتٛمٝمٞمد )1)
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اًمٜم٤مومٚم٦م ، وإذا شمٕم٤مرض أُمران وم٢مٟم٤م ٟمًٚمؽ ـمري٘م٦م اًمؽمضمٞمح سملم اعمتٕم٤مرولم ، وسمٕمد اًمٜمٔمر ذم 

إُمريـ ، شمٌلم أن اؾمتٛمرار اعمٙمٚمػ ذم اًمٜم٤مومٚم٦م أومم وأرضمح ُمـ اٟمٗمّم٤مًمف قمٜمٝم٤م 3 وذًمؽ صقٟم٤م 

 ل ، وطمٗمٔم٤م هل٤م 3 ًمٙمقهن٤م ىمرسم٦م هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم .ًمٚمٕم٤ٌمدة ُمـ اإلسمٓم٤م

أنف سم٠مداء ضمزء ُمـ اًمٕم٤ٌمدة ص٤مر هذا اجلزء طم٘م٤م هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ، وُم٤م يم٤من طم٘م٤م ًمٚمٖمػم  -1

 . (5)جي٥م صقٟمف ورقم٤ميتف ، وٓ جيقز اًمتٕمرض ًمف سم٤مإلسمٓم٤مل واإلوم٤ًمد

 ُمٜم٤مىمِم٦م آطمتٞم٤مط :

 ٟمقىمش آطمتٞم٤مط ُمـ وضمٝملم:

ذم اًمٕم٤ٌمدة هق إومم 3 ح٤م ومٞمف ُمـ حتّمٞمؾ اًمثقاب ، ًمٙمـ أن ٓ ؿمؽ أن اؾمتٛمرار اعمٙمٚمػ  -5

ٟمجٕمؾ هذه اًمٜم٤مومٚم٦م واضم٦ٌم قمٚمٞمف ، وم٢مٟم٤م ٟمخٚمّمف ُمـ طمرج شمرك اًمٜم٤مومٚم٦م وقمدم آؾمتٛمرار ومٞمٝم٤م ، إمم 

طمرج أيمؼم وهق اًمتٕمرض ًمٚمٛمحرم ُمـ همػم دًمٞمؾ سملّم ، وآطمتٞم٤مط ي٘متيض أٓ ٟمٕمروف ًمإلصمؿ 3 

 اؾمتٌ٘م٤مًء ًمٚمٜمٗمل إصكم .

، وُم٤م مل  لشم٤مُم٦م طمتك يٜمْمؿ إًمٞمف اجلزء اعمتٌ٘معم١مدى ُمـ اًمٕم٤ٌمدة ، ٓ يٙمقن قم٤ٌمدة أن اجلزء ا -1

يٙمـ قم٤ٌمدة ، وم٢مٟمف جيقز طمٞمٜمئذ ًمٚمٛمٙمٚمػ أن ي٘مٓمٕمٝم٤م ويٌٓمٚمٝم٤م ، وإذا مل يٙمـ قم٤ٌمدة ومال يٙمقن طم٘م٤م 

 .(1)هلل طمتك يتؿ اًمٕم٤ٌمدة 

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

 سم٤مًمنموع ومٞمف 3 ٕدًم٦م ُمـ اعمٜم٘مقل واعمٕم٘مقل .اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م أن اًمٜمٗمؾ ٓ يٚمزم 

أُم٤م ُمـ اعمٜم٘مقل : ومحدي٨م أم ه٤مٟمئ أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل : " اًمّم٤مئؿ اعمتٓمقع أُمػم  

                                 
( ، واًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م 1/15( ، واًمٌحر اًمرائؼ ٓسمـ ٟمجٞمؿ )4/511(  اٟمٔمر: اعمًٌقط ًمٚمنظمز )5)

 .( 5/311ًمٚم٤ٌمسمريت)

ر ًمٚمٌخ٤مري )50/142(  جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) 1) اشمح ( ، وومق1/454( ، ويمِمػ إها

 ( .5/24اًمرمحقت ًمٚمٙمٜمقي )
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 . (5) ٟمٗمًف إن ؿم٤مء ص٤مم وإن ؿم٤مء أومٓمر "

 وضمف آؾمتِمٝم٤مد : أن اعمتٜمٗمؾ سم٤مًمّمقم ًمف اخلٞم٤مر سم٤مإلمت٤مم أو اًم٘مٓمع .

ذات يقم. وم٘م٤مل: " هؾ  دظمؾ قمكم اًمٜمٌل  -قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م:  ريض اهللويمذا طمدي٨م قم٤مئِم٦م  

رء؟ " ىمٚمٜم٤م: ٓ. ىم٤مل: " وم٢مين إذا ص٤مئؿ " صمؿ أت٤مٟم٤م يقُم٤م آظمر، وم٘مٚمٜم٤م: أهدي ًمٜم٤م طمٞمس،  قمٜمديمؿ 

 . (1)وم٘م٤مل: " أريٜمٞمف ، ومٚم٘مد أصٌح٧م ص٤مئام " وم٠ميمؾ

أو أن يؽميمف ،  وأُم٤م ُمـ اعمٕم٘مقل : أن اعمٙمٚمػ يمام أنف خمػم ذم آسمتداء سملم أن ينمع ذم اًمٜمٗمؾ

3 وٕن اًم٘مقل سم٤مإلجي٤مب ُمٜم٤مىمض ٕصؾ اعمٜمدوسمٞم٦م ،  (4)ومٙمذًمؽ يٙمقن خمػما ذم آٟمتٝم٤مء ُمـ اًمٜم٤مومٚم٦م

 .(3)، واعمٜمدوب ُم٤م ضم٤مز شمريمف ُمٓمٚم٘م٤م  وم٤مًمقاضم٥م : ُم٤م ٓ جيقز شمريمف ُمٓمٚم٘م٤مً 

 ٟمقع اخلالف ، وصمٛمرشمف :

ٗم٘مٝم٤مء ، وُمـ أؿمٝمر هذه اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م ُمٕمٜمقي ، وًمف ومروع وم٘مٝمٞم٦م ُمتٕمددة ُمٜمثقرة ذم يمت٥م اًم

 اًمٗمروع :

أن ُمـ شمٓمقع سم٤مًمّمالة ضم٤مز ًمف أن ي٘مٓمٕمٝم٤م ًمٕمذر أو سمٖمػم قمذر قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م ، وٓ جيقز ًمف  -5

 .(1)ىمٓمٕمٝم٤م سمٖمػم قمذر قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م

                                 
 أظمرضمف أبق داود واًمؽمُمذي وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل .=(  5)

، اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف ( ، و1311( ، سمرىمؿ )1/401أبق داود ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ، سم٤مب اًمرظمّم٦م ذم ذًمؽ ، )=          

أمحد ذم ُمًٜمده ( ، و041( ، سمرىمؿ )4/501ضم٤مء ذم إومٓم٤مر اًمّم٤مئؿ اعمتٓمقع ، ) يمت٤مب اًمّمقم ، سم٤مب ُم٤م

( ، واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ، سم٤مب صٞم٤مم اًمتٓمقع واخلروج ُمٜمف ىمٌؾ 11124( ، سمرىمؿ )33/314)

 ( .0/151( ، وصححف إًم٤ٌمين يمام ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود )1100( ، سمرىمؿ )3/101مت٤مُمف ، )

ز ومٓمر  (  أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ، سم٤مب ضمقاز صقم اًمٜم٤مىمٚم٦م سمٜمٞم٦م ُمـ1) اًمٜمٝم٤مر ىمٌؾ اًمزوال ، وضمقا

 ( .5513، سمرىمؿ ) 301اًمّم٤مئؿ ٟمٗماًل ُمـ همػم قمذر ، ص

 .(5/521(  اٟمٔمر : اًمْمٞم٤مء اًمالُمع ذح مجع اجلقاُمع ًمٚمِمٞمخ طمٚمقًمق اح٤مًمٙمل )4)

 (.5/120(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط  ًمٚمزريمٌم )3)

= ( ، وختري٩م اًمٗمروع 1/330ًمٚمٜمقوي )( ، واعمجٛمقع ذح اعمٝمذب 1/15(  اٟمٔمر : اًمٌحر اًمرائؼ ٓسمـ ٟمجٞمؿ )1)

 



 الفصل الثالث: األخ  باالحتواط يف مباحث احلكم

 

[252] 

 

أن ُمـ ص٤مم صقُم٤م شمٓمققم٤م ، ضم٤مز ًمف اًمٗمٓمر ىمٌؾ إمت٤مم اًمّمقم قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م، وٓ  -1

 . (5)واح٤مًمٙمٞم٦م جيقز ًمف اًمٗمٓمر سمٖمػم قمذر قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م 

 ؾم٥ٌم اخلالف :

أرضمع سمٕمض اًمٕمٚمامء ؾم٥ٌم اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م إمم ظمالف اًمٕمٚمامء ذم ٟمقع آؾمتثٜم٤مء اًمقارد ذم ىمقل 

   .(1) ًمألقمرايب اًمذي ذيمر ًمف اًمٗمرائض : " ٓ إٓ أن شمٓمقع " اًمٜمٌل 

: )و ُمث٤مر  -رمحف اهلل–ٕمهٞمتف ذم اعم٠ًمخ٦م طمٞم٨م ىم٤مل  (4)وأن٘مؾ هٜم٤م يمالم اًمِمٞمح طمٚمقًمق اح٤مًمٙمل

 سم٤مًمنموع ومٞمف : اخلالف اًمقاىمع ذم آؾمتثٜم٤مء اًمقارد ذم ىمقًمف  –أي : اًمٜمٗمؾ –اخلالف ذم وضمقسمف 

هق  وم٘م٤مل : " هؾ قمكم همػمه٤م " وم٘م٤مل : "ٓ إٓ أن شمٓمقع" هؾ  –ح٤م ذيمر ًمف اًمٗمروض  –ًمألقمرايب 

د : ًمٙمـ يًتح٥م ًمؽ أن شمٓمقع ؟ أو ُمتّمؾ 3 ٕنف إصؾ ، وآؾمت ثٜم٤مء ُمـ اًمٜمٗمل ُمٜم٘مٓمع ، واعمرا

 . (5)، ومٞمٙمقن اعمث٧ٌم وضمقب اًمتٓمقع إن شمٓمقع ((3)إصم٤ٌمت 

                                                                                               
 . 540قمغم إصقل ًمٚمزٟمج٤مين ص =

( ، وختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل 1/111( ، واًمذظمػمة ًمٚم٘مراذم )5/442(  اٟمٔمر : شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ ًمٚمزيٚمٕمل )5)

 ( .1/553( ، واًمٗمروع ٓسمـ ُمٗمٚمح )5/340،  وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ًمزيمري٤م إنّم٤مري) 540ًمٚمزٟمج٤مين ص

 خ٤مري وُمًٚمؿ .اًمٌ (  أظمرضمف1)

ُمًٚمؿ ذم  ( ،  و31( ، سمرىمؿ) 5/51اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اإليامن ، سم٤مب اًمزيم٤مة ُمـ اإلؾمالم ،)          

 ( .55، سمرىمؿ ) 45، يمت٤مب اإليامن ، سم٤مب سمٞم٤من اًمّمٚمقات اًمتل هل أطمد أريم٤من اإلؾمالم ، ص صحٞمحف

٤مًمٙمل ، يٙمٜمك سم٠ميب اًمٕم٤ٌمس ، وم٘مٞمف أصقزم ، ُمـ (  أمحد سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ ُمقؾمك اًمزًمٞمٓمٜمل اًم٘مروي اعمٖمريب اح4)

ُم١مًمٗم٤مشمف : ذح اإلؿم٤مرات ًمٚم٤ٌمضمل ، وذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ، واًمْمٞم٤مء اًمالُمع ، وذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ . وشمقذم 

 . 12( ، شمقؿمٞمح اًمدي٤ٌمج ص1/110ه. اٟمٔمر:اًمْمقء اًمالُمع )121ؾمٜم٦م 

عمًتثٜمك ، وهذه اًم٘م٤مقمدة واومؼ قمٚمٞمٝم٤م مجٝمقر (  واعمٜمٗمل هٜم٤م اًمقضمقب ، ومٞمٙمقن آؾمتثٜم٤مء ُمٜمف إصم٤ٌمت ًمٚمقضمقب ذم ا3)

، واإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم  4/11اٟمٔمر : اعمحّمقل ًمٚمرازي . اح٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م  اًمٕمٚمامء ُمـ

، واإلهب٤مج ذح اعمٜمٝم٤مج ًمف  4/112، ورومع احل٤مضم٥م قمـ خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م ٓسمـ اًمًٌٙمل   1/445ًممُمدي 

ئد إصقًمٞم٦م ٓسمـ اًمٚمح٤مم ص  1/313 ،واًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم 1/515 ، واًمتحٌػم  114، واًم٘مقاقمد واًمٗمقا
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ع هذه اعم٠ًمخ٦م قمغم : ُم٠ًمخ٦م ُم٤م جيقز شمريمف ٓ يٙمقن واضم٤ٌم ، وهل اعمِمٝمقرة وسمٕمض اًمٕمٚمامء ومرّ 

 إنوٟم٤مىمش اًمزريمٌم هذا اًمتٗمريع سم٠منف يقضمد ومرق سملم اعم٠ًمختلم ، طمٞم٨م  (1)سمٛم٠ًمخ٦م اًمٙمٕمٌل 

ف ذم احل٤مل ، واًم٘م٤مئؾ سم٤مًمقضمقب ذم هذه اعم٠ًمخ٦م ٓ جيقز شمرك اًمٜم٤مومٚم٦م ُم٠ًمخ٦م اًمٙمٕمٌل ومٞمام جيقز شمريم

 . (4)سمٕمد اًمنموع ومٞمٝم٤م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               
، وإضم٤مسم٦م اًم٤ًمئؾ ذح سمٖمٞم٦م  1/32، وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم ٓسمـ اًمٜمج٤مر  1/1101ذح اًمتحرير ًمٚمٛمرداوي 

 .  5/412قيم٤مين ، وإرؿم٤مد اًمٗمحقل ًمٚمِم 5/111أُمؾ ًمٚمّمٜمٕم٤مين 

 ( .5/100(  اًمْمٞم٤مء اًمالُمع )5)

: هؾ اعم٤ٌمح ُم٠مُمقر سمف ؟ واؿمتٝمرت سمٛم٠ًمخ٦م اًمٙمٕمٌل 3 ٓظمتٞم٤مره ذم اعم٠ًمخ٦م ، طمٞم٨م ىم٤مل : إن اعم٤ٌمح (  اعم٠ًمخ٦م هل 1)

 ( . 1/150ُم٠مُمقر سمف. اٟمٔمر : اعمحّمقل ًمٚمرازي )

واًمٙمٕمٌل هق : قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمقد اًمٙمٕمٌل اًمٌٚمخل اخلراؾم٤مين ، أطمد أئٛم٦م اعمٕمتزًم٦م ، وهق رأس ـم٤مئٗم٦م           

. اٟمٔمر : شم٤مريخ سمٖمداد  ـه452ٙمٕمٌٞم٦م( ، ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : أدب اجلدل ، حتٗم٦م اًمقزراء ، شمقذم ؾمٜم٦م ُمٜمٝمؿ ، شمًٛمك )اًم

 ( .4/31( ، وومٞم٤مت إقمٞم٤من )2/413)

 (.5/120) اًمٌحر اعمحٞمط (  اٟمٔمر :4)
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 اعمٌح٨م اخل٤مُمس : شمٙمٚمٞمػ اعمٕمتقه 

 متٝمٞمد :

م سمام ومٞمف يمٚمٗم٦م   .(5)اًمتٙمٚمٞمػ هق : اإلًمزا

ومٝمق  -ْمٛمٝمامسم –، وقُمتٝم٤ًم وقُمت٤مه٤ًم  -سم٤مًمٗمتح-و قُمتِف اًمرضمؾ قَمتٝم٤مً  واعمٕمتقه ذم اًمٚمٖم٦م : ُمـ اًمٕمتف ، 

 . (1)ُمٕمتقه أي : ٟم٘مص قم٘مٚمف أو وم٘مد قم٘مٚمف أو دهش ُمـ همػم ُمس ضمٜمقن 

 واظمتٚمٗم٧م قم٤ٌمرات إصقًمٞملم ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك اعمٕمتقه :

وم٘مٞمؾ : آوم٦م شمقضم٥م ظمٚماًل ذم اًمٕم٘مؾ ، ومٞمّمػم ص٤مطمٌف خيٚمط ذم اًمٙمالم ، يِمٌف سمٕمض يمالُمف يمالم 

 .(4)اًمٕم٘مالء ، وُمرة سمٙمالم اعمج٤مٟملم 

آٟم٤م ومآن٤م ، ٓ عمتٜم٤مول سمحٞم٨م خيتٚمط يمالُمف ، ومٞمِمٌف ُمرة سمٙمالم اًمٕم٘مالء ، وىمٞمؾ : اظمتالل اًمٕم٘مؾ 

 .(3)وُمرة سمٙمالم اعمج٤مٟملم 

وزي٤مدة ) ٓ عمتٜم٤مول ( ذم اًمتٕمريػ ، ىمٞمد حيؽمز سمف ُم٤م ًمق اظمتؾ قم٘مٚمف سم٥ًٌم رء شمٜم٤موًمف 

 يم٤معمخدرات . 

، الم ، وم٤مؾمد اًمتدسمػمؿ ، خيتٚمط اًمٙم: ) هق ُمـ يم٤من ىمٚمٞمؾ اًمٗمٝم -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م 

 .(1)إٓ أنف ٓ ييب وٓ يِمتؿ يمام يٗمٕمؾ اعمجٜمقن ( 

ًمٚمٛمٕمتقه هق أووح شمقصٞمػ دىمٞمؼ ًمف ، وُمع إو٤موم٦م ُم٤م  –رمحف اهلل  –وًمٕمؾ شمقوٞمح اسمـ اًم٘مٞمؿ 

                                 
( ، وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم 1/1( ، وذح اًمٕمْمد )5/543، و اًمتٚمخٞمص ًمف ) 505(  اٟمٔمر : اًمؼمه٤من ًمٚمجقيٜمل ص5)

 ( .5/541( ، وٟمزه٦م اخل٤مـمر اًمٕم٤مـمر ٓسمـ سمدران )5/314ج٤مر )ٓسمـ اًمٜم

( ، واعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ ٓسمـ ؾمٞمده ، طمرف 1/12(  اٟمٔمر : اًمّمح٤مح ًمٚمجقهري ، سم٤مب اهل٤مء ، ومّمؾ اًمٕملم )1)

 ( .54/151( ، و ًم٤ًمن اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر ، سم٤مب اًمٕملم )5/511اًمٕملم ، سم٤مب اًمثالصمل اًمّمحٞمح )

 ( .1/501ر واًمتحٌػم)(  اٟمٔمر : اًمت٘مري4)

 . 521(  اٟمٔمر : قمقارض إهٚمٞم٦م ًمٚمجٌقري ص 3)

 ( .3/32(  إقمالم اعمقىمٕملم )1)
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 ذيمره إصقًمٞمقن ، يٙمقن ُمـ أهؿ صٗم٤مت اعمٕمتقه اعمٛمٞمزة ًمف ُم٤م يكم : 

 سم٥ًٌم رء شمٜم٤موًمف . ىمٚمٞمؾ اًمٗمٝمؿ سم٥ًٌم آوم٦م ؾماموي٦م شمٕمرض ًمٚمٕم٘مؾ ، وًمٞمس -5

 خيتٚمط يمالُمف ، ومتًٛمٕمف ُمرة ومتٔمٜمف قم٤مىماًل ، وشمًٛمٕمف أظمرى ومتحًٌف جمٜمقٟم٤ًم . -1

 وم٤مؾمد اًمتدسمػم ، ومال يٕمرف يمثػما ُمـ ُمّم٤محلف اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمٕم٤مؿمف . -4

سم٤ًم ؿمديدًا ومٞميب ويِمتؿ ويٙمن يمام يٗمٕمؾ  إٟمف -3 طم٤مل إص٤مسمتف سم٤مًمٕمتف ٓ يْمٓمرب اوٓمرا

 اعمجٜمقن .

 ، ومٛمـ أهؿ ُم٤م يٗمرق سمٞمٜمٝمام ُم٤م يكم:(5)ًمٚمتٗمريؼ سملم اعمٕمتقه واعمجٜمقن  وهذه اًمّمٗم٦م إظمػمة شم٘مقدٟم٤م 

اعمٕمتقه ىمد يٙمقن ممٞمزا ذم سمٕمض إطمٞم٤من وهمػم ممٞمز ذم سمٕمْمٝم٤م ، سمخالف اعمجٜمقن وم٢مٟمف همػم  إن -5

 ممٞمز سمح٤مل .

 اعمٕمتقه ُمّم٤مب سمْمٕمػ قم٘مكم ، وأُم٤م اعمجٜمقن ومال قم٘مؾ ُمٕمف . إن -1

ٓمراب ، سمٞمٜمام اعمجٜمقن يّم٤مطمٌف ذم اًمٖم٤مًم٥م هتٞم٩م اعمٕمتقه ٓ يّم٤مطمٌف طم٤مل اًمٕمتف هتٞم٩م واو إن -4

 .  (1)واوٓمراب

 حترير حمؾ اًمٜمزاع :

اإلمج٤مع قمغم قمدم شمٙمٚمٞمػ اعمٕمتقه وإبٚمف ، طمٞم٨م ىم٤مل : ) واًمذي  -رمحف اهلل– طمٙمك اًم٤ٌمىمالين

ًمٞمس سمٕم٤مىمؾ ُمٜمٝمؿ : اًمٌٝم٤مئؿ وإـمٗم٤مل واعمٜمت٘مّمقن ُمـ اًمٌٚمف واعمج٤مٟملم ، وأومٕم٤مل ه١مٓء سم٤مشمٗم٤مق 

 حت٧م اًمتٙمٚمٞمػ خلروضمٝمؿ قمـ اًمٕم٘مؾ واًمتٛمٞمٞمز ( همػم داظمٚم٦م 

ىمٌؾ ظمالف ُمـ  –أي: قمدم شمٙمٚمٞمٗمٝمؿ –: )وهذا مم٤م ؾمٌؼ اإلمج٤مع قمٚمٞمف  -رمحف اهلل–صمؿ ىم٤مل 

                                 
(  إٟمام أـمٚم٧م ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك اعمٕمتقه وطم٘مٞم٘متف 3 ٕنف ىمد يِمتٌف طم٤مًمف سمح٤مل اعمجٜمقن ٓشمٗم٤مىمٝمام ذم سمٕمض اًمّمٗم٤مت ، وإن 5)

  يمٍؾ ُمٜمٝمام .يم٤مٟم٤م يٗمؽمىم٤م ذم صٗم٤مت يمثػمة وذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اعمؽمشم٦ٌم قمغم

ر ًمٚمٌخ٤مري )1) ، وقمقارض إهٚمٞم٦م  520( ، وقمقارض إهٚمٞم٦م ًمٚمجٌقري ص 3/5423(  اٟمٔمر : يمِمػ إها

 ( .5/450اعم١مصمرة ذم اعم١ًموًمٞم٦م اجلٜم٤مئٞم٦م ًمّم٤مًمح آل قمكم )
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 . (5)حيٙمك ذًمؽ قمٜمٝمؿ ُمـ أهؾ اًمٕمراق وهمػمهؿ (

 وهذا آشمٗم٤مق اًمذي ذيمره اًم٤ٌمىمالين همػم صحٞمح 3 ح٤م ؾمٞم٠ميت ذيمره ُمـ رأي احلٜمٗمٞم٦م ذم اعم٠ًمخ٦م.

 قال ذم اعم٠ًمخ٦م :ذيمر إىم

 .(1)أخحؼ احلٜمٗمٞم٦م اعمٕمتقه سم٤مًمّمٌل اعمٛمٞمز ذم اخلالف ذم شمٙمٚمٞمٗمف ، وإطمٙم٤مم اعمؽمشم٦ٌم قمٚمٞمف

 صمؿ اظمتٚمٗمقا قمغم صمالصم٦م أىمقال ذم شمٙمٚمٞمػ اعمٕمتقه :

يم٤مًمّمٌل ُمع اًمٕم٘مؾ ذم يمؾ إطمٙم٤مم ومٞمقوع قمٜمف اخلٓم٤مب ، وشمّمح ُمٜمف  فإٟم : اًم٘مقل إول

 اًمٕم٤ٌمدات .

 ٛمف طمٙمؿ اًمّمٌل ُمع اًمٕم٘مؾ إٓ ذم اًمٕم٤ٌمدات وم٢مٟمف ُمٙمٚمػ هب٤م . طمٙم إن:  واًم٘مقل اًمث٤مين 

اعمٕمتقه ًمٞمس سمٛمٙمٚمػ سم٠مداء اًمٕم٤ٌمدات يم٤مًمّمٌل اًمٕم٤مىمؾ ، إٓ أنف إذا زال اًمٕمتف  إنواًم٘مقل اًمث٤مًم٨م :   

 . (4)شمقضمف قمٚمٞمف اخلٓم٤مب سم٤مٕداء طم٤مٓ ، وسم٘مْم٤مء ُم٤م ُم٣م ، إذا مل يٙمـ ومٞمف طمرج  3 يم٤مًم٘مٚمٞمؾ

ًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م إمم قمدم شمٙمٚمٞمػ اعمٕمتقه ، وأنف سمٛمٜمزًم٦م وذه٥م مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اح٤م

                                 
 . (140-5/141(  اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد )5)

هق ُمٙمٚمػ ؟ ومذه٥م مجٝمقر إصقًمٞملم هؾ  -وهق ُمـ سمٚمغ ؾمـ اًم٤ًمسمٕم٦م-(  اظمتٚمػ إصقًمٞمقن ذم اًمّمٌل اعمٛمٞمز 1)

وهق اًمّمحٞمح ُمـ ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م إمم أنف همػم ُمٙمٚمػ ، وذه٥م ومريؼ ُمـ إصقًمٞملم إمم أن اًمّمٌل اعمٛمٞمز 

ُمٙمٚمػ سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ، وهل رواي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد ، وذه٥م ومريؼ آظمر إمم اًمتٗمريؼ سملم اًمّمٌل اًم٤ٌمًمغ قمنم 

يٙمٚمػ سم٤مًمّمالة ، وُمـ يم٤من دوهن٤م ومال يٙمٚمػ هب٤م ، وهل رواي٦م قمـ  ؾمٜملم وُم٤م دوٟمف ، ومٛمـ سمٚمغ قمنم ؾمٜملم وم٢مٟمف

، وذح اًمٚمٛمع  310دًم٦م ٕيب زيد اًمدسمقد ص ي٩م ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م. اٟمٔمر : شم٘مقيؿ إأمحد ، وىمقل اسمـ ه

(  ، واعمًقدة ٔل 5/103( ، واإلطمٙم٤مم ًممُمدي )5/511( ، واعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم )5/105ًمٚمِمػمازي )

( ، واًمٌحر 5/511(، وذح خمتٍم اًمروو٦م ًمٚمٓمقذم )5/114اًمٜم٤مفمر ٓسمـ ىمداُم٦م ) ( ، وروو٦م5/534شمٞمٛمٞم٦م )

 . (5/322( ، وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم ٓسمـ اًمٜمج٤مر )5/431اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم )

ئؼ ٓسمـ ٟمجٞمؿ )4) ( ، وٟمزه٦م اًمٜمقافمر ٓسمـ قم٤مسمديـ ُمع إؿم٤ٌمه 411( ، وإؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ًمف ص)5/35(  اًمٌحر اًمرا

 .( 411واًمٜمٔم٤مئر )ص
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 . (5)اعمجٜمقن ، ومال شمّمح ُمٜمف اًمٕم٤ٌمدات

 : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م

 -ٕمتقه إٓ ذم اًمٕم٤ٌمداتاًم٘م٤مئٚمقن سمٕمدم شمٙمٚمٞمػ اعم –آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م سمٕمض احلٜمٗمٞم٦م ٟمص قمغم 

 . -رمحف اهلل–قد آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م أبق زيد اًمدسم ٟمص قمغمو

: )واًمٕمتف سمٛمٜمزًم٦م اًمّم٤ٌم سمٕمد ُم٤م قم٘مؾ اًمّمٌل 3 ٕن اعمٕمتقه هق  -رمحف اهلل–ىم٤مل أبق زيد اًمدسمقد

اًمذي اظمتٚمط يمالُمف ومّم٤مر سمٕمْمف يمٙمالم اًمٕم٘مالء ، وسمٕمْمف يمٙمالم اعمجٜمقن ، ومٙم٤من ذًمؽ 

ٛمف طمٙمؿ اًمّمٌل إٓ ذم طمؼ آظمتالط ًمٜم٘مّم٤من قم٘مٚمف ، يمام يٙمقن ذم اًمّمٌل ومٞمٙمقن طمٙم

، وم٢مٟم٤م مل ٟمً٘مط سمف اًمقضمقب اطمتٞم٤مـم٤ًم ذم وىم٧م اخلٓم٤مب وهق اًمٌٚمقغ ، سمخالف اًمّم٤ٌم ٕنف ٤مداتاًمٕمٌ

 .(1)وىم٧م ؾم٘مقط اخلٓم٤مب قمغم ُم٤م ُمر سمٞم٤مٟمف ( 

 وضمف آطمتٞم٤مط :

اًمذي يٚمح٘مف سم٤مًمّمٌل ذم أطمٙم٤مُمف  وقمدم –ذم طمؼ اعمٕمتقه شمٕم٤مرض ًمديٜم٤م ٟم٘مص قم٘مؾ اعمٕمتقه  إٟمف

ًمٌٚمقغ ، وم٤معمٕمتقه سم٤مًمغ ، واًمٌٚمقغ وىم٧م جلري٤من ، وسملم ُمراقم٤مة وىم٧م اخلٓم٤مب وهق ا -شمٙمٚمٞمٗمف 

اًمتٙمٚمٞمػ قمغم اإلٟم٤ًمن ، ومٚمام شمٕم٤مرض ٟم٘مص اًمٕم٘مؾ واًمٌٚمقغ ، ىمدُمٜم٤م اًمٌٚمقغ واقمتؼمٟم٤مه 3 ٕنف 

إصؾ اًمذي جي٥م ُمراقم٤مشمف ، وم٤مًمٕم٤ٌمدات مم٤م حيت٤مط ذم أُمره٤م 3 ٕهن٤م ؾم٥ٌم وضمقد اًمث٘مٚملم يمام ىم٤مل 

رض ٓ يدومع وٟم٘مص اًمٕم٘مؾ قم٤م ، (4)( ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)ؾمٌح٤مٟمف :  

 وضمقب اًمٕم٤ٌمدات قمغم اإلٟم٤ًمن سمٌٚمقهمف .

 

                                 
( ، واعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم 5/105( ، وذح اًمٚمٛمع ًمٚمِمػمازي )5/141(  اٟمٔمر : اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد ًمٚم٤ٌمىمالين )5)

 . (5/101( ، واإلطمٙم٤مم ًممُمدي )5/111(، وروو٦م اًمٜم٤مفمر ٓسمـ ىمداُم٦م )5/512)

 . 344(  شم٘مقيؿ إدًم٦م ص 1)

 ( ُمـ ؾمقرة اًمذاري٤مت .11(  أي٦م رىمؿ )4)
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 ُمٜم٤مىمِم٦م آطمتٞم٤مط :

أن إظمذ  –رمحف اهلل  –، ومٌلم  (5)يمالم أيب زيد اًمدسمقد -رمحف اهلل–اًمًٛمٕم٤مين  اسمـٟم٤مىمش 

 سم٤مٓطمتٞم٤مط هٜم٤م همػم صحٞمح وذًمؽ ُمـ وضمٝملم :

 . ضمٕمؾ اًمٕمتف ُمٚمحؼ سم٤مًمّم٤ٌم سم٤مـمؾ 3 ٕن اًمٕمتف ٟمقع ضمٜمقن ، إٓ أنف يٕم٘مؾ ىمٚمٞمالً  -5

أن اًمٕمتف ي١مصمر ذم اًمٕم٘مؾ أيمثر وأؿمد ُمـ شم٠مثػم اًمّم٤ٌم ومٞمف ، ومٙمقن اعمٕمتقه ٓ دم٥م قمٚمٞمف رء  -1

 .(1)ُمـ اًمٕم٤ٌمدات أومم ُمـ اًمّمٌل ذم ذًمؽ 

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

 رومع اًم٘مٚمؿ قمـ صمالصم٦م : قمـ : " اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م هق قمدم شمٙمٚمٞمػ اعمٕمتقه ُمٓمٚم٘م٤ًم 3 ًم٘مقل 

3 وٕن اعمٕمتقه سمٛمٜمزًم٦م (4)غ ، وقمـ اًمٜم٤مئؿ طمتل يًتٞم٘مظ ، وقمـ اعمٕمتقه طمتك يؼمأ "اًمّمٌل طمتل يٌٚم

اظمتؾ اًمٕم٘مؾ أو زال اٟمٕمدم اعمجٜمقن اًمذي ٓ يٕم٘مؾ ، وُمـ ذط اًمتٙمٚمٞمػ اًمٕم٘مؾ ، وم٢مذا 

 .(3)اًمتٙمٚمٞمػ

 

                                 
( و 5/420م أيب زيد اًمدسمقد ذم ُمقاوع ُمتٗمرىم٦م ُمـ يمت٤مسمف اًم٘مقاـمع . اٟمٔمر ُمثاًل : )(  واًمًٛمٕم٤مين شمتٌع يمال5)

 (.4/5111( و )1/151( و )1/112( و )1/110)

 ( .4/5120(  اٟمٔمر : ىمقاـمع إدًم٦م )1)

 (  أظمرضمف أمحد و اًمؽمُمذي و أبق داود واسمـ ُم٤مضمف واسمـ طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م.4)

، واًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب احلدود ، سم٤مب ومٞمٛمـ ٓ جي٥م قمٚمٞمف طمد ،  230ؿ ( سمرىم1/55أمحد ذم اعمًٜمد )          

    ( ، وأبق داود ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب احلدود ، سم٤مب ذم اعمجٜمقن ينق أو يّمٞم٥م طمدًا ، 5314، سمرىمؿ ) 441ص

    ( ، واسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف ، أبقاب اًمٓمالق ، سم٤مب ـمالق اعمٕمتقه واًمّمٖمػم واًمٜم٤مئؿ ، 3421، سمرىمؿ ) 111ص 

( ، واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف 531( سمرىمؿ )5/411( ، واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف )1035، سمرىمؿ ) 411ص 

( ، 1/3( وإًم٤ٌمين ذم اإلرواء )4/111(، وصححف اسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمٌدر اعمٜمػم )5004( سمرىمؿ )1/501)

 ( .1/55وأمحد ؿم٤ميمر ذم حت٘مٞمؼ اعمًٜمد)

 . (4/5120(  اٟمٔمر : ىمقاـمع إدًم٦م  ًمٚمًٛمٕم٤مين )3)
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 ٟمقع اخلالف ، وصمٛمرشمف :

شمف اًمٗم٘مٝمٞم ٦م اعمتٕمددة ، وم٠مبق اخلالف ذم شمٙمٚمٞمػ اعمٕمتقه ُمـ ىمٌٞمؾ اخلالف اعمٕمٜمقي ، اًمذي ًمف صمٛمرا

 .(5)زيد اًمدسمقد يرى وضمقب اًمٕم٤ٌمدات قمغم اعمٕمتقه يم٤مًمّمالة واحل٩م 

 .(1)ويرى مجٝمقر اًمٕمٚمامء قمدم شمٙمٚمٞمٗمف سم٤مًمٕم٤ٌمدات يم٤مًمّمالة واحل٩م 

 ؾم٥ٌم اخلالف :

ؾم٥ٌم اخلالف ذم ُم٠ًمخ٦م شمٙمٚمٞمػ اعمٕمتقه هق : هؾ اعمٕمتقه سمٛمٜمزًم٦م اًمّمٌل اعمٛمٞمز ، أو سمٛمٜمزًم٦م 

 اعمجٜمقن ؟

 ا : إٟمف سمٛمٜمزًم٦م اًمّمٌل اعمٛمٞمز .وم٤محلٜمٗمٞم٦م ىم٤مًمق

 .(4): )واًمٕمتف سمٛمٜمزًم٦م اًمّم٤ٌم سمٕمد ُم٤م قم٘مؾ اًمّمٌل ( -رمحف اهلل–ي٘مقل أبق زيد اًمدسمقد 

ومّمؾ: ذم سمٞم٤من أهٚمٞم٦م إداء : هذه إهٚمٞم٦م ٟمققم٤من: ىم٤مسة : ) -رمحف اهلل–وي٘مقل اًمنظمز 

 اعمٕمتقهؾ أن يٌٚمغ، أو ويم٤مُمٚم٦م ، وم٤مًم٘م٤مسة سم٤مقمت٤ٌمر ىمقة اًمٌدن، وذًمؽ ُم٤م يٙمقن ًمٚمّمٌل اعمٛمٞمز ىمٌ

سمٕمد اًمٌٚمقغ ، وم٢مٟمف سمٛمٜمزًم٦م اًمّمٌل ُمـ طمٞم٨م إن ًمف أصؾ اًمٕم٘مؾ وىمقة اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٌدن ، وًمٞمس ًمف 

 . (3)صٗم٦م اًمٙمامل ذم ذًمؽ طم٘مٞم٘م٦ًم وٓ طمٙماًم (

: ) طمٙمؿ اًمٕمتف طمٙمؿ اًمّم٤ٌم ُمع اًمٕم٘مؾ 3 وذًمؽ ٕن اًمّمٌل ذم  -رمحف اهلل  –و ي٘مقل اًمتٗمت٤مزاين 

 .(1)سمف اعمجٜمقن ، وذم أظمر ٟم٤مىمص اًمٕم٘مؾ وم٠مخحؼ سمف اعمٕمتقه( أول طم٤مًمف قمديؿ اًمٕم٘مؾ وم٠مخحؼ

وذه٥م اجلٛمٝمقر إمم أن  اعمٕمتقه سمٛمٜمزًم٦م اعمجٜمقن اًمذي ٓ يٕم٘مؾ ، وًمذا ىم٤مل أبق اعمٔمٗمر اًمًٛمٕم٤مين ذم 

ُمٜم٤مىمِمتف ٕيب زيد اًمدسمقد : ) وأن٤م أىمقل : إن هذا اًمٙمالم سم٤مـمؾ 3 ٕن اًمٕمتف ٟمقع ضمٜمقن، إٓ أنف 

                                 
 ( .1/111(  اٟمٔمر : طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ )5)

 ( .5/334( ، واعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م )4/1( ، واعمجٛمقع ًمٚمٜمقوي )1/111(  اٟمٔمر : طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ )1)

 . 344(  شم٘مقيؿ إدًم٦م ص 4)

 (1/430(  أصقل اًمنظمز )3)

 . 415ي٤مد محدان ص ( ، واٟمٔمر : ٟمٔمري٦م اًمتٙمٚمٞمػ ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمز5/411(  طم٤مؿمٞم٦م اًمتٚمقيح )1)
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 . (5)ذم اًمت٠مثػم ذم اًمٕم٘مؾ أيمثر ُمـ اًمّمٌل سمٕمد أن قم٘مؾ ( يٕم٘مؾ ىمٚمٞماًل ، وهق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .( 4/5120(  ىمقاـمع إدًم٦م  )5)
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 :اًمٗمّمؾ اًمراسمع

 

 إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م إدًم٦م .

 

 وومٞمف ُمٌحث٤من :

 

 إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم إدًم٦م اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م .اعمٌح٨م إول : 

 .إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم إدًم٦م اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م  اعمٌح٨م اًمث٤مين :
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 اعمٌح٨م إول : 

 إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم إدًم٦م اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م .

 

 وومٞمف أرسمٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م :

 .ٕظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م اًمًٜم٦م ا اعمٓمٚم٥م إول :

إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٠ًمخ٦م : شم٠مظمػم اخلؼم اعمحرم واًمٜمًخ سمف   اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :

 إذا ضمٝمؾ اًمت٤مريخ .

  ُم٠ًمخ٦م : اإلمج٤مع اًمًٙمقيت.إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم  اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :

 إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٠ًمخ٦م :ىمٞم٤مس اًمت٘مري٥م.  اعمٓمٚم٥م اًمراسمع:
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 اعمٓمٚم٥م إول :

 .إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م اًمًٜم٦م 

 وومٞمف أرسمع قمنمة ُم٠ًمخ٦م :

 اًمٕمٛمؾ سمخؼم اًمقاطمد قم٘ماًل . اعم٠ًمخ٦م إومم :

 طمجٞم٦م احلدي٨م اعمرؾمؾ . اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :

ه . ث٤مًمث٦م :اعم٠ًمخ٦م اًم  إذا دمرد اعمرؾمؾ قمـ قم٤موده وٓ دًمٞمؾ ذم اًم٤ٌمب ؾمقا

 اؿمؽماط اًمٗم٘مف ذم اًمراوي . اعم٠ًمخ٦م اًمراسمٕم٦م :

 رواي٦م ُمًتقر احل٤مل . اعم٠ًمخ٦م اخل٤مُم٦ًم :

 رواي٦م اًمّمٌل . اعم٠ًمخ٦م اًم٤ًمدؾم٦م :

 رواي٦م اعمٕمتقه . اعم٠ًمخ٦م اًم٤ًمسمٕم٦م :

ءة قمغم اًمِمٞمخ . اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مُمٜم٦م :  صٞمٖم٦م اًمرواي٦م سم٤مًم٘مرا

 إذا ؾمٙم٧م اًمِمٞمخ وهمٚم٥م قمغم فمـ اًم٘م٤مرئ إضم٤مسمتف. اعم٠ًمخ٦م اًمت٤مؾمٕم٦م :

 صٞمٖم٦م اًمرواي٦م سم٤مإلضم٤مزة . اعم٠ًمخ٦م اًمٕم٤مذة :

 اًمتقىمػ قمـ اًمٕمٛمؾ سم٤محلدي٨م طمتك يتٌلم ؾم٥ٌم اجلرح . اعم٠ًمخ٦م احل٤مدي٦م قمنمة :

 احل٤مومظ يروي ُمـ يمت٤مسمف . اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة :

 جرد إذا فمٝمر ومٞمف ىمّمد اًم٘مرسم٦م .اعم ومٕمؾ اًمرؾمقل  اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مًمث٦م قمنمة :

 اعمجرد إذا مل ئمٝمر ومٞمف ىمّمد اًم٘مرسم٦م . ومٕمؾ اًمرؾمقل  اعم٠ًمخ٦م اًمراسمٕم٦م قمنمة :
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 اعم٠ًمخ٦م إومم : اًمٕمٛمؾ سمخؼم اًمقاطمد قم٘ماًل .

 متٝمٞمد : 

شمر ، صمؿ قمرف ظمؼم  اظمتٚمٗم٧م قم٤ٌمرات إصقًمٞملم ذم شمٕمريػ ظمؼم اًمقاطمد ، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ قمرف اعمتقا

شمر ، يمام ىم٤مل اًمِمػمازي اًمقاطمد سمام دون اعمتق : )ظمؼم اًمقاطمد ُم٤م اٟمحط قمـ طمد  -رمحف اهلل–ا

شمر(  . (5)اًمتقا

شمر( -رمحف اهلل–وىم٤مل أُمدي   .(1): ) ظمؼم أطم٤مد ُم٤م يم٤من ُمـ إظم٤ٌمر همػم ُمٜمتف إمم طمد اًمتقا

شمر (  -رمحف اهلل –وىم٤مل اعمرداوي   .(4): ) وظمؼم اًمقاطمد ُم٤م قمدا اًمتقا

سم٘مقًمف :  -رمحف اهلل– ُمـ اًمٕمٚمؿ احل٤مصؾ سمف ، يمام قمرومف اًم٤ٌمضملوُمٜمٝمؿ ُمـ قمرومف سمام ي١مول إًمٞمف 

، سمٛمخؼمه ضورة ُمـ ضمٝم٦م اإلظم٤ٌمر سمف )وطمد ظمؼم أطم٤مد قمٜمد أهؾ إصقل : ُم٤م مل ي٘مع اًمٕمٚمؿ

 . (3)وإن يم٤من اًمٜم٤مىمٚمقن ًمف مج٤مقم٦م (

 . (1): ) هق ظمؼم اًمٕمدل اًمقاطمد اعمٗمٞمد ًمٚمٔمـ ( -رمحف اهلل–وىم٤مل اًم٘مراذم 

، وم٤معم٘مّمقد سمف : أن يروي احلدي٨م واطمد أو مج٤مقم٦م ٓ يًتحٞمؾ قم٤مدة شمقاـم١مهؿ وأج٤ًم يم٤من شمٕمريٗمف 

 قمغم اًمٙمذب .

 حترير حمؾ اًمٜمزاع : 

ز اًمٕمٛمؾ سمخؼم اًمقاطمد ذم اًمٗمتقى واًمِمٝم٤مدة وإُمقر اًمدٟمٞمقي٦م ، يم٢مظم٤ٌمر  اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم ضمقا

ي٧م سمّمح٦م هذا اًمٓمريؼ ، وٟمحق ذًمؽ ُمـ أرا ء ـمٌٞم٥م سمٛمية قمٛمؾ ُم٤م ، أو إظم٤ٌمر ظمرِّ

 واحلروب وهمػمه٤م.

                                 
 . (1/110(  ذح اًمٚمٛمع )5)

 . (1/231(  اإلطمٙم٤مم )1)

 ( .3/5105(  اًمتحٌػم ذح اًمتحرير )4)

 . (5/100(  إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل )3)

 . 452(  ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ص 1)
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 . (5)واظمتٚمٗمقا ذم اًمٕمٛمؾ سمف ذم اًمنمقمٞم٤مت

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 اظمتٚمػ إصقًمٞمقن ذم طمٙمؿ اًمتٕمٌد واًمٕمٛمؾ سمخؼم اًمقاطمد قم٘ماًل قمغم صمالصم٦م أىمقال :

ز اًمتٕمٌد واًمٕمٛمؾ سمخؼم اًمقاطمد قم٘ماًل .وذه٥م هلذا اًم٘مقل مجٝمقر  اًم٘مقل إول : ضمقا

 .(1)إصقًمٞملم

ز اًمتٕمٌد واًمٕمٛمؾ سمخؼم اًمقاطمد قم٘ماًل ، وم٤مًمٕم٘مؾ حيٞمؾ اًمٕمٛمؾ سمف .وذه٥م  ُمٜمع اًم٘مقل اًمث٤مين : ضمقا

 . (3)، وـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمتٙمٚمٛملم (4)هلذا اًم٘مقل اجل٤ٌمئل

                                 
، واإلهب٤مج ٓسمـ اًمًٌٙمل  415( ، وذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ًمٚم٘مراذم ص 3/413(  اٟمٔمر : اعمحّمقل ًمٚمرازي ) 5)

اًمٕمٛمؾ سم٤مخلؼم اًمذي ٓ يٕمٚمؿ  ضمقاز(، وقمؼم اًمرازي ذم اعمحّمقل سم٘مقًمف : ) صمؿ إن اخلّمقم اشمٗم٘مقا قمغم 1/5111)

ز اًمٕمٛمؾ إمم  صحتف ، يمام ذم اًمٗمتقى واًمِمٝم٤مدة وإُمقر اًمدٟمٞمقي٦م ( وًمٙمـ اعمت٠مظمرون ٟم٘مٚمقا اًمٕم٤ٌمرة ُمـ ضمقا

اًمٕمٛمؾ  وضمقبُمقي ذم احل٤مصؾ : )واقمٚمؿ أن يمؾ ه١مٓء اشمٗم٘مقا قمغم وضمقب اًمٕمٛمؾ ، يمام ىم٤مل شم٤مج اًمديـ إر

سمخؼم اًمقاطمد ذم اًمٗمتقى واًمِمٝم٤مدة وإُمقر اًمدٟمٞمقي٦م ( ، ويمذا ىم٤مل اسمـ اًمًٌٙمل ذم مجع اجلقاُمع : )جي٥م اًمٕمٛمؾ 

 خيٗمك ( ، سمف ذم اًمٗمتقى واًمِمٝم٤مدة إمج٤مقم٤ًم ( ، وىمد ٟمٌف اإلؾمٜمقي إمم هذا اًمتٖمٞمػم ، صمؿ ىم٤مل : ) وسملم اًمٕم٤ٌمرشملم ومرق ٓ

ج اًمديـ إرُمقي )1/001اٟمٔمر : احل٤مصؾ ًمت٤مج اًمديـ إرُمقي ) ( ، وهن٤مي٦م 1/550( ، واًمتحّمٞمؾ ًمنا

( ، وشمٞمًػم 4/10( ، وذح اعمحكم قمغم مجع اجلقاُمع ُمع طم٤مؿمٞم٦م إنّم٤مري )1/111اًمًقل ًمإلؾمٜمقي )

 .( 3/405اًمقصقل ٓسمـ إُم٤مم اًمٙم٤مُمٚمٞم٦م ) 

( ، واًمؼمه٤من ًمٚمجقيٜمل 4/110( ، واًمٕمدة ٕيب يٕمغم )1/104ًمٌٍمي )(  اٟمٔمر : اعمٕمتٛمد ٕيب احلًلم ا1)

( ، واعمحّمقل ًمٚمرازي 1/114) ( ، وذح اًمٚمٛمع ًمٚمِمػمازي5/101، واعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم )(5/100)

( ، واًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي 4/421( ، واًمٗم٤مئؼ ًمّمٗمل اًمديـ اهلٜمدي )1/213( ، واإلطمٙم٤مم ًممُمدي )3/414)

(3/5112) . 

( ، واإلطمٙم٤مم ًممُمدي 3/411( ، واًمقاوح ٓسمـ قم٘مٞمؾ )5/151إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل ًمٚم٤ٌمضمل )(  اٟمٔمر : 4)

(1/213.) 

( ، واعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم 5/100( ، واًمؼمه٤من ًمٚمجقيٜمل )1/104(  اٟمٔمر : اعمٕمتٛمد ٕيب احلًلم اًمٌٍمي )3)

(5/104) . 
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وذه٥م هلذا  وضمقب اًمتٕمٌد سمخؼم اًمقاطمد قم٘ماًل ، وم٤مًمٕم٘مؾ يقضم٥م اًمٕمٛمؾ سمف . اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م :

، واسمـ  (4)، وأبق اخلٓم٤مب  (1) ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ، و اًم٘م٤ميض أبق يٕمغم ذم اًمٙمٗم٤مي٦م(5)اًم٘مقل اسمـ هي٩م 

 . -رمحٝمؿ اهلل–ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م (3)قم٘مٞمؾ 

 ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م:

اًم٘م٤مئٚمقن سمقضمقب اًمتٕمٌد سمخؼم اًمقاطمد  –ٓطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م أصح٤مب اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م أظمذ سم٤م

 . –اهلل رمحٝمؿ –آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م اًمٖمزازم  ، واسمـ ىمداُم٦م ،  واعمرداوي  وٟمص قمغم،  -قم٘مالً 

زم  اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين: أهنؿ ىم٤مًمقا صدق اًمراوي ممٙمـ ، ومٚمق مل ٟمٕمٛمؾ سمخؼم : ) -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمٖمزا

 .(1)، وم٤مٓطمتٞم٤مط واحلزم ذم اًمٕمٛمؾ (اًمقاطمد ًمٙمٜم٤م ىمد شمريمٜم٤م أُمر اهلل شمٕم٤ممم ، وأُمر رؾمقًمف 

وضمقد أُمر اهلل  : ) اًمث٤مًم٨م : أن٤م إذا فمٜمٜم٤م صدق اًمراوي ومٞمف : شمرضمح -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م  

 . (1)، وم٤مٓطمتٞم٤مط اًمٕمٛمؾ سم٤مًمراضمح (  شمٕم٤ممم وأُمر رؾمقًمف 

: ) وٕن اًمٕمٛمؾ سمف دومع ضر ُمٔمٜمقن ، ومقضم٥م أظمذًا  -رمحف اهلل–وىم٤مل اعمرداوي 

 .(0)(سم٤مٓطمتٞم٤مط

 وضمف آطمتٞم٤مط :

 ي٠ميت آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م ُمـ وضمٝملم :

شمر اًمذي يْمؿ هم٤مًم٥م أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م وصٚم٧م إًمٞمٜم٤م قمـ ـمريؼ أطم٤مد ، وم نأ -5 ٤معمتقا

                                 
 .(3/112حر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم )( ، واًم1/221ٌ(  ، واإلطمٙم٤مم ًممُمدي )3/414(  اٟمٔمر : اعمحّمقل ًمٚمرازي ) 5)

 . (3/5145( ، واًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي )1/101(  اٟمٔمر : أصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح )1)

 . (4/33(  اٟمٔمر : اًمتٛمٝمٞمد )4)

 . (3/411(  اٟمٔمر : اًمقاوح )3)

 . (5/101(  اعمًتّمٗمك )1)

 . (5/411(  روو٦م اًمٜم٤مفمر )1)

 . (3/5140(  اًمتحٌػم )0)
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، وإذا يم٤من إُمر يمذًمؽ ،  (5)اًمنموط اًمتل ذيمره٤م إصقًمٞمقن هل أندر ُمـ اًمٙمؼمي٧م إمحر

وُمع قمٚمٛمٜم٤م سم٠من اًمنميٕم٦م حمٗمقفم٦م ، وأطمٙم٤مم اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمغم اًمٜم٤مس دائٛم٦م ، وىمد قمرومٜم٤م ذًمؽ 

شمر ُمـ أظم٤ٌمر اهلل ورؾمقًمف اًم٘مٓمٕمٞم٦م ، وسمام أن صدق اًمراوي ذم ظمؼم أطم٤مد مم ٙمـ ، وم٢من سم٤مًمتقا

واًمٕمٛمؾ سمف 3 ٕنٜم٤م إذا شمريمٜم٤م اًمتٕمٌد واًمٕمٛمؾ سمف ، و٤مقم٧م ًمٕم٘مؾ جيؼمٟم٤م قمغم إظمذ سم٤مٔطم٤مد ا

اًمنميٕم٦م اعمحٗمقفم٦م ، وهم٤مسم٧م قمٜم٤م أطمٙم٤مم اهلل اًمدائٛم٦م ، وهذا خم٤مًمػ ًمألُمر اًم٘مٓمٕمل اًمذي دًم٧م 

 قمٚمٞمف اًمنميٕم٦م .

 صم٤مسمت٤م ، ومٙم٤من ن ٕنٗمًٜم٤م ًمٚمخٓمر ، وم٘مد يٙمقن هذا اخلؼمقسمؽميمٜم٤م اًمٕمٛمؾ سم٤مٔطم٤مد ُمٕمرونٜم٤م أ -1

 .(1)آطمتٞم٤مط أن ٟمٕمٛمؾ سم٤مٔطم٤مد ، طمتك ٓ ٟمٕمرض أنٗمًٜم٤م ًمؽمك اًمٕمٛمؾ سم٤مٕظم٤ٌمر اًمث٤مسمت٦م 

 سمام ي٠ميت : آطمتٞم٤مط ٟمقىمش هذاو

شمر اًمذي ذيمره إصقًمٞمقن ىمٚمٞمؾ ، وًمٙمـ ًمٞمس هذا ُمًقهم٤ًم سم٠من اًمٕم٘مؾ  -5 ٓ ؿمؽ أن اًمتقا

اىمع ، وم٢مذا أوضمٌٜم٤م اًمٕمٛمؾ جيؼمٟم٤م سم٘مٌقل يمؾ أطم٤مد ، وم٢من ُمـ أطم٤مد ُم٤م هق يمذب خم٤مًمػ ًمٚمق

سم٤مٔطم٤مد قم٘ماًل ، ٟمٙمقن ىمد أظمذٟم٤م اًمنميٕم٦م ُمـ اًمٙمذب ، وهذا حم٤مل ، ومدل ذًمؽ قمغم ضمقاز إظمذ 

 سم٤مٔطم٤مد قم٘مال ، وًمٞمس وضمقسمف .

نٜم٤م ًمق ـمردٟم٤م هذا اًمٙمالم قمغم أطم٤مد ، وم٢من ُمـ أطم٤مد ُم٤م يرويف اًمٙم٤مومر واًمٗم٤مؾمؼ أ -1

  اًمنميٕم٦م ُمـ اًمٙم٤مومر واًمٗم٤مؾمؼ .وٟمحقمه٤م 3 إلُمٙم٤من صدىمٝمام ، وٓ شم١مظمذ إظم٤ٌمر ذم

ءة اًمذُم٦م ُمـ اًمتٙم٤مًمٞمػ ُمٕمٚمقُم٦م سم٤مًمٕم٘مؾ ىمٓمٕم٤ًم ، ومال يرومع هذا احلٙمؿ إٓ سم٘مٓمٕمل  نأ -4 سمرا

 .(4)ُمثٚمف ، ٓ سمٛمجرد شمقهؿ أن صدق اعمخؼم ذم أطم٤مد ممٙمـ 

 

                                 
 . (3/5140(  اًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي )5)

 . (4/00(  اًمتٛمٝمٞمد ٕيب اخلٓم٤مب )1)

 . 141( ، اًمتٜم٘مٞمح٤مت ًمٚمًٝمروردي ص 101-5/101(  اعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم )4)
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 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

3 ٕنف وًمٞمس سمٛمٛمتٜمع ، وٓ واضم٥مضم٤مئز ،  اًمذي شمرضمح ذم اعم٠ًمخ٦م : أن اًمٕمٛمؾ سمخؼم اًمقاطمد قم٘مالً 

احت٤مد اًمٜم٘مٞمْملم ، وٓ يٕم٤مرض ضورة قم٘مٚمٞم٦م ، وُم٤م يم٤من ٓ إمم ٓ يٗميض إمم اضمتامع اًمْمديـ ، و

 .(5)يمذًمؽ ومال ُم٤مٟمع ُمـ ضمقازه قم٘ماًل 

وٕن اًمنمع ٓ ي٠مت سمام حتٞمٚمف اًمٕم٘مقل ، وىمد ورد ذم اًمنمع ىمٌقل ؿمٝم٤مدة اًمقاطمد وآصمٜملم 

ز وإرسمٕم٦م، واًمٕمٛمؾ سمٗمتقى اعمٗم تل وإن ضم٤مز قمٚمٞمف اًمًٝمق واخلٓم٠م ، واًمقىمقع ذم اًمنمع دًمٞمؾ اجلقا

 .(1)اًمٕم٘مكم

 ٟمقع اخلالف ، وصمٛمرشمف :

اخلالف ذم هذه اعم٠ًمخ٦م ُمٕمٜمقي ، ومٛمـ ىم٤مل سمٛمٜمع اًمتٕمٌد سمخؼم اًمقاطمد قم٘ماًل ، ُمٜمع آؾمتدٓل 

 سمخؼم اًمقاطمد ذم إطمٙم٤مم ، ورده ُمٓمٚم٘م٤ًم .

ز اًمتٕمٌد سمخؼم اًمقاطمد قم٘ماًل ، أظمذ سمف ذم إطمٙم٤مم وًمٙمٜمٝمؿ اظمتٚمٗمقا : هؾ جي٥م  وُمـ ىم٤مل سمجقا

 .(4)ذًمؽ سمٓمريؼ اًمًٛمع أوٓ ؟

 

                                 
( ، 1/510( ، ، واًمقصقل ٓسمـ سمره٤من )1/211( ،  واإلطمٙم٤مم ًممُمدي )5/104اعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم )اٟمٔمر: (  5)

 (1/100وأصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح )

( ، وًم٤ٌمب اعمحّمقل ٓسمـ رؿمٞمؼ 3/414(  ، واًمقاوح ٓسمـ قم٘مٞمؾ ) 1/111) (  ذح اًمٚمٛمع ًمٚمِمػمازي1)

(5/315) . 

ذه٥م أيمثر اًمٕمٚمامء واًمٗم٘مٝم٤مء إمم وضمقب اًمٕمٛمؾ سمخؼم اًمقاطمد سم٤مًمدًمٞمؾ اًمًٛمٕمل ، وذه٥م اجل٤ٌمئل إمم أن ذط (  4)

سمٕمض اعمٕمتزًم٦م ، اًمٕمٛمؾ سمف أن يرويف اصمٜم٤من ذم مجٞمع ـمٌ٘م٤مشمف ، أو أن يٕمتْمد سمدًمٞمؾ آظمر ، وذه٥م اسمـ داود ، و

( ، واًمٕمدة ٕيب 1/111وسمٕمض اًم٘مدري٦م إمم قمدم اًمٕمٛمؾ سمف ؾمٛمٕم٤ًم . اٟمٔمر هذا اخلالف ذم : اعمٕمتٛمد ٕيب احلًلم )

ر ًمٚمٌخ٤مري )1/515( ، وأصقل اًمٗم٘مف اسمـ ُمٗمٚمح )4/115يٕمغم ) ( ، واًمٌحر 1/400( ، ويمِمػ إها

 ( .1/411( ، وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )3/112اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم )
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 ؾم٥ٌم اخلالف :

ىمد يرضمع ؾم٥ٌم اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م إمم ىم٤مقمدة اًمتحًلم واًمت٘مٌٞمح اًمٕم٘مٚمٞملم ، ومٛمـ ىم٤مل سمٜمٗمل اًمتٕمٌد 

سمخؼم اًمقاطمد قم٘ماًل ، ىم٤مل ذًمؽ سمٜم٤مًء قمغم أن ظمؼم اًمقاطمد همػم ُم٘مٓمقع سمّمحتف ، وىمد يرد قمٚمٞمف 

 .(5)ًمٙمذب ، واًمٙمذب ىمٌٞمح ، واًمنمع ٓ يرد سم٤مًم٘مٌٞمح ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
قم٤ميض اًمِمٝمراين ذم سمحثف : اًمتحًلم واًمت٘مٌٞمح اًمٕم٘مٚمٞم٤من ( ، صمؿ رأج٧م اًمديمتقر 1/510ه٤من )(  اًمقصقل ٓسمـ سمر5)

( شمقّصؾ إمم ارشم٤ٌمط هذه اعم٠ًمخ٦م سم٤مًمتحًلم واًمت٘مٌٞمح اًمٕم٘مٚمٞملم ، وذًمؽ 1/112وأثرمه٤م ذم ُم٤ًمئؾ أصقل اًمٗم٘مف )

 م اًمٕمٚمامء ذم ُمٜم٤مىمِم٦م دًمٞمٚمٝمؿ ومٚمؽماضمع .سملّم ذم اؾمتدٓل ُمـ يٜمٙمر اًمتٕمٌد سمخؼم اًمقاطمد قم٘ماًل ، وأورد يمال
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 اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م : طمجٞم٦م احلدي٨م اعمرؾمؾ .

 متٝمٞمد :

اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم صقرة احلدي٨م اعمرؾمؾ ، سمٕمد اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم أن اًمت٤مسمٕمل اًمٙمٌػم اًمذي ًم٘مل 

، وم٢مٟمف  ًمٚمرؾمقل وهمػمه ، إذا رومع طمديثف  -رمحف اهلل–اًمّمح٤مسم٦م وضم٤مًمًٝمؿ يمًٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م 

 . (1).  وسمٕمض اًمٕمٚمامء اىمتٍم قمغم شمٗمًػم اعمرؾمؾ سمذًمؽ  (5)ُمـ ىمٌٞمؾ اعمرؾمؾ

ء يم٤من اًمت٤مسمٕمل ُمـ  وأيمثر اعمحدصملم قمغم أن اعمرؾمؾ : ُم٤م رومٕمف اًمت٤مسمٕمل إمم رؾمقل اهلل  ، ؾمقا

 ،(1)اًمًٛمٕم٤ميناسمـ و ،(3). واظمت٤مره ُمـ إصقًمٞملم أبقسمٙمر سمـ ومقرك(4)يم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم أو صٖم٤مرهؿ 

 . -رمحٝمؿ اهلل-(1)واًم٘مراذم

وأيمثر اًمٗم٘مٝم٤مء وإصقًمٞملم إمم أن أي اٟم٘مٓم٤مع  -رمحف اهلل– (0)وذه٥م أبق سمٙمر اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي

 .(5)، وم٢مٟمف يًٛمك ُمرؾماًل  (1)ذم اًمًٜمد ، ؾمقاء يم٤من ُمـ ىمٌٞمؾ اعمٜم٘مٓمع أو اعمٕمْمؾ 

                                 
(  وٌٓمف اًمٕمٓم٤مر و اعمٜم٤موي : سم٠من اًمت٤مسمٕمل اًمٙمٌػم ُمـ يم٤من أيمثر روايتف قمـ اًمّمح٤مسم٦م ، واًمّمٖمػم : ُمـ يم٤من أيمثر روايتف 5)

 . (5/104( ، واًمٞمقاىمٞم٧م واًمدرر )1/104قمـ اًمت٤مسمٕملم . اٟمٔمر : طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر )

 . (5/152، وشمدري٥م اًمراوي ) 15(  اٟمٔمر : قمٚمقم احلدي٨م ٓسمـ اًمّمالح ص 1)

( ، واًمِمذا اًمٗمٞم٤مح ًمألبٜم٤مد 1/321، واًمٜمٙم٧م ٓسمـ طمجر ) 15(  اٟمٔمر : قمٚمقم احلدي٨م ٓسمـ اًمّمالح ص 4)

 . (5/152، وشمدري٥م اًمراوي )13ص

 . 12(  ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ص 3)

ٟمحقي ، ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : : حمٛمد سمـ احلًـ سمـ ومقرك إصٗمٝم٤مين اًمِم٤مومٕمل ، ُمتٙمٚمؿ أصقزم وم٘مٞمف  هق وأبق سمٙمر         

ـه . اٟمٔمر : ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى 301)ُمِمٙمؾ احلدي٨م( و )شمٗمًػم اًم٘مرآن( و )أؾمامء اًمرضم٤مل( ، وشمقذم ؾمٜم٦م 

 ( .5/414( ، وـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم ٓسمـ يمثػم )3/510ٓسمـ اًمًٌٙمل )

 . (1/115(  ىمقاـمع إدًم٦م )1)

 . (0/4041(  ٟمٗم٤مئس إصقل )1)

 . 15(  اًمٙمٗم٤مي٦م ص 0)

 =اعمٜم٘مٓمع : ُم٤م طمذف ُمـ إؾمٜم٤مده رضمؾ ذم أثٜم٤مئف ، واعمٕمْمؾ : ُم٤م ؾم٘مط ُمـ إؾمٜم٤مده رضمالن وم٠ميمثر . اٟمٔمر : ضم٤مُمع  (1)
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سم٠منف : ىمقل همػم  إمم شمٗمًػم اعمرؾمؾ -رمحٝمؿ اهلل– (3)وأُمدي ،(4)واًمٖمزازم ،(1)وذه٥م اجلقيٜمل

 . اًمّمح٤ميب : ىم٤مل رؾمقل اهلل 

مم٤م  وأىمرب اًمتٕمريٗم٤مت صح٦ًم هق اًمتٕمريػ اًمث٤مين ، ُمع زي٤مدة : ُم٤م رومٕمف اًمت٤مسمٕمل إمم رؾمقل اهلل 

 . (1)طم٤مل يمٗمره ؾمٛمٕمف ُمـ همػمه 3 ًمٞمخرج ُم٤م ؾمٛمٕمف ُمـ اًمٜمٌل 

، ػم ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمفومٕمف اًمت٤مسمٕمل اًمٙمٌوأُم٤م اًمتٕمريػ إول ومٖمػم صحٞمح 3 ٕن طمٍم اعمرؾمؾ ذم ُم٤م ير

 .(1)وٕن اخلالف ذم آطمتج٤مج سم٤معمرؾمؾ وارد قمغم ُمرؾمؾ اًمت٤مسمٕمل اًمّمٖمػم

 .(0)وأُم٤م اًمتٕمريػ اًمث٤مًم٨م ومٝمق خي٤مًمػ اعمِمٝمقر ذم اؾمتٕمامل اعمحدصملم

سمع ومٝمق أبٕمد اًمتٕمريٗم٤مت ، وًمٕمؾ ُمـ أـمٚمؼ قمٚمٞمف ذًمؽ ٓ ي٘مّمده ، سمؾ إٟمام يريد  وأُم٤م اًمتٕمريػ اًمرا

ح٤ميب ، أو ُم٤م ؾم٘مط ُمٜمف اصمٜم٤من سمٕمد اًمّمح٤ميب وٟمحق ذًمؽ 3 ٕنف يٚمزم ُم٤م ؾم٘مط ُمٜمف اًمت٤مسمٕمل ُمع اًمّم

 .(1)قمغم ىمقًمف سمٓمالن اقمت٤ٌمر اإلؾمٜم٤مد ، وشمرك اًمٜمٔمر ذم أطمقال اًمرواة

حمؾ اخلالف ذم ُم٠ًمخ٦م طمجٞم٦م اعمرؾمؾ ، هق ذم اعمرؾمؾ ذم اصٓمالح أهؾ احلدي٨م ، يمام ٟمٌف  شمٜمٌٞمف :

 .-رمحف اهلل– (2)قمغم ذًمؽ اًمِمقيم٤مين

                                                                                               
 . 41و ص  13اًمتحّمٞمؾ ص=

( ،  واًمٜمٙم٧م 5/532( ، واعمٜمٝم٤مج ًمٚمٜمقوي )4/201( ، واًمٕمدة )5/531(  اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم ٓسمـ طمزم )5)

 . (1/503( ، وومقاشمح اًمرمحقت )1/320)

 . (٤5/141من )(  اًمؼمه1)

 . (5/451(  اعمًتّمٗمك )4)

 . (1/5511(  اإلطمٙم٤مم )3)

 .(1/322(  اٟمٔمر : اًمٜمٙم٧م ٓسمـ طمجر )1)

 . 534(  اًمٜمٙم٧م ًمٚمزريمٌم ص 1)

 ( . 5/131(  اٟمٔمر: ومتح اعمٖمٞم٨م )0)

 ( .5/52(  اٟمٔمر : ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ًمٚمٕمالئل )1)

 . 534ص  ( ، وٟمٌف قمغم ذًمؽ اًمزريمٌم ذم اًمٜمٙم٧م5/145(  إرؿم٤مد اًمٗمحقل )2)
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 اع :حترير حمؾ اًمٜمز

 . (5)ٓ ظمالف سملم اًمٕمٚمامء ذم ضمقاز ٟم٘مؾ اعمراؾمٞمؾ -5

:  -رمحف اهلل–، طمٞم٨م ىم٤مل (1)ذيمر اًمنظمز اشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء قمغم ىمٌقل ُمرؾمؾ اًمّمح٤ميب -1

  .(4)أهن٤م طمج٦م ( )ٓ ظمالف سملم اًمٕمٚمامء ذم ُمراؾمٞمؾ اًمّمح٤مسم٦م 

 .(3)وذم ذيمر هذا اإلمج٤مع ٟمٔمر ، وم٘مد ظم٤مًمػ ذم ُمراؾمٞمؾ اًمّمح٤مسم٦م ىمقم

 . (1)ء اإلمج٤مع ذم قمدم ىمٌقل ُمراؾمٞمؾ ُمـ سمٕمد اًم٘مرون اًمثالصم٦مطمٙمك سمٕمض اًمٕمٚمام -4

 . (1)آشمٗم٤مق ذم قمدم ىمٌقل اعمرؾمؾ إذا يم٤من اعمرؾِمؾ همػم صم٘م٦م -رمحف اهلل– طمٙمك اًمزريمٌم -3

. 

 واظمتٚمٗمقا ذم ُم٤م قمدا ذًمؽ .

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 ًمٚمٕمٚمامء ذم احلدي٨م اعمرؾمؾ ادم٤مه٤من :

                                 
، و ىمًؿ اسمـ طمجر أطمقال شمٕمٛمد اإلرؾم٤مل إمم أرسمٕم٦م أىم٤ًمم ، ومال خيٚمق  311(  إيْم٤مح اعمحّمقل ًمٚمامزري ص 5)

اعمرؾَمؾ أن يٙمقن ؿمٞمخ ُمـ أرؾمؾ اًمذي طمدصمف سمف : قمدًٓ قمٜمده وقمٜمد همػمه  ، ومٝمذا ضم٤مئز اإلرؾم٤مل سمٖمػم ظمالف ، 

، أو قمدًٓ قمٜمده وم٘مط ، أو قمٜمد همػمه وم٘مط ، أو همػم قمدل قمٜمده وقمٜمد همػمه ، ومال جيقز اإلرؾم٤مل سمٖمػم ظمالف 

 .(1/102وإظمػمان حمتٛمؾ اجلقاز وقمدُمف )اًمٜمٙم٧م 

 .(5/541اعم٘مٜمع ذم قمٚمقم احلدي٨م ) اٟمٔمر: (  ٟمٌف اسمـ اعمٚم٘مـ أن ُمّمٓمٚمح ُمرؾمؾ اًمّمح٤ميب هق ُمّمٓمٚمح أصقزم .1)

دي٨م ُمع اًم٤ٌمقم٨م ( ، واظمتّم٤مر قمٚمقم احل0/1201( ، واٟمٔمر : هن٤مي٦م اًمقصقل )5/412(  أصقل اًمنظمز )4)

 . (1/503، وومقاشمح اًمرمحقت ) 31احلثٞم٨م ص

يٞمٜمل . اٟمٔمر : ذح اًمٚمٛمع )3) ( وىم٤مل اسمـ طمجر : ) وفمـ ىمقم أنف شمٗمرد سمذًمؽ 1/115(  يم٠ميب إؾمح٤مق اإلؾمٗمرا

وم٤مطمتجقا قمٚمٞمف سم٤مإلمج٤مع ، وًمٞمس سمجٞمد 3 ٕن اًم٘م٤ميض أب٤م سمٙمر اًم٤ٌمىمالين ىمد سح ذم اًمت٘مري٥م سم٠من اعمرؾمؾ ٓ ي٘مٌؾ 

 . (1/100تك ُمراؾمٞمؾ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ(اًمٜمٙم٧م)ُمٓمٚم٘م٤ًم طم

 . 44(  اٟمٔمر : ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ص 1)

 ( .3/355(  اًمٌحر اعمحٞمط )1)
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٤مر مجٝمقر أهؾ ـــــــــــــــــــقل احلدي٨م اعمرؾمؾ سم٤مجلٛمٚم٦م ، وهذا اظمتٞمـــــــــــــــقمدم ىمٌ ٤مه إول :ـــــآدم

 .(1)، ويمالم اإلُم٤مم أمحد ذم اًمٕمٚمؾ يدل قمٚمٞمف (5)احلدي٨م

سم٤محلدي٨م اعمرؾمؾ ، وأصح٤مب هذا آدم٤مه اظمتٚمٗمقا ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ : أي اعمرؾمؾ  اًمٕمٛمؾآدم٤مه اًمث٤مين : 

 اًمذي يّمح اًمٕمٛمؾ وآطمتج٤مج سمف ؟ قمغم أىمقال :

ًمف ، طمتك ًمق يم٤من اعمرؾِمؾ ُمـ  اًم٘مقل إول : ىمٌقل اعمرؾمؾ ُمٓمٚم٘م٤م ، واًمٕمٛمؾ سمف ذم مجٞمع أطمقا

 .(4)اًمٕمّمقر اعمت٠مظمرة .وهذا اًم٘مقل ذه٥م إًمٞمف اًمٙمرظمل ُمـ احلٜمٗمٞم٦م 

ُمراؾمٞمؾ اًمت٤مسمٕملم وأت٤ٌمقمٝمؿ ُمٓمٚم٘م٤ًم ، إٓ أن يٙمقن اعمُْرؾِمؾ قُمِرَف سم٤مإلرؾم٤مل  ىمٌقل اًم٘مقل اًمث٤مين :

ُي٘مٌؾ ُُمْرؾَمٚمف ، وأُم٤م سمٕمد اًمٕمٍم اًمث٤مًم٨م وم٢من يم٤من اعمُْرؾِمؾ ُمـ أئٛم٦م اًمٜم٘مؾ  قمـ همػم اًمث٘م٤مت وم٢مٟمف ٓ

 .(3)ىُمٌَِؾ ُُمْرؾَمٚمف وإٓ ومال .وهق ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م

ىمٌقل ُمراؾمٞمؾ اًمت٤مسمٕملم قمغم اظمتالف ـمٌ٘م٤مهتؿ دون ُمـ سمٕمدهؿ.وهق ىمقل اإلُم٤مم  اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م:

 .(5)، وإطمدى اًمروايتلم قمـ أمحد (1)ُم٤مًمؽ ومجٝمقر أصح٤مسمف 

                                 
( ، وىم٤مل احل٤مومظ اًمٕمالئل : ) وهق اًمذي 1/105( ، واًمٜمٙم٧م ٓسمـ طمجر )5/450(  اٟمٔمر : ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي)5)

، سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من وقم٤مُم٦م أصح٤مهبام  ُمٝمدي وحيٞمكقمٚمٞمف مجٝمقر أهؾ احلدي٨م أو يمٚمٝمؿ ، ومٝمق ىمقل قمٌداًمرمحـ سمـ 

يم٤مسمـ اعمديٜمل وأيب ظمٞمثٛم٦م زهػم سمـ طمرب وحيٞمك سمـ ُمٕملم واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم صمؿ أصح٤مهبؿ  ، يم٤مًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ 

وأيب داود واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل واسمـ ظمزيٛم٦م ، وهذه اًمٓمٌ٘م٦م صمؿ ُمـ سمٕمدهؿ  ، يم٤مًمدارىمٓمٜمل واحل٤ميمؿ واخلٓمٞم٥م 

 . 41ؿ ممـ صٜمػ ذم إطمٙم٤مم ( ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ص واًمٌٞمٝم٘مل ، وُمـ يٓمقل سمذيمره

( ، هذه اًمرواي٦م إومم قمـ أمحد ، واًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمٜمف : طمجٞم٦م 5/111ومتح اعمٖمٞم٨م )و( ، 4/202اًمٕمدة )اٟمٔمر: (  1)

: )ومل يّمحح أمحد اعمرؾمؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم ، وٓ وٕمٗمف ُمٓمٚم٘م٤ًم ،  -رمحف اهلل–اعمرؾمؾ وؾمت٠ميت ، وًمٙمـ ىم٤مل اسمـ رضم٥م 

( ؾ ُمـ أدرك ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وم٠مرؾمؾ قمٜمٝمؿرؾمؾ ُمـ ي٠مظمذ قمـ همػم اًمث٘م٦م ... ويم٤من أمحد ي٘مقي ُمراؾمٞموإٟمام وٕمػ ُم

 . (5/450ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي)

 ( .4/531(  اٟمٔمر : اًمٗمّمقل ًمٚمجّم٤مص )4)

 . (5/414( ، وأصقل اًمنظمز )4/530اًمٗمّمقل ًمٚمجّم٤مص )اٟمٔمر: (  3)

 . 11وُمٗمت٤مح اًمقصقل ًمٚمتٚمٛم٤ًمين ص  ( ،1-5/4، واًمتٛمٝمٞمد ) 05(  اٟمٔمر : ُم٘مدُم٦م اسمـ اًم٘مّم٤مر ص 1)
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 .(1): إٟمف ُمذه٥م أيمثر اعمت٘مدُملم ىمٞمؾىمٌقل ُمراؾمٞمؾ يم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم ورد ُم٤م قمداه٤م ، و ًم٘مقل اًمراسمع :ا

ىمٌقل اعمرؾمؾ إذا اقمتْمد سمٛمرؾمؾ آظمر أو ُمًٜمد ُمـ وضمف آظمر أو ىمقل ًمٌٕمض  اًم٘مقل اخل٤مُمس :

م أهؾ اًمٕمٚمؿ ، سمنمط أنف ٓ يروي قمـ جم ٝمقل ، أو ُمرهمقسم٤م ذم اًمرواي٦م اًمّمح٤مسم٦م أو ومتقى قمقا

 . (4)ٓ خي٤مًمػ اًمث٘م٤مت ذم طمديثف . وهذا اظمتٞم٤مر اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ، وقمٜمف

 : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م

 أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م ومري٘م٤من : 

 ،آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م اًمرازي ٟمص قمغمهؿ اًم٘م٤مئٚمقن سم٠من اعمرؾمؾ ٓ حيت٩م سمف، و  أُم٤م اًمٗمريؼ إول :

 .-رمحٝمؿ اهلل–وصٗمل اًمديـ اهلٜمدي 

أن اخلؼم ي٘متيض  : ) -ذم ؾمٞم٤مق آقمؽماو٤مت اًمقاردة قمغم أدًم٦م اعمٜمٙمريـ ًمٚمٛمرؾمؾ  –ًمرازي ىم٤مل ا

ومٞمف أومم ُمـ آطمتٞم٤مط ذم إصم٤ٌمت  وم٤مٓطمتٞم٤مطذقم٤ًم قم٤مُم٤ًم ذم طمؼ مجٞمع اعمٙمٚمٗملم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، 

                                                                                               
 . (5/45(  اٟمٔمر : إقمالم اعمقىمٕملم )5)

 . (1/104( ، واًمٜمٙم٧م ٓسمـ طمجر )3/350(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط )1)

ومٛمـ ؿم٤مهد أصح٤مب رؾمقل اهلل ُمـ اًمت٤مسمٕملم ،  ومحدث طمديث٤م ُمٜم٘مٓمٕم٤م قمـ اًمٜمٌل ،  ):  -رمحف اهلل–(  طمٞم٨م ىم٤مل 4)

يٜمٔمر إمم ُم٤م أرؾمؾ ُمـ احلدي٨م ، وم٢من ذيمف ومٞمف احلٗم٤مظ اح٠مُمقٟمقن وم٠مؾمٜمدوه إمم اقمتؼم قمٚمٞمف سم٠مُمقر ، ُمٜمٝم٤م : أن 

رؾمقل اهلل سمٛمثؾ ُمٕمٜمك ُم٤م روى  ،يم٤مٟم٧م هذه دًٓم٦م قمغم صح٦م ُمـ ىمٌؾ قمٜمف وطمٗمٔمف ،  و إن اٟمٗمرد سم٢مرؾم٤مل طمدي٨م 

وم٘مف ُمرؾمؾ همػم ه ممـ ىمٌؾ مل ينميمف ومٞمف ُمـ يًٜمده ، ىُمٌِؾ ُم٤م يٗمرد سمف ُمـ ذًمؽ ، ويٕمتؼم قمٚمٞمف : سم٠من يٜمٔمر هؾ يقا

اًمٕمٚمؿ قمٜمف ُمـ همػم رضم٤مًمف اًمذيـ ىمٌؾ قمٜمٝمؿ ،  وم٢من وضمد ذًمؽ يم٤مٟم٧م دًٓم٦م ي٘مقي سمف ُمرؾمٚمف ، وهل أوٕمػ ُمـ 

ومؼ ُم٤م  إومم ، وإن مل يقضمد ذًمؽ ٟمٔمر إمم سمٕمض ُم٤م يروى قمـ سمٕمض أصح٤مب رؾمقل اهلل ،  ىمقٓ ًمف وم٢من وضمد يقا

قمـ أصؾ يّمح إن ؿم٤مء اهلل ، ويمذًمؽ إن  روى قمـ رؾمقل اهلل يم٤مٟم٧م هذه دًٓم٦م قمغم أنف مل ي٠مظمذ ُمرؾمٚمف إٓ

وضمد قمقام ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يٗمتقن سمٛمثؾ ُمٕمٜمك ُم٤م روى قمـ اًمٜمٌل ، صمؿ يٕمتؼم قمٚمٞمف : سم٠من يٙمقن إذا ؾمٛمك ُمـ روى 

قمٜمف مل يًؿ جمٝمقًٓ ، وٓ ُمرهمقسم٤م قمـ اًمرواي٦م قمٜمف ، ومٞمًتدل سمذًمؽ قمغم صحتف ومٞمام روى قمٜمف ، ويٙمقن إذا ذك 

خي٤مًمٗمف ، وم٢من ظم٤مًمٗمف وضمد طمديثف أن٘مص يم٤مٟم٧م ذم هذه دٓئؾ قمغم صح٦م خمرج  أطمدًا ُمـ احلٗم٤مظ ذم طمدي٨م مل

 . 315طمديثف ( اًمرؾم٤مًم٦م ص 
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 . (5)احلٙمؿ ذم طمؼ ُمٙمٚمػ واطمد (

إصم٤ٌمت احلؼ قمغم ُمٕملم ، ًمٙمـ  : ) اخلؼم وإن مل يتْمٛمـ -رمحف اهلل– وىم٤مل صٗمل اًمديـ اهلٜمدي

ومٞمف أضمدر ُمـ  وم٤مٓطمتٞم٤مطي٘متيض إصم٤ٌمت ذع قم٤مم ذم طمؼ مجٞمع اعمٙمٚمٗملم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، 

 .(1)آطمتٞم٤مط ذم إصم٤ٌمت احلؼ قمغم واطمد ذم زُم٤من ُمٕملم ( 

: ) ومٛمتك ضمقزٟم٤م ًمٚمٗمرع ىمٌقل احلدي٨م ُمـ ؿمٞمخف ُمـ همػم   -رمحف اهلل–وىم٤مل احل٤مومظ اًمٕمالئل

ز أن يٙمقن هذا وىمقف قمغم اشمّم٤مل اًم ى ذًمؽ إمم اظمتالل اًمًٜمد جلقا ًٜمد اًمذي شمٚم٘م٤مه ؿمٞمخف ، أد 

اًمّمح٤مسم٦م  اطمت٤مطاًم٤ًمىمط همػم ُم٘مٌقل اًمرواي٦م ، ومال جيقز آطمتج٤مج سمخؼمه ... وهلذا اعمٕمٜمك 

 .(4)واًمت٤مسمٕمقن وُمـ سمٕمدهؿ ذم اًمرواي٤مت ، وشمثٌتقا ومٞمٝم٤م وذم اشمّم٤مهل٤م ( 

     آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م اخل٤ٌمزي  ٟمص قمغم، و(3)قى ُمـ اعمًٜمد ُمـ ىم٤مل : إن اعمرؾمؾ أىم وأُم٤م اًمٗمريؼ اًمث٤مين:

ومقق اعمًٜمد ، وم٢من ُمـ اؿمتٝمر قمٜمده طمدي٨م  -أي : اعمرؾمؾ–: ) وهق  طمٞم٨م ىم٤مل -رمحف اهلل-

، وإذا سمٚمٖمف ُمـ واطمد أؾمٜمده إًمٞمف ، ًمٞمحٛمٚمف ُم٤م  سمًامقمف سمٓمرق ، ـمقاه٤م وىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل 

إذا ـمقاه، وٓ  ٝمد قمٚمٞمف سم٠منف رواه ، ويِمٝمد قمغم اًمٜمٌل حتّٛمؾ قمٜمف ، وٕنف إذا أؾمٜمده إمم همػمه يِم

 . (1)ؿمؽ أن اطمتٞم٤مـمف ومٞمف أيمثر (

 وضمف آطمتٞم٤مط :

 آطمتٞم٤مط قمٜمد اًمٗمريؼ إول ُمـ وضمٝملم :

ُمـ إدًم٦م اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م اعمٜمٙمرون حلجٞم٦م اعمرؾمؾ : أنف سم٤مإلمج٤مع ٓ شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة  إن اًمقضمف إول :

                                 
 . (3/310(  اعمحّمقل )5)

 . (0/1225(  هن٤مي٦م اًمقصقل )1)

 . 10(  ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ص 4)

(  وهؿ سمٕمض أصح٤مب اًم٘مقل اًمث٤مين ُمـ آدم٤مه اًمث٤مين ، وىم٤مل سمذًمؽ قمٞمًك سمـ أب٤من . اٟمٔمر : أصقل 3)

 . (5/415اًمنظمز)

 . 520(  اعمٖمٜمل ص 1)
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ًٓ ، ومٙمذًمؽ ي٘م٤مس قمٚمٞمف اًمرواي٦م ، وم٢مهن٤م اًمٗمرع إذا مل يذيمر ؿم٤مهد إصؾ ، وأ رؾمؾ اًمِمٝم٤مدة إرؾم٤م

 . (5)ٓ شم٘مٌؾ ُمرؾمٚم٦م سمج٤مُمع قمدم ُمٕمروم٦م قمداًم٦م إصؾ ذم يمٍؾ 

هذا اًم٘مٞم٤مس سم٤مًمٗمرق ، وذًمؽ ٕن اًمِمٝم٤مدة حيت٤مط ومٞمٝم٤م ُم٤م ٓ حيت٤مط ذم اًمرواي٦م 3 ٕن ومٞمٝم٤م  وٟمقىمش

اًمٗمرع ُمع وضمقد إصؾ ،  إصم٤ٌمت طمؼ قمغم قملم ، وًمذًمؽ اقمتؼم ومٞمٝم٤م اًمٕمدد ، وقمدم ىمٌقل ؿمٝم٤مدة

 وذًمؽ همػم وارد ذم اًمرواي٦م .

: ) وأُم٤م إرؾم٤مل اًمِمٝم٤مدة : ومال يٚمزم ُمـ قمدم ىمٌقهل٤م قمدم ىمٌقل  -رمحف اهلل– ىم٤مل أُمدي

 . (1)ُم٤م مل يٕمتؼم ذم اًمرواي٦م ( آطمتٞم٤مط اإلرؾم٤مل ذم اًمرواي٦م 3 ٕن اًمِمٝم٤مدة ىمد اقمتؼم ومٞمٝم٤م ُمـ

ؿمد وآيمد ُمـ آطمتٞم٤مط ذم أُمر اًمِمٝم٤مدة ، وذًمؽ ح٤م ذم سم٠من آطمتٞم٤مط ذم أُمر اًمرواي٦م أ وأضمٞم٥م :

:  -رمحف اهلل–اًمًٛمٕم٤مين اسمـ اًمرواي٦م ُمـ إجي٤مب اًمٕم٤ٌمدة قمغم اًمٜم٤مس يم٤موم٦م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،  يمام قمؼم  

 . (4))إجي٤مب قم٤ٌمدة قمغم اًمٜم٤مس أو ـمرح قم٤ٌمدة قمٜمٝمؿ (

ًم٦م سم٤معمرؾَمؾ قمٜمف ، وُمع ن اًمرواي٦م ٓ شمّمح إٓ قمـ اًمٕمدل ، وذم اإلرؾم٤مل ضمٝم٤مإ اًمقضمف اًمث٤مين :

 اجلٝم٤مًم٦م ٟمتقىمػ ذم صح٦م اًمرواي٦م ، اطمتٞم٤مـم٤ًم وشمثٌت٤م ، يمام ومٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن ذم اعمراؾمٞمؾ .

ُمـ اؿمتٝمر قمٜمده طمدي٨م سم٠من ؾمٛمٕمف ُمـ ـمرق  إن وأُم٤م آطمتٞم٤مط قمٜمد اًمٗمريؼ اًمث٤مين ، ومقضمٝمف :

إذا ؾمٛمٕمف ُمـ ـمريؼ ُمتٕمددة ، وم٢مٟمف يٓمقي اإلؾمٜم٤مد ، ويرؾمؾ احلدي٨م 3 ًمقوقح اًمٓمريؼ قمٜمده ، و

 .(3)واطمد ، مل يتْمح احلدي٨م قمٜمده ، ومٞمذيمره ُمًٜمدًا 3 ًمٞمخرج ُمـ قمٝمدشمف 

 : سمام ي٠ميت آطمتٞم٤مط قمٜمد اًمٗمريؼ إول ٟمقىمش

ٓ ؿمؽ أن آطمتٞم٤مط ذم اًمًٜم٦م أُمر ضمٚمٞمؾ ، وًمٙمـ اعمٕمتٛمد ذم اًمتّمحٞمح واًمتْمٕمٞمػ هق همٚم٦ٌم 

                                 
 . (3/312( ، واعمحّمقل )1/111(  اٟمٔمر : ذح اًمٚمٛمع ) 5)

 . (1/5522(  اإلطمٙم٤مم )1)

 . (1/111(  ىمقاـمع آدًم٦م )4)

 . (5/415(  اٟمٔمر : أصقل اًمنظمز )3)
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إٓ وهق ىمد قمٚمؿ أو همٚم٥م قمغم فمٜمف  اًمٔمـ ، و اًمراوي اًمٕمدل ٓ جيزم سمٜم٦ًٌم اخلؼم إمم اًمٜمٌل 

 . (5)قمداًم٦م اًمراوي اعمرؾَمؾ قمٜمف

وىمد قمٚمؿ ُمـ قم٤مدهتؿ أهنؿ يرؾمٚمقن إطم٤مدي٨م ٓ ًمتٝمٛم٦م ذم اًمراوي ، سمؾ إُم٤م أنف ؾمٛمع احلدي٨م 

قمـ مج٤مقم٦م صم٘م٤مت ، وصح قمٜمده ، ومػمؾمٚمف اقمتامدًا قمغم صحتف قمـ ؿمٞمقظمف ، أو ٟمًٞم٤مٟم٤ًم عمـ طمدث 

اًمٗمتقى ، أُم٤م ُمـ يرؾمؾ ًمْمٕمػ اًمراوي ومٝمذا ي٘متيض اًم٘مدح ذم قمٜمف ، أو قمغم وضمف اعمذايمرة ، أو 

 .(1)اعمرؾِمؾ 3 ح٤م ومٞمف ُمـ اخلٞم٤مٟم٦م ، واًمٕمدل اًمث٘م٦م ُمٜمزه قمـ ذًمؽ 

وىمقهلؿ : إن اًمرواي٦م آيمد ُمـ اًمِمٝم٤مدة ذم آطمتٞم٤مط هل٤م ، همػم صحٞمح 3 ٕن اًمراوي يث٧ٌم طمٙماًم 

ع ومٞمف ، سمخالف اًمِمٝم٤مدة ، وم٢مٟمف قمغم ٟمٗمًف وقمغم همػمه ، ومٚمؿ يتٓمرق إًمٞمف اًمتٝمٛم٦م ، ومٚمذًمؽ شُمقؾمِّ 

 .(4)يث٧ٌم طم٘م٤ًم قمغم همػمه ، وم٤مطمتٞمط ومٞمف 

  : سمام ي٠ميت آطمتٞم٤مط قمٜمد اًمٗمريؼ اًمث٤مين وٟمقىمش

أُم٤م اًم٘مقل سم٠من اعمرؾمؾ أومم ُمـ اعمًٜمد ، ومٝمق همٚمق ذم آطمتج٤مج سم٤معمرؾمؾ 3 ٕن اعمًٜمد اشمٗمؼ 

 قمغم اىمقال ُمتٕمددة يمام رأج٧م ، اًمٕمٚمامء قمغم ىمٌقًمف و آطمتج٤مج سمف ، و أُم٤م اعمرؾمؾ وم٘مد اظمتٚمٗمقا ذم

 .(3)وم٤معمًٜمد أقمغم رشم٦ٌم ، وأيمثر ُمٞمزة ُمـ اعمرؾمؾ 3 ًمالشمٗم٤مق قمٚمٞمف 

 . (1)قمـ هذا اًم٘مقل : ) وهذا همٚمق ظم٤مرج قمـ اإلٟمّم٤مف ( -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمِمقيم٤مين 

وأُم٤م اطمتٞم٤مـمٝمؿ اًمذي ذيمروه : ومٖمػم ُمتجف 3 ٕن اعمرؾِمؾ ىمد يقصمِّؼ ُمـ ًمٞمس سمث٘م٦م ، وًمذًمؽ ٓ سمد 

 ن يذيمر اًمراوي طمتك ًمق وصم ٘مف 3 ٓطمتامل آـمالع قمغم ضمرح ومٞمف مل يٓمٚمع قمٚمٞمف اعمرؾِمؾ .ًمف أ

 

                                 
 . (1/5522(  اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم ًممُمدي )5)

 . (1/100(  اٟمٔمر : اًمٜمٙم٧م ٓ سمـ طمجر )1)

 . (3/311اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط )  ( 4)

 . 43( ، ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ص 5/1(  اًمتٛمٝمٞمد ٓسمـ قمٌد اًمؼم )3)

 . (5/145(  إرؿم٤مد اًمٗمحقل )1)
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 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

 ًمٕمؾ أىمرب إىمقال أن ي٘م٤مل : ي٘مٌؾ ُمـ اعمرؾمؾ ُم٤م قمرف قمـ اعمرؾِمؾ أنف ٓ يرؾمؾ إٓ قمـ

اًمذي ٓ يٕمٚمؿ قمٛمـ ـ اعمرؾِمؾ اًمث٘م٤مت، يمٛمراؾمٞمؾ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م وٟمحقه٤م ، وٓ ي٘مٌؾ ُم

، أو يرؾمؾ قمـ اًمْمٕمٗم٤مء ، وهبذا اًم٘مقل دمتٛمع إدًم٦م ، و جيٛمع سملم قمٛمؾ اًمًٚمػ ُمع يرؾمؾ

 اعمراؾمٞمؾ ، ومام يم٤مٟمقا يردوهن٤م سم٢مـمالق ، وٓ ي٘مٌٚمقهن٤م سم٢مـمالق .

 ٟمقع اخلالف ، وصمٛمرشمف :

 اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م ُمٕمٜمقي ، وًمف صمٛمرات وم٘مٝمٞم٦م ، ومٛمـ ذًمؽ :

 ،  ومه٤م ُمرؾمالن .(1)، وطمدي٨م اًم٘مٝم٘مٝم٦م  (5)تؾ اعمًٚمؿ سم٤معمٕم٤مهداحلٜمٗمٞم٦م اطمتجقا سمحدي٨م ىم إن

، وطمدي٨م ٟم٤مىم٦م  (3)، وطمدي٨م اًمٞمٛملم ُمع اًمِم٤مهد (4)سمحدي٨م اًمِمٗمٕم٦م -رمحف اهلل– واطمت٩م ُم٤مًمؽ

  . (5)، وهق يرؾمؾ هذه إطم٤مدي٨م يمٚمٝم٤م (1)ذم ضمٜم٤مي٤مت اعمقار  اًمؼماء سمـ قم٤مزب

                                 
ُأيِت سمرضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم ىمتؾ ُمٕم٤مهدًا ُمـ أهؾ اًمذُم٦م ، وم٘مدم رؾمقل  (  قمـ قمٌداًمرمحـ سمـ اًمٌٞمٚمامين أن رؾمقل اهلل 5)

: " أن٤م أومم ُمـ أورم سمذُمتف " أظمرضمف أبق داود ذم اعمراؾمٞمؾ ،  قل اهلل اعمًٚمؿ ، وميب قمٜم٘مف ، وم٘م٤مل رؾم اهلل 

 .135، سمرىمؿ  411سم٤مب اعمًٚمؿ ي٘م٤مد ُمـ اًمٙم٤مومر إذا ىمتٚمف همٞمٚم٦م ، ص 

يّمكم سم٠مصح٤مسمف ، ومؽمدى ذم طمٗمرة  (  قمـ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م ىم٤مل : ضم٤مء رضمؾ ذم سَمٍَمه ض ، ومدظمؾ اعمًجد ورؾمقل اهلل 1)

اًمّمالة ، أُمر ُمـ وحؽ ُمٜمٝمؿ أن يٕمٞمدوا  ائػ ، ومٚمام ىم٣م رؾمقل اهلل يم٤مٟم٧م ذم اعمًجد ، ومْمحٙم٧م ـمق

 .1، سمرىمؿ  551اًمقوقء ، ويٕمٞمدوا اًمّمالة . أظمرضمف أبق داود ذم اعمراؾمٞمؾ ، سم٤مب اًمقوقء ، ص 

.  ىم٣م سم٤مًمِمٗمٕم٦م ومٞمام مل ي٘مًؿ ، وم٢مذا وىمٕم٧م احلدود ومال ؿمٗمٕم٦م ومٞمف قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ : أن رؾمقل اهلل (  4)

 . 114( ،  سمرىمؿ 4/404ضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م ، سم٤مب اًمِمٗمٕم٦م ، )أظمر

. أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م ، سم٤مب اًمٞمٛملم ُمع  ىم٣م سم٤مًمٞمٛملم ُمع اًمِم٤مهد قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد قمـ أبٞمف : أن اًمٜمٌل (  3)

 . 133( ، سمرىمؿ 4/112اًمِم٤مهد ، )

م سمـ ؾمٕمد سمـ حمٞمّم٦م : أن ٟم٤مىم٦م ًمٚمؼماء سمـ قم٤مزب دظمٚم٧م طم٤مئٓم٤م ًمرضم(  1) ؾ وم٠مومًدت ومٞمف ،  وم٘م٣م رؾمقل اهلل قمـ طمرا

أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم  :  أن قمغم أهؾ احل٤مئط طمٗمٔمٝم٤م سم٤مًمٜمٝم٤مر ، وأن ُم٤م أومًدت اعمقار سم٤مًمٚمٞمؾ وم٤مًمْمامن قمغم أهٚمٝم٤م .

 .100( ، سمرىمؿ 4/10اعمقـم٠م ، سم٤مب اًمٌئر ضم٤ٌمر ، )
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 أن  اخلالف ذم آطمتج٤مج سم٤معمراؾمٞمؾ ظمالف إمم -رمحف اهلل–وىمد أؿم٤مر احل٤مومظ اسمـ قمٌد اهل٤مدي 

ًمٗمٔمل ، وم٘م٤مل : )وقمٜمد اًمتح٘مٞمؼ إذا متحص حمؾ اًمٜمزاع ، ومال ٟمزاع سملم اًمٗمري٘ملم ، وم٢من اًمذيـ ىمٌٚمقا 

 .(1)اعمرؾمؾ إٟمام ي٘مٌٚمقٟمف إذا يم٤من اعمرؾِمؾ ُمـ قم٤مدشمف أٓ يروي إّٓ قمـ صم٘م٦م (

ًٓ حلًـ اًمٔمـ وهذا همػم صحٞمح 3 ٕن ُمـ اًمذيـ ي٘مٌٚمقن اعمرؾمؾ ، ي٘مٌٚمقٟمف  ُمٓمٚم٘م٤ًم 3 إقمام

 سم٤مًمراوي. 

 ؾم٥ٌم اخلالف :

يٕمقد ؾم٥ٌم اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م إمم قمدة ىمقاقمد أصقًمٞم٦م وطمديثٞم٦م اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء ، وِذيْمر 

 اخلالف ذم هذه اًم٘مقاقمد مم٤م يٓمقل ، وًمٙمـ ٟمذيمر هذه اًم٘مقاقمد إمج٤مًٓ ، وهل يم٤مًمت٤مزم :

 .ىمٌقل رواي٦م اعمجٝمقل اًمٕمداًم٦م ، وآطمتج٤مج هب٤م  -5

 رواي٦م اًمٕمدل قمـ همػمه ، هؾ هل شمٕمديؾ ًمف أم ٓ ؟ -1

 ىمقل اًمراوي : طمدصمٜمل اًمث٘م٦م ، هؾ حيت٩م سمف إذا مل يًٛمف ؟ -4

 هؾ ي٘مٌؾ اًمتٕمديؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم ، أم ٓ سمد أن يذيمر ؾم٥ٌم اًمتٕمديؾ ؟ -3

 (4)هؾ يِمؽمط اًمٕمدد ذم اًمتٕمديؾ ، أم ي٘مض سمف ُمـ واطمد ؟ -1

 

 

 

 

                                                                                               
ُمثٚم٦م وهمػمه٤م ذم يمت٤مب : ( ، واٟمٔمر هذه ا5/4ٕ، واًمتٛمٝمٞمد ٓسمـ قمٌد اًمؼم )  01(  اٟمٔمر : ُم٘مدُم٦م اسمـ اًم٘مّم٤مر ص 5)

 ( .5/103ىمقاقمد أصقل اًمٗم٘مف وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م ، ًمّمٗمقان داوودي )

 وٛمـ جمٛمققم٦م رؾم٤مئؾ احل٤مومظ اسمـ قمٌداهل٤مدي . 544(  اعمراؾمٞمؾ ص 1)

،  310(  وىمد ومّمؾ اح٤مزري اًمٙمالم ذم هذه إصقل ، ووضمف سمٜم٤مء اعم٠ًمخ٦م قمٚمٞمٝم٤م . اٟمٔمر : إيْم٤مح اعمحّمقل ص 4)

 .15وضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ص 
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ه . اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مًمث٦م : إذا دمرد اعمرؾمؾ قمـ قم٤موده وٓ  دًمٞمؾ ذم اًم٤ٌمب ؾمقا

 متٝمٞمد :

هذه اعم٠ًمخ٦م ومرع ًمٚمٛم٠ًمخ٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ، وىمد ومرقمٝم٤م اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمغم ُمذه٥م إُم٤مُمٝمؿ ذم أن  إصؾ 

سم٤معمرؾمؾ قمدم آطمتج٤مج سمف ، إٓ  أن يٕمْمده ُم٤م ي٘مقيف ، ومٞمٙمقن آطمتج٤مج سمٛمجٛمقع إدًم٦م ، 

 . (5)وًمٞمس سم٤معمرؾمؾ وم٘مط

، وزاد اًمِم٤مومٕمٞم٦م أؿمٞم٤مء  (1)ذم يمالم اًمِم٤مومٕمل و ُم٤م يٕمْمد اعمرؾمؾ ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إمم سمٕمْمف

ذم ذطمف جلٛمع اجلقاُمع 3 ٕنف ضم٤مُمع  -رمحف اهلل– اعمحكمضمالل اًمديـ أظمرى، وٟمذيمر هٜم٤م ٟمص 

ٕيمثر اًمٕمقاود ، طمٞم٨م ىم٤مل : ) وإن قمْمد ُمرؾمؾ يم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم ... وٕمٞمػ يرضمح ، أي : 

اًمٕمٚمامء ًمٞمس ومٞمٝمؿ صح٤ميب ، أو ص٤مًمح ًمالطمتج٤مج ، يم٘مقل صح٤ميب ، أو ومٕمٚمف ، أو ىمقل إيمثر ُمـ 

، أو إرؾم٤مل سم٠من يرؾمٚمف آظمر يروي قمـ  (4)إؾمٜم٤مد ُمـ ُمرؾمٚمف ، أو همػمه سم٠من يِمتٛمؾ قمغم وٕمػ

، أو اٟمتِم٤مر ًمف ُمـ همػم ٟمٙمػم ، أو قمٛمؾ أهؾ اًمٕمٍم قمغم  (3)همػم ؿمٞمقخ إول ، أو ىمٞم٤مس ُمٕمٜمك

 .(1)ِم٤مومٕمل (ووم٘مف ، يم٤من اعمجٛمقع ُمـ اعمرؾمؾ واعمٜمْمؿ إًمٞمف اًمٕم٤مود ًمف طمج٦م ، ووم٤مىم٤م ًمٚم

 ومٝمذه شمًٕم٦م ُمٕمْمدات ًمٚمخؼم اعمرؾمؾ ، وزاد ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قم٤موديـ آظمريـ ، مه٤م:

                                 
( رأي اًمِم٤مومٕمل 3 ًمٙمثرة آظمتالف طمقًمف . وًمٕمؾ رأي شم٘مل 3/354(  وىمد طم٘مؼ اًمزريمٌم ذم اًمٌحر اعمحٞمط )5)

أصاًل ، وُمقاوع ىمٌقًمف ًمف ٕضمؾ اًمديـ اًمًٌٙمل أىمرب أراء طمٞم٨م ىم٤مل : ) اًمِم٤مومٕمل ٓ ي٘مٌؾ اعمرؾمؾ 

 .( 1/5221، وىم٣م ومٞمٝم٤م سمٙمقهن٤م ُمًٜمدة ( اإلهب٤مج )قمتْم٤مدآ

 . 315ص (  اًمرؾم٤مًم٦م  1)

 . (1/104(  يمٕمدم صمٌقت قمداًم٦م رواشمف . طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر )4)

 . (1/104(  وهق اًم٘مٞم٤مس سمٜمٗمل اًمٗم٤مرق . طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر )3)

: ومٕمل سم٢مرؾم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م حلدي٨م( ، وذيمر اًمًٞمقـمل قمٛمؾ اًمِم٤م4/505سمح٤مؿمٞم٦م آٟمّم٤مري ) (  ذح اعمحكم1)

 .(5/113اقمتْمد سمٖمػمه . شمدري٥م اًمراوي )قمـ سمٞمع اًمٚمحؿ سم٤محلٞمقان ، يمٛمث٤مل عمرؾمؾ  هنك رؾمقل اهلل 
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 .(5)أن يقاومؼ اعمرؾَمؾ فم٤مهر اًم٘مرآن ، أو فم٤مهر اًمًٜم٦م  -5

 . (1)أن حيت٩م سم٤معمرؾَمؾ ُمـ أرؾمٚمف 3 ٕنف ًمق ٓ صمٌقت اعمرؾمؾ قمٜمده ُم٤م اطمت٩م سمف  -1

ه ( أي : ٓ  ء يم٤من اًمدًمٞمؾ و ُمٕمٜمك  ) ٓ دًمٞمؾ ذم اًم٤ٌمب ؾمقا دًمٞمؾ ذم اعم٠ًمخ٦م ؾمقى اعمرؾمؾ ، ؾمقا

 .(4)يقاومؼ اعمرؾمؾ أو خي٤مًمٗمف ويٕم٤مروف 

قمـ هذه اعم٠ًمخ٦م سم٘مقًمف : ) إظمذ سم٤معمرؾمؾ واحلدي٨م اًمْمٕمٞمػ ، إذا  -رمحف اهلل– وقمؼّم اسمـ اًم٘مٞمؿ

ـ ذم ذا مل يٙم، وهذا اًمتٕمٌػم خيتٚمػ قمـ شمٕمٌػم اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمــ : )إ (3)مل يٙمـ ذم اًم٤ٌمب رء يدومٕمف ( 

ه (  ٕن شمٕمٌػم اًمِم٤مومٕمٞم٦م ي٘متيض أن اعمرؾمؾ ٓ يٕمٛمؾ سمف إذا وضمد اًم٘مٞم٤مس 3 ٕن  3اًم٤ٌمب دًمٞمؾ ؾمقا

اعمرؾمؾ  وم٘مد أّصؾ ُمـ أصقل اإلُم٤مم أمحد : أنّ  -رمحف اهلل– اًم٘مٞم٤مس دًمٞمؾ ُمٕمتؼم ، وأُم٤م اسمـ اًم٘مٞمؿ

ٙمـ ذم يٕمٛمؾ سمف طمتك ُمع وضمقد ىمٞم٤مس يٕم٤مروف ذم اًم٤ٌمب ، وًمذًمؽ ىم٤مل ذم قم٤ٌمرشمف : ) إذا مل ي

 اًم٤ٌمب رء يدومٕمف ( طمتك ًمق يم٤من دًمٞماًل يم٤مًم٘مٞم٤مس .

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 : (1)اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم هذه اعم٠ًمخ٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

اعمرؾمؾ إذا دمرد قم٤موده ، ومل يقضمد ذم اًم٤ٌمب ؾمقاه، وم٢مٟمف يٕمٛمؾ سمف ، ويٕمتؼم  إن اًم٘مقل إول :

٥م هذا اًم٘مقل ًمٚمِم٤مومٕمل ًِ  .-رمحٝمام اهلل– (5)، وأمحد  (1)طمج٦م ، وُٟم

                                 
 . (1/112(  اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى )5)

 . 411(  سمٞم٤من اًمدًمٞمؾ قمغم سمٓمالن اًمتحٚمٞمؾ ص 1)

 . ( 1/500(  طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٜم٤مين قمغم ذح اعمحكم )4)

 . (5/41(  إقمالم اعمقىمٕملم )3)

 وًمذا ٓ يدظمالن ذم اخلالف هٜم٤م .(  ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ طمجٞم٦م اعمرؾمؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم يمام ُمر ذم اعم٠ًمخ٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ، 1)

٥م هذا اًم٘مقل ًمٚمِم٤مومٕمل اح٤موردي ذم احل٤موي )1) ًَ ( ، اٟمٔمر : اعم٘مٜمع ذم 5/130( ، واجلقيٜمل ذم اًمؼمه٤من )1/511(  َٟم

  ، واًمِم٤مومٕمل طمٞم٤مشمف وقمٍمه ٕيب زهرة  101( ، وحم٤مؾمـ آصٓمالح ًمٚمٌٚم٘مٞمٜمل ص 5/541ذم قمٚمقم احلدي٨م )

 =٘م٤مل : أراد اًمِم٤مومٕمل شمريمف اطمتٞم٤مـم٤ًم ، وٓ يدل قمغم ىمٌقًمف وآطمتج٤مج، وٟم٤مىمش سمٕمْمٝمؿ هذه اًمٜم٦ًٌم وم 144ص 
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اعمرؾمؾ ٓ يٕمٛمؾ سمف ُمٓمٚم٘م٤ًم إذا دمرد قمـ قم٤موده ، وٟمًٌف إيمثر ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م إن اًم٘مقل اًمث٤مين : 

 .(4)و هق ىمقل اسمـ طمزم  ،(1)ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل

ه ، ودل هذا اعمرؾمؾ قمغم  إن اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م : اعمرؾمؾ إذا دمرد قمـ قم٤موده ، وًمٞمس ذم اًم٤ٌمب ؾمقا

 اعم٠ًمخ٦م ، واًمٙمػ قمـ اًمٗمٕمؾ ، وٓ جيزم سمحؾ و ٓ طمرُم٦م ، حتريؿ اًمٗمٕمؾ ، ومٞمج٥م اًمتقىمػ ذم

٥م هذا اًم٘مقل ًمٚمِم٤مومٕمل ًِ  .(1)، واظمت٤مره مجع ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م اعمت٠مظمريـ  (3)وُٟم

ه وم٤مٕفمٝمر آٟمٙمٗم٤مف ٕضمٚمف ( ومنه٤م .(1)وقم٤ٌمرة مجع اجلقاُمع : ) وم٢من دمرد وٓ دًمٞمؾ ؾمقا

 .(0)حؾ وٓ طمرُم٦م ( اًمًٞمقـمل سم٘مقًمف : ) أي : اًمتقىمػ ذم اعم٠ًمخ٦م ُمـ همػم ضمزم سم

 

                                                                                               
( ، واعمرؾمؾ 1/1531سمف ، أو أراد وم٘مد دًمٞمؾ خي٤مًمٗمف ، ومٕم٤مد ًمٙمقٟمف طمج٦م وٕمٞمٗم٦م . اٟمٔمر : اًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي )=

 . (1/151سملم اًم٘مٌقل واًمرد حلّم٦م اًمّمٖمػم )

،  551، واعمدظمؾ ٓسمـ سمدران ص  ٦101م ًمف ص ( ، واًمٗمروؾمٞم5/41(  اٟمٔمر : إقمالم اعمقىمٕملم ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )5)

 . (5/511واعمدظمؾ اعمٗمّمؾ ًمٌٙمر أبقزيد)

( ، وًمٕمٚمف يٗمٝمؿ هذا اًم٘مقل 3/354( ، واًمٌحر اعمحٞمط )5/451( ، واعمًتّمٗمك )1/115(  اٟمٔمر : ىمقاـمع إدًم٦م )1)

نميمف ومٞمف ُمـ يًٜمده ، سم٢مرؾم٤مل طمدي٨م مل ي اٟمٗمردُمـ يمالم اًمِم٤مومٕمل ذم اًمرؾم٤مًم٦م ، وم٢مٟمف ىم٤مل قمـ اعمرؾِمؾ : ) وإذا 

اعمرؾِمؾ ، وم٢مذا اٟمتٗم٧م هذه ىُمٌِؾ ُم٤م يٜمٗمرد سمف ُمـ ذًمؽ ، ويٕمتؼم قمٚمٞمف ... ( صمؿ ذيمر ذوط ىمٌقل ُم٤م شمٗمرد سمف 

، وهل ُم٤م ٟمٕمؼمِّ قمٜمف سمام دمرد قمـ قم٤موده وم٢مٟمف ٓ ي٘مٌؾ ، وًمذا ىم٤مل سمٕمده٤م : ) وُمتك ظم٤مًمػ ُم٤م وصٗم٧م اًمنموط

، ومدّل يمالُمف قمغم رومْمف اعمرؾمؾ إذا  313ؾَمٚمِف ( اًمرؾم٤مًم٦م ص أض سمحديثف ، طمتك ٓ يًع أطمدًا ُمٜمٝمؿ ىمٌقل ُمر

 .(3/313. واٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط) -رمحف اهلل–دمرد قمـ قم٤موده ، وهذا ُم٤م ظمٓمر زم قمٜمد اًمت٠مُمؾ ذم يمالُمف 

 . (5/531(  اإلطمٙم٤مم )4)

 ( .4/112(  اٟمٔمر : ذح اًمٙمقيم٥م اًم٤ًمـمع )3)

،  550( ،  وهم٤مي٦م اًمقصقل ص 5/145وشمِمٜمٞمػ اعم٤ًمُمع ) ( ،1/310(  اٟمٔمر : رومع احل٤مضم٥م ٓسمـ اًمًٌٙمل )1)

ٜمَْٞمٙمل )5/111وشمدري٥م اًمراوي ) ًُ  . (5/101( ، وومتح اًم٤ٌمىمل ًمٚم

 ( .4/504(  ذح اعمحكم قمؾ مجع اجلقاُمع سمح٤مؿمٞم٦م إنّم٤مري )1)

 . (4/112(  ذح اًمٙمقيم٥م اًم٤ًمـمع )0)
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 ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م:

اًم٘م٤مئٚمقن سم٠من اعمرؾمؾ إذا دل قمغم حتريؿ  –أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م أصح٤مب اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م 

 ،آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م : ضمالل اًمديـ اعمحكم وٟمص قمغم،  -رء وم٢مٟمف جي٥م آٟمٙمٗم٤مف قمٜمف ، واًمؽمك ًمف 

 . -رمحٝمؿ اهلل-و زيمري٤م إنّم٤مري   ،و اًمًٞمقـمل

: ) وم٢من دمّرد اعمرؾمؾ قمـ اًمٕم٤مود ، وٓ دًمٞمؾ ذم اًم٤ٌمب  -رمحف اهلل–ىم٤مل ضمالل اًمديـ اعمحكم 

ه ، وُمدًمقًمف اعمٜمع ُمـ رء ، وم٤مٕفمٝمر آٟمٙمٗم٤مف قمـ ذًمؽ اًمٌمء ٕضمٚمف 3   .(5)( اطمتٞم٤مـم٤مً ؾمقا

 .(1)(٤مـم٤مً اطمتٞم: آٟمٙمٗم٤مف ٕضمٚمف 3  -وهق إفمٝمر–: ) واًمث٤مًم٨م  -رمحف اهلل–و ىم٤مل اًمًٞمقـمل 

: ) وإن دمرد هذا اعمرؾمؾ قمـ قم٤مود ، وٓ دًمٞمؾ ذم اًم٤ٌمب  -رمحف اهلل–وىم٤مل زيمري٤م إنّم٤مري 

ه ، وُمدًمقًمف اعمٜمع ُمـ اًمٌمء ، وم٤مٕصح أنف جي٥م آٟمٙمٗم٤مف قمـ ذًمؽ اًمٌمء ٕضمٚمف  أي : –ؾمقا

 .(4)3 ٕن ذًمؽ حيدث ؿمٌٝم٦م شمقضم٥م اًمتقىمػ ( اطمتٞم٤مـم٤مً 3  -اعمرؾمؾ

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

وضمف آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م زيمري٤م إنّم٤مري ذم اًمٜمص اًمذي ٟم٘مٚمتف قمٜمف ، وظمالصتف : أن  ىمد سملم  

هذا اعمرؾمؾ اًمذي دل  قمغم اًمٜمٝمل قمـ رء ، و هذا اًمٌمء ًمٞمس ومٞمف دًمٞمؾ آظمر يٌلم طمٙمٛمف، 

اطمتٛمؾ أن يٙمقن حمرُم٤ًم 3 ٕضمؾ احلدي٨م اعمرؾمؾ ، واطمتٛمؾ أن يٙمقن ُم٤ٌمطم٤ًم 3 ًمٚمؼماءة إصٚمٞم٦م ، 

حل٤مفمر واعمٌٞمح ، يقرث ؿمٌٝم٦م شمقضم٥م قمغم اإلٟم٤ًمن شمرك هذا اًمٌمء 3 ُمراقم٤مة وقمٜمد شمٕم٤مرض ا

 ًمٚمًالُم٦م ذم اًمٕم٤مىم٦ٌم .

 وٟمقىمش آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م سمام ي٠ميت:

اًمؼماءة إصٚمٞم٦م اًمتل شم٘متيض اإلسم٤مطم٦م ، أُمر ُمًتٞم٘مـ ذم هذه اعم٠ًمخ٦م ، وإُمر اعمًتٞم٘مـ ٓ  إن

                                 
 ( .4/504(  ذح اعمحكم قمؾ مجع اجلقاُمع سمح٤مؿمٞم٦م إنّم٤مري  )5)

 . (4/112ذح اًمٙمقيم٥م اًم٤ًمـمع )  (1)

 . 550(  هم٤مي٦م اًمقصقل ص 4)
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ًمٞم٘ملم ٓ يزول سم٤مًمِمؽ( وىمد سمٞمٜم٤ّم ذم اعم٠ًمخ٦م يرشمٗمع سمٛمجرد اًمِمؽ واًمتقهؿ ، يمام هل اًم٘م٤مقمدة : )ا

اًم٤ًمسم٘م٦م أن اعمرؾمؾ وٕمٞمػ ، وإذا يم٤من وٕمٞمٗم٤ًم ومٝمق قمٛمؾ سم٤مًمتقهؿ واًمٔمـ اعمرضمقح ، وإظمذ 

 .(5)سم٤مًمٞم٘ملم ذم هذه احل٤مًم٦م أضمدر وأومم 

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

ّٓ قمـ ىمد سمٞمٜم٧م ذم اعم٠ًمخ٦م اًم٤ًمسم٘م٦م أن اعمرؾَمؾ حيت٩م سمف إذا قُمِرف قمـ اعم رؾِمؾ أنف ٓ يرؾمؾ إ

 . -اهلل رمحٝمام–اًمث٘م٤مت ، يمام هق رأي ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، واسمـ قمٌداهل٤مدي 

واعمراؾمٞمؾ ىمد شمٜم٤مزع اًمٜم٤مس ذم ىمٌقهل٤م ورده٤م ، : ) -رمحف اهلل–ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

٤مًمف أنف ٓ يرؾمؾ وطم٥ًم إىمقال أن ُمٜمٝم٤م : اعم٘مٌقل ، وُمٜمٝم٤م : اعمردود اعمقىمقف ، ومٛمـ قمٚمؿ ُمـ طم

إٓ قمـ صم٘م٦م ، ىُمٌِؾ ُمرؾَمٚمف ، وُمـ قُمِرف أنف يرؾمؾ قمـ صم٘م٦م وهمػم اًمث٘م٦م ، يم٤من إرؾم٤مًمف رواي٦م قمٛمـ ٓ 

 .(1)( يٕمرف طم٤مًمف ومٝمذا ُمقىمقف ، وُم٤م يم٤من ُمـ اعمراؾمٞمؾ خم٤مًمٗم٤م ح٤م رواه اًمث٘م٤مت يم٤من ُمردودا

ا ؾمٛمك مل يًؿ إٓ صم٘م٦م ، ومل : ) وم٢مذا يم٤من ُمـ قم٤مدة اعمرؾِمؾ أنف إذ -رمحف اهلل–ىم٤مل اسمـ قمٌداهل٤مدي و

 .(4)يًؿ جمٝمقًٓ ، يم٤من ُمرؾمٚمف طمج٦م ، وهذا أقمدل إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م (

                                 
( ، واًمٕمجٞم٥م أن هذا اجلقاب ذيمره ضمالل 4/500(  اٟمٔمر : ذح اعمحكم قمؾ مجع اجلقاُمع سمح٤مؿمٞم٦م إنّم٤مري )5)

سم٤ًم قمغم إُم٤مم احلرُملم طملم ىم٤مل : أن اعمجٝمقل إذا روى حترياًم ومٞمج٥م آٟمٙمٗم٤مف اطمتٞم٤مـم٤ًم ، ومرد  اًمديـ اعمحكم ضمقا

ٞمف اعمحكم سمام ىمدُمتف ، ومٙمٞمػ يًتخدم اعمحكم هذا اجلقاب هٜم٤مك وٓ يًتخدُمف هٜم٤م !! وٓ ؿمؽ أن اعمرؾمؾ ُمـ قمٚم

أىمقى أؾم٤ٌمب رده : اجلٝمؾ سم٤مًمراوي اعمرؾَمؾ قمٜمف ، طمتك ضمٕمٚمٝم٤م اًمٌٕمض ُمـ ىمٌٞمؾ ضمٝم٤مًم٦م اًمٕملم ، وًمٞمس ضمٝم٤مًم٦م 

اًمديـ اعمحكم وم٘م٤مل : ) وىمد جي٤مب  ، وىمد طم٤مول اًمٌٜم٤مين آقمتذار جلالل 14اًمٕمداًم٦م . اٟمٔمر: ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ص

وهذا ضمقاب همػم صحٞمح 3 ٕن يمقٟمف ٓ دًمٞمؾ  ،(1/500سم٤مًمٗمرق طمٞم٨م ٓ دًمٞمؾ ذم اًم٤ٌمب ؾمقاه( طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٜم٤مين )

صمؿ إن ذم اًم٤ٌمب دًمٞمؾ أىمقى ،  ؾمقاه ٓ يٗمٞمد ؿمٞمئ٤ًم ُم٤م دام أنٜم٤م ٟمْمٕمٗمف يم٠مي دًمٞمؾ ٟمٓمٚمؼ قمٚمٞمف وصػ اًمْمٕمػ ،

 : آؾمتّمح٤مب .وهق

 . (0/341اًمٜمٌقي٦م )(  ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م 1)

، واٟمٔمر : احلدي٨م اعمرؾمؾ سملم اًم٘مٌقل واًمرد حلّم٦م اًمّمٖمػم  505(  اًمّم٤مرم اعمٜمٙمل ذم اًمرد قمغم اًمًٌٙمل ص 4)

(1/110) . 
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وإذا يم٤من إُمر يمذًمؽ ، وم٤معمرؾِمؾ إذا يم٤من ٓ يرؾمؾ إٓ قمـ اًمث٘م٤مت ، ومٛمرؾمٚمف صحٞمح ، وطمديثف 

ء اقمتْمد سمٖمػمه أو دمرد  إٓ أن خي٤مًمٗمف ُمًٜمد أىمقى ُمٜمف .  ُم٘مٌقل ، ؾمقا

ؾِمؾ يرؾمؾ قمـ اًمث٘م٤مت وهمػمهؿ ، ومال قمؼمة سمحديثف ، و ٓ يٕمٛمؾ سمف 3 ٕن وأُم٤م إن يم٤من اعمر

اعمرؾَمؾ طمٞمٜمئذ يٙمقن وٕمٞمٗم٤ًم ، واًمْمٕمٞمػ ذم رشم٦ٌم اعمردود 3 وٕنف ٓ يٗمٞمد طمٞمٜمئٍذ إٓ اًمٔمـ 

 .(5)(   ڑ ڑ ک ک ک ک گ )اعمرضمقح ، ويمام ىم٤مل احلؼ ؾمٌح٤مٟمف :  

 ؾم٥ٌم اخلالف :

 اًمٕمٚمامء ذم ُم٠ًمختلم : ًمٕمؾ ؾم٥ٌم اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م راضمع خلالف

 طمٙمؿ آطمتج٤مج سم٤معمرؾمؾ ، وىمد شم٘مدُم٧م ذم اعمٌح٨م اًم٤ًمسمؼ . -5

ه ، وىمد ٟمص اًمٕمالُم٦م اسمـ  -1 طمٙمؿ إظمذ سم٤محلدي٨م اًمْمٕمٞمػ إذا مل يقضمد ذم اًم٤ٌمب ؾمقا

هق إظمذ سم٤معمرؾمؾ واًمْمٕمٞمػ إذا مل  -رمحف اهلل–أن ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد  -رمحف اهلل–اًم٘مٞمؿ 

 .(1)يقضمد ُم٤م يٕم٤مروف 

سمع : إظمذ سم٤معمرؾمؾ واحلدي٨م اًمْمٕمٞمػ ، إذا مل يٙمـ  -رمحف اهلل–اًم٘مٞمؿ ىم٤مل اسمـ  : )إصؾ اًمرا

 . (4)ذم اًم٤ٌمب رء يدومٕمف ، وهق اًمذي رضمحف قمغم اًم٘مٞم٤مس (

                                 
         ( ُمـ ؾمقرة يقٟمس ، واٟمٔمر : احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ وطمٙمؿ آطمتج٤مج سمف ًمٕمٌداًمٙمريؿ اخلْمػم 41(  ُمـ أي٦م )5)

 122ص 

اًمٕمٛمؾ سم٤مًمْمٕمٞمػ ذم اًمٗمْم٤مئؾ  -1قمدم اًمٕمٛمؾ سمف ُمٓمٚم٘م٤ًم .  -5اعم٠ًمخ٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال : (  اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم هذه1)

اًمٕمٛمؾ سمف ذم اًمٗمْم٤مئؾ ٓ ذم آطمٙم٤مم . شمراضمع إىمقال وإدًم٦م واعمٜم٤مىمِم٤مت ُمـ :اًم٘مقل اًمٌديع  -4وإطمٙم٤مم . 

ًمٕمٌداًمٙمريؿ ، واحلدي٨م اًمْمٕمٞمػ وطمٙمؿ آطمتج٤مج سمف  414ذم اًمّمالة قمغم احلٌٞم٥م اًمِمٗمٞمع  ًمٚمًخ٤موي ص 

 . 400-132اخلْمػم ص 

، و أصقل  110( ، واٟمٔمر : اسمـ طمٜمٌؾ طمٞم٤مشمف وقمٍمه وآراؤه ووم٘مٝمف ٕيب زهرة ص 5/41(  إقمالم اعمقىمٕملم )4)

 . 444ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد ًمٚمؽميمل ص 



 الفصل الرابع: األخ  باالحتواط يف مباحث األدلة

 

[286] 

 

 .(5): )احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ أطم٥م إزم ُمـ اًمرأي ( -رمحف اهلل–ومم٤م يدل قمٚمٞمف ىمقل أمحد 

اًمٗمْم٤مئؾ واًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ،  : ) يًتح٥م اًمٕمٛمؾ سم٤مًمْمٕمٞمػ ذم -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمٜمقوي 

قمام إذا ورد وٕمٞمػ سمٙمراه٦م سمٕمض  اطمتٞم٤مـم٤مً وأُم٤م إطمٙم٤مم وم٤ٌمًمّمحٞمح واحلًـ إٓ أن يٙمقن 

 .(1)اًمٌٞمقع أو إنٙمح٦م ، وم٤معمًتح٥م اًمتٜمزه ، وٓ جي٥م ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . 413( ، واًم٘مقل اًمٌديع ًمٚمًخ٤موي ص 51/11(  اٟمٔمر : جمٛمقع اًمٗمت٤موى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م )5)

 . 1(  إذيم٤مر ص 1)
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 اعم٠ًمخ٦م اًمراسمٕم٦م : اؿمؽماط اًمٗم٘مف ذم اًمراوي .

 متٝمٞمد :

د سم٤مًمٗم٘مف ذم اًمراوي : أن ي :  ٕمرف ُمٕمٜمك احلدي٨م واًمٖمرض ُمٜمف ، يم٠من يٕمرف أن ىمقل اًمٜمٌل اعمرا

 يتٕمٚمؼ سم٤مٟمِمٖم٤مل اًم٘مٚم٥م . (5) "ٓ حيٙمؿ أطمد سملم اصمٜملم وهق همْم٤ٌمن "

 .(1)ويٕمرف وم٘مف اًمراوي سم٤مًمتجرسم٦م ، وُمٕمرومتف عمٕم٤مين ًم٤ًمن اًمٕمرب  

 حترير حمؾ اًمٜمزاع :

 (1)و٤مسمٓم٤مً  (3)ُمًٚمامً  (4)اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أنف يِمؽمط ًم٘مٌقل إظم٤ٌمر أن يٙمقن اًمراوي قم٤مىمالً 

 . (1)قمدًٓ 

 واظمتٚمٗمقا ذم اؿمؽماط اًمٗم٘مف وهمػمه ُمـ اًمنموط .

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اؿمؽماط اًمٗم٘مف ًمٚمراوي قمغم ىمقًملم :

                                 
 (  أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .5)

( ، سمرىمؿ 2/11اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب إطمٙم٤مم ، سم٤مب هؾ ي٘ميض اًم٘م٤ميض أو يٗمتل وهق همْم٤ٌمن ، )          

، سمرىمؿ  111( ، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب إىمْمٞم٦م ، سم٤مب يمراه٦م ىمْم٤مء اًم٘م٤ميض وهق همْم٤ٌمن ، ص0511)

(5050) . 

ر ًمٚمٌخ٤مري )، ويمِمػ  510دًم٦م ص (  اٟمٔمر : شم٘مقيؿ ا1ٕ) ( . وطمرر ص٤مطم٥م ومقاشمح اًمرمحقت 1/420إها

وومٞمف  ،(1/531اخلالف وم٘مط ذم ومٝمؿ اعمٕم٤مين اًمٚمٖمقي٦م ، وًمٞمس اخلالف ذم اًمٕمٚمؿ سم٤معمٕم٤مين اًمنمقمٞم٦م وقمٚم٦م احلٙمؿ )

 سمؾ هق أؿمٛمؾ ُمـ ومٝمؿ اعمٕم٤مين اًمٚمٖمقي٦م . . ٟمٔمر

 .120(  ٟم٘مؾ آشمٗم٤مق قمٚمٞمف اسمـ اًمٚمح٤مم ذم اعمختٍم ُمع ذح اًمِمثري ص 4)

 . 04( ، واسمـ رؿمد ذم اًميوري ص 5/110(  ٟم٘مؾ آشمٗم٤مق قمٚمٞمف اسمـ احل٤مضم٥م ذم اعمختٍم )3)

 .522(  ٟم٘مؾ آشمٗم٤مق قمٚمٞمف اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم اعمذيمرة ص 1)

 .04( ، واسمـ رؿمد ذم اًميوري ص 5/151(  ٟم٘مؾ آشمٗم٤مق قمٚمٞمف اجلقيٜمل ذم اًمؼمه٤من )1)



 الفصل الرابع: األخ  باالحتواط يف مباحث األدلة

 

[288] 

 

، (1)وشمٌٕمف ُمت٠مظمرو احلٜمٗمٞم٦م ،(5)اؿمؽماط اًمٗم٘مف ذم اًمراوي ، وهق ىمقل قمٞمًك سمـ أب٤من اًم٘مقل إول :

٥م ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ًَ وُٟم
(4). 

وٓ سمد ُمـ اًمتٜمٌٞمف هٜم٤م : أن احلٜمٗمٞم٦م ٓ يردون طمدي٨م اًمراوي همػم اًمٗم٘مٞمف ُمٓمٚم٘م٤ًم ، سمؾ يردوٟمف إذا 

ظم٤مًمػ اًم٘مٞم٤مس ، ومل يت٘مٌٚمف اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن سم٤مًم٘مٌقل ، وذط اًمٗم٘مف ذط يمامل قمٜمدهؿ ، 

 .(3)يٕمٛمٚمقن سمف قمٜمد اًمتٕم٤مرض سملم إطم٤مدي٨م 

دي٨م ُمـ ٓ يٕمرف ُمٕمٜمك ُم٤م يٜم٘مٚمف يم٤مٕقمجٛمل ٓ طم ):  -رمحف اهلل–اًمٌخ٤مري  قمالء اًمديـىم٤مل 

                                 
ادي ، وم٘مٞمف اًمٕمراق ، وشمٚمٛمٞمذ حمٛمد سمـ احلًـ اًمِمٞم٤ٌمين ، (  قمٞمًك سمـ أب٤من سمـ صدىم٦م سمـ قمدي ، أبق ُمقؾمك اًمٌٖمد5)

وىم٤ميض اًمٌٍمة ، ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : إصم٤ٌمت اًم٘مٞم٤مس ، واضمتٝم٤مد اًمرأي ، واجل٤مُمع ، وظمؼم اًمقاطمد وهمػمه٤م ، وشمقذم ؾمٜم٦م 

 . (5/101، وهدي٦م اًمٕم٤مروملم ) 433. اٟمٔمر : أظم٤ٌمر اًم٘مْم٤مة ًمقيمٞمع ص  ـه115

( ، واعمٖمٜمل 5/431، وأصقل اًمنظمز )  511ل اًمٌزدوي ص ، وأصق 510دًم٦م ص (  اٟمٔمر : شم٘مقيؿ ا1ٕ)

ر ًمٚمٌخ٤مري ) 105ًمٚمخ٤ٌمزي ص  ر ًمٚمٜمًٗمل)1/420،  ويمِمػ إها ( ، وومتح 1/44( ، ويمِمػ إها

 ( . 1/21اًمٖمٗم٤مر ٓسمـ ٟمجٞمؿ )

، واًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم  511، واسمـ ضمزي ذم شم٘مري٥م اًمقصقل ص 402(  ٟم٘مٚمف قمـ ُم٤مًمؽ اًم٘مراذم ذم ذح اًمتٜم٘مٞمح ص 4)

( ، وٟمًٌف ًمٚمامًمٙمٞم٦م ص٤مطم٥م ُمراىمل اًمًٕمقد طمٞم٨م ىم٤مل : ) ُمـ ًمٞمس ذا وم٘مف أب٤مه اجلٞمؾ ( وأراد 1/30اًمٌٜمقد) ٟمنم

( ، 5/411سم٤مجلٞمؾ : أهؾ ُمذه٥م ُم٤مًمؽ ، صمؿ رضّمح ظمالومف وم٘م٤مل : )وقمٙمًف أثٌتف اًمدًمٞمؾ( . اٟمٔمر : ٟمثر اًمقرود )

ذم يمت٤مسمف : اًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ ، ورضمح ٟمًٌتف إًمٞمف طم٤مشمؿ سم٤مين  101وُمراىمل اًمًٕمقد إمم ُمراىمل اًمًٕمقد ص 

 . 111أصقل اًمٗم٘مف اًمتل اظمتٚمػ اًمٜم٘مؾ ومٞمٝم٤م قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ص 

م يمام حيؼ ؾمامقمف ، صمؿ ومٝمؿ (  وىمد اؿمؽمـمقا وٌط اًمراوي ، واًمْمٌط يمام ىم٤مل صدر اًمنميٕم٦م هق : ) ؾمامع اًمٙمال3)

ىم٦ٌم إمم طملم إداء ، ويمامًمفُمٕمٜم٤مه : أن يٜمْمؿ إًمٞمف اًمقىمقف قمغم ُمٕم٤مٟمٞمف  ، صمؿ طمٗمظ أخٗم٤مفمف ، صمؿ اًمث٤ٌمت قمٚمٞمف ُمع اعمرا

اًمنمقمٞم٦م ( ويٗمٝمؿ ُمـ هذا اًمٜمص أن اؿمؽماط اًمٗم٘مف ذم اًمراوي هق إيمٛمؾ وًمٞمس اًمٙم٤مُمؾ ، واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام : أن 

ذط ذم ىمٌقل اًمرواي٦م ، سمٞمٜمام إيمٛمؾ يًتٗم٤مد ُمٜمف ذم اًمؽمضمٞمح سملم  -اًمذي هق طمٗمظ إًمٗم٤مظ–اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٌط 

( ، واًمتقوٞمح ًمّمدر 4/510٘مٞمف قمغم همػم اًمٗم٘مٞمف . اٟمٔمر : اًمٗمّمقل ًمٚمجّم٤مص )اًمرواي٤مت ، ومػمضمح رواي٦م اًمٗم

وٛمـ ُمتقن أصقًمٞم٦م ُمٝمٛم٦م  ( ، وُمرىم٤مة اًمقصقل ًمٚمٛمال ظمنو4/110( ، اًمقاذم ًمٚمًٖمٜم٤مىمل )1/55اًمنميٕم٦م )

 .(4/01( ، وُمرقم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ًمٚمٛم٤ٌمريمٗمقري )1/33( ، شمٞمًػم اًمتحرير )1/21( ، وومتح اًمٖمٗم٤مر )1/525)
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يرد3 ٕن ضمٝمٚمف سمٛمٕمٜمك اًمٙمالم ٓ يٛمٜمع ُمـ وٌٓمف ًمٚمحدي٨م ، وهلذا يٛمٙمـ ًمألقمجٛمل أن حيٗمظ 

اًم٘مرآن وإن مل يٕمرف ُمٕمٜم٤مه ، وىمد ىمٌٚم٧م اًمّمح٤مسم٦م أظم٤ٌمر إقمراب وإن مل يٕمرومقا يمثػماً ُمـ ُمٕم٤مين 

 . (5)(اًمٙمالم اًمتل يٗمت٘مر إًمٞمٝم٤م آؾمتدٓل 

٘مؾ قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم اعم٠ًمخ٦م ومٗمل ٟمًٌتف ًمف هبذا اإلـمالق ؿمؽ ،  وم٘مد ىم٤مل اًمِمٞمخ طمٚمقًمق أُم٤م اًمٜم

وقمٜمدي أن هذا اعمروي قمـ ُم٤مًمؽ ٓ يدل قمٚمٞمف أنف ي٘مقل سم٤مؿمؽماط اًمٗم٘مف  ):  -رمحف اهلل–اح٤مًمٙمل 

ذم اًمراوي ، سمؾ ًمٕمٚمف قمغم ضمٝم٦م آطمتٞم٤مط ، وشمقظمٞمف طمٗمظ إرضمح ، ًمٞمٌٜمل قمٚمٞمف ُمذهٌف ، ٓ أنف 

 .(1) (ل : ٓ شم٘مٌؾ اًمرواي٦م إٓ ُمـ اًمٗم٘مٞمف ي٘مق

د ُم٤مًمؽ سم٤مًمٗم٘مف ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه آصٓمالطمل ، سمؾ ُمٕمٜم٤مه اًمٕم٤مرف   ورضمح سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم أن ُمرا

 .(4)اعمدرك ح٤م يروي 

ًمٞمس ُمـ ذط اعمخؼم أن يٙمقن وم٘مٞمٝم٤ًم ، وإٟمام ذـمف أن  ):  -رمحف اهلل–وي١ميد ذًمؽ ىمقل اًم٤ٌمضمل 

 . (3)(يْمٌط ويٕمل ُم٤م ؾمٛمع 

، (1)، واًمِم٤مومٕمٞم٦م (1)قمدم اؿمؽماط اًمٗم٘مف ذم اًمراوي ، وهق ىمقل اًمٙمرظمل ُمـ احلٜمٗمٞم٦م ًمث٤مين :اًم٘مقل ا

 . (1)، و اعمٕمتزًم٦م(5)، و احلٜم٤مسمٚم٦م(1)واًمِم٤مومٕمٞم٦م

                                 
ر )(  يمِمػ ا5ٕ)  . (1/421ها

 ( .1/101(  اًمتقوٞمح ذح اًمتٜم٘مٞمح ، رؾم٤مًم٦م ديمتقراه )1)

 ( .1/110ًمألؾمت٤مذ اًمديمتقر قمٌداًمرمحـ اًمِمٕمالن )   -أدًمتف اًمٜم٘مٚمٞم٦م –(  أصقل وم٘مف اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ 4)

 . (5/110(  إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل )3)

ىمد اٟمتٍم وزم اهلل اًمدهٚمقي و ( . و3/451، واًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم )  511(  اٟمٔمر : اًمقضمٞمز ًمٚمٙمراُم٤مؾمتل ص 1)

،  5/104اًمٙمِمٛمػمي هلذا اًم٘مقل ، وٟم٘مال  أن اؿمؽماط اًمٗم٘مف مل يٕمرف قمـ احلٜمٗمٞم٦م . اٟمٔمر : طمج٦م اهلل اًم٤ٌمًمٖم٦م 

 . 4/44، واًمٕمرف اًمِمذي  25واإلٟمّم٤مف ص 

( ، 3/311،  واعمحّمقل ًمٚمرازي ) 130( ، واًمتٜم٘مٞمح٤مت ًمٚمًٝمروردي ص5/401(  اٟمٔمر : اعمًتّمٗمك )1)

ج اًمديـ 1/100( ، واحل٤مصؾ ًمت٤مج اًمديـ إرُمقي )1/5501ًممُمدي ) واإلطمٙم٤مم ( ، واًمتحّمٞمؾ ًمنا

، وهن٤مي٦م اًمقصقل ًمّمٗمل اًمديـ اهلٜمدي  01( ، وُمٜمٝم٤مج اًمقصقل ًمٚمٌٞمْم٤موي ص 1/541إرُمقي )
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 : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م

 ،آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م : اًمٌزدوي وٟمص قمغمأظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م أصح٤مب اًم٘مقل إول ، 

 . -رمحٝمؿ اهلل –قذم واًمٓم ،واًمِمٞمخ طمٚمقًمق اح٤مًمٙمل

قمٔمٞمؿ اخلٓمر ، وىمد  يم٤من  ووضمف ذًمؽ : أّن وٌط طمدي٨م اًمٜمٌل : )  -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمٌزدوي 

 اًمٜم٘مؾ سم٤معمٕمٜمك ُمًتٗمٞمْم٤م ومٞمٝمؿ ، وم٢مذا ىمٍم وم٘مف اًمراوي قمـ درك ُمٕم٤مين طمدي٨م اًمٜمٌل 

قمٜمٝم٤م  ، مل ي١مُمـ ُمـ أن يذه٥م قمٚمٞمف رء ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمف سمٜم٘مٚمف ، ومٞمدظمٚمف ؿمٌٝم٦م زائدة  خيٚمقوإطم٤مـمتٝم٤م

 . (4)ذم ُمثٚمف(  ومٞمحت٤مطاًم٘مٞم٤مس ، 

: ) وقمٜمدي أن هذا اعمروي قمـ ُم٤مًمؽ ٓ يدل قمٚمٞمف أنف  -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمِمٞمخ طمٚمقًمق اح٤مًمٙمل 

، وشمقظمٞمف طمٗمظ إرضمح ، ًمٞمٌٜمل  آطمتٞم٤مطي٘مقل سم٤مؿمؽماط اًمٗم٘مف ذم اًمراوي ، سمؾ ًمٕمٚمف قمغم ضمٝم٦م 

 .(3)اًمٗم٘مٞمف ( قمٚمٞمف ُمذهٌف ، ٓ أنف ي٘مقل : ٓ شم٘مٌؾ اًمرواي٦م إٓ ُمـ 

: ) اطمتجقا سم٠من همػم اًمٗم٘مٞمف ُمٔمٜم٦م ؾمقء اًمٗمٝمؿ ، وووع اًمٜمّمقص قمغم  -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمٓمقذم 

                                                                                               
 ( .4/341( ، واًمٗم٤مئؼ ًمف )0/1210)

( ، واًمتحٌػم 1/131ٓسمـ ُمٗمٚمح )، وأصقل اًمٗم٘مف  34( ، وىمقاقمد إصقل ص 5/423(  اٟمٔمر : روو٦م اًمٜم٤مفمر )5)

، وٟمزه٦م  111( ، وذح هم٤مي٦م اًمًقل ص 1/351( ، وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم ) 3/5121ذح اًمتحرير )

 ( . 5/310( ، ويمِمػ اًم٤ًمشمر )4/111( ، وإحت٤مف ذوي اًمٌّم٤مئر )5/414اخل٤مـمر اًمٕم٤مـمر )

ُّمل إذا يم٤من حيٗمظ احلدي٨م ،  وم٘م٤مل ذم رواي٦م اسمٜمف أبٕمد ُمـ ذًمؽ ، وم٢مٟمف ي٘مٌؾ رواي٦م إإمم يذه٥م  -رمحف اهلل–وأمحد          

إُمل هبذه )وىم٤مل :  (.ومال سم٠مس ، وإذا مل يٙمـ حيٗمظ ومال إذا يم٤من حيٗمظ ُمـ اعمحدث)قمٌداًمٚمف ذم ؾمامع اًميير : 

( ، 4/211، اًمٕمدة ) 332. اٟمٔمر : ُم٤ًمئؾ أمحد سمرواي٦م اسمٜمف قمٌداًمٚمف ص  (اعمث٤مسم٦م إٓ ُم٤م طمٗمظ ُمـ احلدي٨م

 ( .5/153اعمًقدة )

 . (1/110(  اٟمٔمر : اعمٕمتٛمد )1)

 . 512(  أصقل اًمٌزدوي ص 4)

 ( .1/101(  اًمتقوٞمح ذح اًمتٜم٘مٞمح ، رؾم٤مًم٦م ديمتقراه سمتح٘مٞمؼ هم٤مزي اًمٕمتٞمٌل )3)
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د ُمٜمٝم٤م ،   .(5)ًمألطمٙم٤مم أن ٓ يروى قمٜمف (  وم٤مٓطمتٞم٤مطهمػم اعمرا

 . -رمحٝمؿ اهلل-(3)واسمـ سمدران  (4)، واسمـ اًمٜمج٤مر (1)يوٟم٘مؾ قم٤ٌمرة اًمٓمقذم : اعمرداو

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

٦م احلدي٨م سم٤معمٕمٜمك يم٤مٟم٧م ُمِمٝمقرة ذم اًمّمدر إول ، وُمـ ٟمٔمر ًمتٗم٤موت اًمرواي٤مت ذم رواي إن

احلدي٨م اًمقاطمد أج٘مـ سمذًمؽ ، وإذا يم٤من إُمر يمذًمؽ ، وم٢من رواي٦م احلدي٨م سم٤معمٕمٜمك ٓ سمد أن 

، طمتك ٓ ي٘مٍّم ذم روايتف ،  (1)شمٙمقن ُمـ وم٘مٞمف قم٤مرف سمٛمٕم٤مين إًمٗم٤مظ ، و دٓئؾ اًمٜمّمقص

٤ٌمشمف ، ويً٘مط ًمٗمٔم٦م ختؾ سمٛمٕمٜمك احلدي٨م ، وًمذا يم٤من احلزم وآطمتٞم٤مط ومٞمحذف ؿمٞمئ٤ًم اًمقاضم٥م إصم

 ًمألطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م أن يروي احلدي٨م وم٘مٞمف قم٤مرف سم٤مًٕمٗم٤مظ واعمٕم٤مين .

 : وٟمقىمش آطمتٞم٤مط ُمـ وضمٝملم

 نف ُمٕم٤مرض سم٤مٕدًم٦م اًمتل ؾمٌؼ إيراده٤م ، ومال قمؼمة سم٤مٓطمتٞم٤مط طمٞمٜمئٍذ .أ -5

ٜمٜم٤م صدق روايتف ، واًمٕمٛمؾ سمٖمٚم٦ٌم اًمٔمـ ن إصؾ قمداًم٦م اًمراوي ، وقمداًمتف شمٖمٚم٥م قمغم فمأ -1

 .(1)واضم٦ٌم ، ظم٤مص٦م أن اًمرواي٦م ٟم٘مؾ ًمٚمخؼم وًمٞمس ُمـ ىمٌٞمؾ آضمتٝم٤مد 

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

ئمٝمر ًمٚم٤ٌمطم٨م رضمح٤من اًم٘مقل اًمث٤مين ، وهق قمدم اؿمؽماط اًمٗم٘مف ذم اًمراوي ، إٓ أن اًمٗم٘مف ذم 

                                 
 . (1/511(  ذح خمتٍم اًمروو٦م )5)

 . (3/5120(  اًمتحٌػم )1)

 . (1/350(  ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )4)

 . (5/413(  ٟمزه٦م اخل٤مـمر اًمٕم٤مـمر )3)

، وشمقضمٞمف اًمٜمٔمر ًمٚمجزائري  501(  اٟمٔمر ذم ُم٠ًمخ٦م رواي٦م احلدي٨م سم٤معمٕمٜمك : اإلح٤مع ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض ص 1)

 . 515، حت٘مٞمؼ اًمرهم٦ٌم ًمٚمخْمػم ص  311وفمٗمر إُم٤مين ًمٚمٙمٜمقي ص ، (1/105)

( ، وأي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت ًمٚمٕم٤ٌمدي 1/110، وذح اعمٜمٝم٤مج ًمألصٗمٝم٤مين ) 341(  اٟمٔمر : ُمٕمراج اعمٜمٝم٤مج ًمٚمجزري ص 1)

(4/110) . 
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 . (5)اًمراوي ىمد يٙمقن ُمرضمح٤ًم قمٜمد اًمتٕم٤مرض

، و اعمٕمٚمؼ  (1)(   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)قمٚمٞمف ىمقل اهلل شمٕم٤ممم : يدل 

قمغم اًمٌمء سمٙمٚمٛم٦م ) إن ( يٜمتٗمل قمٜمد اٟمتٗم٤مئف ، وم٢مذا اٟمتٗمك اًمٗمًؼ قمـ اًمراوي ، ىُمٌِؾ طمديثف وم٘مٞمٝم٤ًم 

 .(4)يم٤من أو همػم وم٘مٞمف 

ٟمي اهلل اُمرأ ؾمٛمع ُم٘م٤مًمتل ومققم٤مه٤م ، ومرب طم٤مُمؾ وم٘مف ٓ وم٘مف ًمف ، ورب : "  وىمقل اًمٜمٌل 

 .(3)"  ف امم ُمـ هق اوم٘مف ُمٜمفطم٤مُمؾ وم٘م

: " ؾمٛمع ُم٘م٤مًمتل ومققم٤مه٤م " وم٤ميمُتِٗمل ذم احلدي٨م سم٠من يٕمل اًمراوي احلدي٨م ، ووقمٞمف  وم٘مقًمف 

 .(1)سم٤محلدي٨م أىمؾ رشم٦ٌم ُمـ اًمٗم٘مف 

قمغم روايتف  : " رب طم٤مُمؾ وم٘مف ٓ وم٘مف ًمف "  وهذا سيح ذم اعم٠ًمخ٦م وم٘مد أىمره اًمٜمٌل  وىمقًمف 

                                 
 .511، وشم٘مري٥م اًمقصقل ص  402( ، وذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ص 1/111(  اٟمٔمر : ذح اًمٚمٛمع )5)

 ( ُمـ ؾمقرة احلجرات .1(  ُمـ أي٦م رىمؿ )1)

ج اًمقه٤مج ًمٚمج٤مرسمردي )3/311(  اٟمٔمر : اعمحّمقل ًمٚمرازي )4)  . (1/010( ، واًمنا

 اين واحل٤ميمؿ واًمٌٞمٝم٘مل واًمٓمح٤موي .(  أظمرضمف اًمِم٤مومٕمل وأمحد واًمؽمُمذي وأبقداود واسمـ ُم٤مضمف واًمٓمؼم3)

( ، واًمؽمُمذي ذم 51041( سمرىمؿ )10/405( ، وأمحد ذم اعمًٜمد )5520) 130اًمِم٤مومٕمل ذم اعمًٜمد سمرىمؿ ص          

( ،  و أبق داود ذم 1111، سمرىمؿ ) 121اًمًٜمـ، يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم احل٨م قمغم شمٌٚمٞمغ اًمًامع ، ص

( ،  واسمـ ُم٤مضمف ذم اًمًٜمـ ، ذم اعم٘مدُم٦م ، 4110، سمرىمؿ ) 113نم اًمٕمٚمؿ ، ص اًمًٜمـ ، يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ، سم٤مب ومْمؾ ٟم

( ، واحل٤ميمؿ 5135( سمرىمؿ )1/511( ، واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم )140، سمرىمؿ ) 11سم٤مب ُمـ سمٚمغ قمٚماًم ، ص

( ، واًمٓمح٤موي ذم 5101( ، سمرىمؿ )4/131( ، واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن )123( سمرىمؿ )5/10ذم اعمًتدرك )

( ،  و ضمزم اًمِمٞمخ 5/112( . وصححف إًم٤ٌمين يمام ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م )3/111ح ُمِمٙمؾ أصم٤مر )ذ

شمر احلدي٨م ، وم٘مد ورد قمـ قمنميـ صح٤مسمٞم٤ًم . اٟمٔمر : دراؾم٦م طمدي٨م ٟمي اهلل اُمرأ ؾمٛمع  قمٌداعمحًـ اًمٕم٤ٌمد سمتقا

 (.4/451وٛمـ يمت٥م ورؾم٤مئؾ اًمِمٞمخ ) ُم٘م٤مًمتل ... رواي٦م ودراي٦م

 . (5/110ٗمّمقل )(  اٟمٔمر : إطمٙم٤مم اًم1)
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 . (5)ودقم٤م ًمف 

: ) و دّل قمغم أنف ىمد حيٛمؾ اًمٗم٘مف همػم وم٘مٞمف ، يٙمقن ًمف طم٤مومٔم٤ًم ، وٓ  -ف اهلل رمح –ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل 

 . (1)يٙمقن ومٞمف وم٘مٞمٝم٤ًم (

 . (4)وٕن اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا ي٘مٌٚمقن ظمؼم إقمرايب اًمذي ٓ يروي إٓ طمديث٤ًم واطمداً 

 ٟمقع اخلالف ، وصمٛمرشمف :

 اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م ُمٕمٜمقي ، وًمف صمٛمرات وم٘مٝمٞم٦م ، ُمٜمٝم٤م :

 ، ُمـ ذًمؽ رد  (3)إذا ظم٤مًمٗم٧م اًم٘مٞم٤مس  وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م ُمـ رد أطم٤مدي٨م أيب هريرة ُم٤م ىمرره سمٕمض

ة ، وهق ىمقل اًمٜمٌل  ٓ شمٍموا اإلسمؾ واًمٖمٜمؿ ، ومٛمـ اسمت٤مقمٝم٤م سمٕمُد وم٢مٟمف : "  احلٜمٗمٞم٦م حلدي٨م اعمٍما

 .(1)سمخػم اًمٜمٔمريـ سمٕمد أن حيتٚمٌٝم٤م ، إن ؿم٤مء أُمًؽ وإن ؿم٤مء رده٤م وص٤مع متر "

 .(1)ًمراوي همػم وم٘مٞمف ، وهق خم٤مًمػ ًمٚم٘مٞم٤مس وإصقلوم٘مد رده احلٜمٗمٞم٦م 3 ٕن ا

                                 
 .(1/5241( ، واإلهب٤مج ٓسمـ اًمًٌٙمل )1/5501(  ، واإلطمٙم٤مم ًممُمدي )3/314(  اٟمٔمر : اعمحّمقل ًمٚمرازي )5)

 . 304(  اًمرؾم٤مًم٦م ص 1)

 .( 1/134( ، وأصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح ) 5/421( ، وروو٦م اًمٜم٤مفمر )1/110(  اٟمٔمر : اعمٕمتٛمد )4)

 .100، أصقل اًمِم٤مر ص  511قيؿ إدًم٦م ص شم٘مو( ، 4/510اًمٗمّمقل ًمٚمجّم٤مص )اٟمٔمر: (  3)

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .(  1)

( ، سمرىمؿ 4/00اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمٌٞمقع ، سم٤مب اًمٜمٝمل ًمٚم٤ٌمئع أن ٓ حيٗمؾ اإلسمؾ واًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ ، )          

رىمؿ ، سم 112( ، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمٌٞمقع ، سم٤مب حتريؿ سمٞمع اًمرضمؾ قمغم سمٞمع أظمٞمف ، ص 1531)

ة : هل اًمٜم٤مىم٦م أو اًمٌ٘مرة ( ، واًمتٍمي٦م 5151) شم٘مقل : سي٧م اًمٌمء إذا ىمٓمٕمتف ، وسي٧م اح٤مء مجٕمتف ، واعمٍما

ر: همري٥م احلدي٨م ٓسمـ ؾمالم أو اًمِم٤مة اًمتل ىمد طم٘مـ هب٤م اًمٚمٌـ ذم ضقمٝم٤م ، ومجع أج٤مُم٤م ومٚمؿ حتٚم٥م. اٟمٔم

 .(4/10)( ، اًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ إثػم 5/111)همري٥م احلدي٨م ٓسمـ اجلقزي ، (1/15)

( ، 4/301( ، واًمٕمدة ًمف )4/11( ، وؾمٌؾ اًمًالم ًمٚمّمٜمٕم٤مين )4/313(  اٟمٔمر :يمِمػ اعمِمٙمؾ ٓسمـ اجلقزي )1)

وىمد شمٙمٚمؿ اًمٕمٚمامء ىمدياًم وطمديث٤ًم ذم ُمروي٤مت أيب هريرة وردوا قمغم احلٜمٗمٞم٦م ذم قمدم ىمٌقل ُم٤م ظم٤مًمػ اًم٘مٞم٤مس ُمٜمٝم٤م ، 

 ،=ه : أبق هريرة .. ؿمٞمخ اعمْمػمةريرة وُمروي٤مشمف ؾماموأخػ سمٕمض اعمٕم٤مسيـ يمت٤مسم٤ًم ؾمٞمئ٤ًم شمٙمّٚمؿ ومٞمف قمـ أيب ه
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 . ُمًتقر احل٤ملاعم٠ًمخ٦م اخل٤مُم٦ًم : رواي٦م 

 متٝمٞمد : 

 اعمجٝمقل ذم اًمرواي٦م قمٜمد إصقًمٞملم قمغم ٟمققملم :

جمٝمقل اًمٕملم : وهق اًمذي ٓ يٕمرف اؾمٛمف وٓ ٟمًٌف وٓ قمداًمتف ، يم٘مقل اًمراوي : قمـ ومالن  -5

 سمــ ) اعمٌٝمؿ ( . أو ؿمٞمخ أو رضمؾ ، و يًٛمك قمٜمد اعمحدصملم

 جمٝمقل احل٤مل : وهق اًمذي يٕمرف اؾمٛمف وٟمًٌف وٓ شمٕمرف قمداًمتف ، وهذا قمغم ٟمققملم : -1

 جمٝمقل اًمٕمداًم٦م ذم اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ . -أ

 .(5)جمٝمقل اًمٕمداًم٦م ذم اًم٤ٌمـمـ دون اًمٔم٤مهر ، وهذا هق اعمًتقر -ب

 .(1)واعمًتقر قمٜمد إصقًمٞملم : اًمذي مل شمٕمرف قمداًمتف وٓ ومً٘مف

وجمٝمقل احل٤مل : ُمـ ًمف راوي٤من ، ٕملم سم٠منف : ُمـ ًمف راٍو واطمد عمحدصمقن ومٞمٕمرومقن جمٝمقل اًموأُم٤م ا

 .(4)وم٠ميمثر 

 حترير حمؾ اًمٜمزاع :

 .(3)اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم قمدم ىمٌقل رواي٦م جمٝمقل احل٤مل ومٞمام خيتص سم٤مإلؾمالم واًمتٙمٚمٞمػ واًمْمٌط

                                                                                               
وم٤مٟمؼمى ًمف اًمٕمٚمامء سم٤مًمرد ، ومٛمـ شمٚمؽ اًمردود : )دوم٤مع قمـ أيب هريرة( ًمٕمٌد اعمٜمٕمؿ اًمٕمزي ، )أبق هريرة راوي٦م =

اإلؾمالم( عمحٛمد قمج٤مج اخلٓمٞم٥م، )اًمؼمه٤من ذم شمؼمئ٦م أيب هريرة ُمـ اًمٌٝمت٤من( ًمٕمٌداًمٚمف اًمٜم٤مس . واٟمٔمر ىمّم٦م 

 . (1/152)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء . د رواي٤مت أيب هريرة ومٕم٤مىمٌف اهلل اًمذهٌل ذم ؿم٤مب ر ًمٓمٞمٗم٦م ذيمره٤م

 . (1/414(  رومع احل٤مضم٥م ٓسمـ اًمًٌٙمل )5)

ر )5/153(  اٟمٔمر : اًمؼمه٤من ًمٚمجقيٜمل )1) ( ، وومقاشمح 4/113( ، واًمقاذم ًمٚمًٖمٜم٤مىمل )4/10( ، ويمِمػ إها

 . 311( ، واعمذه٥م ذم أصقل اعمذه٥م ص 1/515اًمرمحقت )

، واًمٖم٤مي٦م ذم ذح اهلداي٦م  131، واًمِمذا اًمٗمٞم٤مح ًمألبٜم٤مد ص  11(  اٟمٔمر : اعمٜمٝمؾ اًمروي ٓسمـ مج٤مقم٦م ص 4)

 .11( ، وشمٞمًػم ُمّمٓمٚمح احلدي٨م ًمٚمٓمح٤من ص 1/551، وشمقوٞمح إومٙم٤مر ًمٚمّمٜمٕم٤مين ) 511ًمٚمًخ٤موي ص 

 ( .5/431ران )(  ، وٟمزه٦م اخل٤مـمر اًمٕم٤مـمر ٓسمـ سمد1/530(  اٟمٔمر : ذح خمتٍم اًمروو٦م ًمٚمٓمقذم )3)
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 .(5)واشمٗم٘مقا قمغم قمدم ىمٌقل رواي٦م اًمٗم٤مؾمؼ

 .(1)واي٦م جمٝمقل احل٤مل ذم اًمٕمداًم٦م ) اعمًتقر ( واظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ىمٌقل ر

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

ل :   اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ىمٌقل رواي٦م اعمًتقر قمغم أرسمٕم٦م أىمقا

 . (4)قمدم ىمٌقل رواي٦م اعمًتقر طمتك شمٔمٝمر قمداًمتف .وهق ىمقل مجٝمقر اًمٕمٚمامء  اًم٘مقل إول :

، وىم٤مل هب٤م  (3)ُمرضمقطم٦م قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ىمٌقل رواي٦م اعمًتقر ُمٓمٚم٘م٤ًم ، وهل رواي٦م  : اًم٘مقل اًمث٤مين

                                 
رؾم٤مًم٦م –واًمتقوٞمح ذح اًمتٜم٘مٞمح حلٚمقًمق اح٤مًمٙمل ،   11(  اٟمٔمر : ُمٜمتٝمك اًمقصقل وإُمؾ ٓسمـ احل٤مضم٥م ص 5)

، وومرق اًمٕمٚمامء سملم ُمـ وىمع ذم اًمٗمًؼ وهق يٕمٚمؿ أنف ومًؼ ،   (1/333اًمٕمْمد )( ،  وذح 1/114) -ديمتقراه

وم٘مد وىمع ظمالف اًمٕمٚمامء ذم ىمٌقل روايتف . اٟمٔمر : ىمقاـمع ومٝمذا شمرد روايتف سم٤مٓشمٗم٤مق ، وسملم ُمـ وىمع ومٞمف ُمت٠موًٓ ، 

. وطمٙمك سمٕمض اًمٕمٚمامء آشمٗم٤مق قمغم قمدم ىمٌقل رواي٦م جمٝمقل 311إيْم٤مح اعمحّمقل صو، 1/111دًم٦م إ

ُمع  اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ ، وهق ُمـ ؾُمٛمل وًمٙمـ ٓ شمٕمرف قمداًمتف فم٤مهراً وٓ سم٤مـمٜم٤ًم )ذح اعمحكم قمغم مجع اجلقا

( ، 3/110اسمـ اًمّمالح ذيمر ذم اعم٠ًمخ٦م اخلالف . اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط ) ( وٟمقىمش اإلمج٤مع سم٠من4/505)

وطمٙمك سمٕمض اًمٕمٚمامء آشمٗم٤مق قمغم قمدم ىمٌقل رواي٦م جمٝمقل اًمٕملم )ذح  .(4/105وذح اًمٙمقيم٥م اًم٤ًمـمع )

( وٟمقىمش اإلمج٤مع سمحٙم٤مي٦م اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م قمغم مخ٦ًم 4/500اعمحكم قمغم مجع اجلقاُمع ُمع طم٤مؿمٞم٦م إنّم٤مري 

 .(3/111اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط ) أىمقال

آشمٗم٤مق قمغم قمدم ىمٌقل رواي٦م اعمًتقر ، طمٞم٨م ىم٤مل : ) أن اعمًتقر يم٤مًمٗم٤مؾمؼ ٓ  -رمحف اهلل–(  وطمٙمك اًمٌزدوي 1)

، وهذا  500يٙمقن ظمؼمه طمج٦م طمتك شمٔمٝمر قمداًمتف ، وهذا سمال ظمالف ذم سم٤مب احلدي٨م ( أصقل اًمٌزدوي ص 

 ٦م .همػم صحٞمح وؾمٞم٠ميت ذيمر إىمقال ذم اعم٠ًمخ

( ، 5/103، وخمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م ) 411( ، وذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ص 5/115(  اٟمٔمر : إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل )4)

( ، 5/153، واًمؼمه٤من ًمٚمجقيٜمل ) 403( ، واًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمِم٤مومٕمل ص 1/555ورومع اًمٜم٘م٤مب ًمٚمرضمراضمل )

دي ، واإلطمٙم٤مم ًممُم532( ، واعمٕم٤ممل ًمف ص 3/301( ، واعمحّمقل ًمٚمرازي )1/411واًمتٚمخٞمص ًمف )

( ، 3/1/521( ، واًمقاوح ٓسمـ قم٘مٞمؾ )4/515( ، واًمتٛمٝمٞمد ٕيب اخلٓم٤مب )4/241( ، واًمٕمدة )1/5011)

 ( .1/530( ، وذح خمتٍم اًمروو٦م ًمٚمٓمقذم )5/101( ، واعمًقدة )5/412وروو٦م اًمٜم٤مفمر )

 =، واعمٜمتخ٥م ًمإلظمًٞمٙمتل ُمع ذطمف 500( ، وأصقل اًمٌزدوي ص 5/400(  اٟمٔمر : أصقل اًمنظمز )3)
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 .(4)، وىمقل مجٝمقر اعمحدصملم (1)، وهل رواي٦م قمـ أمحد (5)سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م 

ٝمؿ إذا مل اًمتٗمّمٞمؾ وهق : شم٘مٌؾ رواي٦م اعمًتقر ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞماًم٘مقل اًمث٤مًم٨م: 

وىم٤مل سمف  ٘مٌؾ رواي٦م اعمًتقر ممـ ضم٤مء سمٕمدهؿ طمتك شمٔمٝمر قمداًمتف .شمخت٤مًمػ اًم٘مٞم٤مس ، و وٓ 

 .(3)احلٜمٗمٞم٦م

ن رواي٦م اعمًتقر إن دًّم٧م قمغم حتريؿ اًمٗمٕمؾ ومٞمج٥م اًمتقىمػ ومٞمٝم٤م ، سمٛمٕمٜمك إ اًم٘مقل اًمراسمع :

                                                                                               
. وىمد رأج٧م يمثػماً ُمـ اعمّمٜمٗملم يٜمًٌقن هذا اًم٘مقل إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م وسمٕمد اًمرضمقع ًمٙمت٥م 312عمذه٥م ص ا=

٥م ٕيب طمٜمٞمٗم٦م هذا اًم٘مقل : اًم٤ٌمسمريت احلٜمٗمل )اًمردود واًمٜم٘مقد  ًَ احلٜمٗمٞم٦م شمٌلم أن هذه اًمٜم٦ًٌم ٓ شمّمح قمٜمف ، وممـ َٟم

ٜمتٝمك اًمقصقل وإُمؾ ٓسمـ ( و اسمـ احل٤مضم٥م )ُم411( ، واًم٘مراذم )شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ُمع ذطمف ص5/101

 (11احل٤مضم٥م ص 

وذح اعمحكم قمغم مجع اجلقاُمع ( ، 3/115واًمٌحر اعمحٞمط ) ( ،1/413(  اٟمٔمر : رومع احل٤مضم٥م ٓسمـ اًمًٌٙمل )5)

 (. 4/500ُمع طم٤مؿمٞم٦م إنّم٤مري )

( ، وىمقاقمد إصقل ًمٕمٌداحلؼ 1/530( ، وذح خمتٍم اًمروو٦م ًمٚمٓمقذم )5/412(  اٟمٔمر : روو٦م اًمٜم٤مفمر )1)

 .151، وذح هم٤مي٦م اًمًقل ٓسمـ اعمؼمد ص  34ٌٖمدادي ص اًم

( ، واعمٜمٝمؾ 5/531، واًمت٘مٞمٞمد واإليْم٤مح ًمٚمٕمراىمل ) 113(  اٟمٔمر : ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح ُمع ٟمٙم٧م اًمزريمٌم ص 4)

 .11اًمروي ٓسمـ مج٤مقم٦م ص

ر )4/113( ، واًمقاذم ًمٚمًٖمٜم٤مىمل )5/400(  اٟمٔمر : أصقل اًمنظمز )3) ي٦م ( ، وهن٤م1/411( ، ويمِمػ إها

ر ًمٚمٜمًٗمل 1/55واًمتقوٞمح ًمّمدر اًمنميٕم٦م )( ، 5/431) اًمقصقل ٓسمـ اًم٤ًمقم٤ميت ( ، ويمِمػ إها

ُم٤مؾمتل ص 1/31)           (  ، وشمٖمٞمػم اًمتٜم٘مٞمح ٓسمـ يمامل سم٤مؿم٤م 1/21، وومتح اًمٖمٗم٤مر ) 531( ، واًمقضمٞمز ًمٚمٙمرا

ر ًمٚمدهٚمقي ص532ص  اعمجٝمقل ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  . إٓ أهنؿ ومّمٚمقا ذم اعم٠ًمخ٦م وم٘م٤مًمقا : إن400، وإوم٤مو٦م إنقا

واًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ إذا أظمؼموا سم٤مخلؼم ، وم٢مُم٤م أن يِمتٝمر ظمؼمه وي٘مٌٚمف اًمٗم٘مٝم٤مء ، أو يًٙمتقا قمـ اًمٓمٕمـ ذم ظمؼمه ، أو 

خيتٚمٗمقا ذم ىمٌقًمف ورده ، أو يتٗم٘مقا قمغم اًمٓمٕمـ ذم ظمؼمه ،  أو ٓ شمِمتٝمر روايتف  ، وم٤مًمثالصم٦م إول يٙمقن ظمؼمه ومٞمٝم٤م 

سمع يٙمقن ُمردودًا سمال ظمالف ، ووىمع قمٜمدهؿ ذم اًم٘مًؿ اخل٤مُمس اخلالف قمغم صمالصم٦م ُم٘مٌقًٓ سمال ظمالف ، واًم را

جي٥م اًمٕمٛمؾ سمف -4ٓ جي٥م اًمٕمٛمؾ سمف ُم٤م مل يقاومؼ اًم٘مٞم٤مس .-1جي٥م اًمٕمٛمؾ سمف ُم٤م مل خي٤مًمػ ىمٞم٤مؾم٤ًم .-5رواي٤مت :

 وإن ظم٤مًمػ اًم٘مٞم٤مس .
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 . (5)آٟمٙمٗم٤مف قمـ اًمٕمٛمؾ . واظمت٤مره اجلقيٜمل

 : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م

سمع .  أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م ومري٘م٤من ، وهؿ أصح٤مب اًم٘مقل إول واًمرا

رمحف    –آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م اًمٌزدوي  ٟمص قمغم -اعمًتقراًم٘م٤مئٚمقن سمرد رواي٦م  –ل إول أُم٤م اًم٘مق

وم٘م٤مل: ) واًمّمحٞمح ُم٤م طمٙم٤مه حمٛمد : أن اعمًتقر يم٤مًمٗم٤مؾمؼ ٓ يٙمقن ظمؼمه طمج٦م طمتك شمٔمٝمر  -اهلل

 .(1)قمداًمتف ، وهذا سمال ظمالف ذم سم٤مب احلدي٨م 3 اطمتٞم٤مـم٤ًم (

سمع  آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م ضمالل اًمديـ اعمحكم  ٟمص قمغم -اًم٘م٤مئٚمقن سم٤مًمتقىمػ قمـ اًمٕمٛمؾ–وأُم٤م اًم٘مقل اًمرا

وجي٥م آٟمٙمٗم٤مف قماّم صم٧ٌم طمٚمف سم٤مٕصؾ إذا روى  -أي: اجلقيٜمل–وم٘م٤مل: ) ىم٤مل  -رمحف اهلل–

 .(4)اًمتحريؿ ومٞمف إمم اًمٔمٝمقر حل٤مًمف 3 اطمتٞم٤مـم٤ًم (

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

 وضمف آطمتٞم٤مط ذم اًم٘مقل إول :

م اًمٜم٤مس سم٤مٕطمٙم٤مم مم٤م هيت إن ٌَؾ ذم أُمقر اًمديـ وإًمزا ؿ سمف ويراقمك ومٞمف صح٦م اًمثٌقت ، وًمذا مل ُيْ٘م

 .(3)اًمرواي٦م هلذه إظم٤ٌمر ُمـ مل شمٕمرف قمداًمتف

سمع :  وضمف آطمتٞم٤مط ذم اًم٘مقل اًمرا

طمدي٨م اعمًتقر اًمذي ضم٤مء سم٤مًمتحريؿ يقرث ؿمٌٝم٦م ذم اًمٜمٗمس ، ومٙم٤من اًمتقىمػ قمـ اًمٕمٛمؾ  إن 

 أؾمٚمؿ وأبٕمد ُمـ اًمقىمقع ذم احلرج .

 

                                 
( ، وطمٙم٤مي٦م 1/111تح٘مٞمؼ واًمٌٞم٤من )( ، وطمٙمك إبٞم٤مري آشمٗم٤مق قمٚمٞمف . اٟمٔمر : اًم5/151(  اًمؼمه٤من ًمٚمجقيٜمل )5)

 (.1/411آشمٗم٤مق ومٞمف ٟمٔمر وم٘مد ىم٤مل اسمـ اًمًٌٙمل : )وُم٤م ادقم٤مه ُمـ اإلمج٤مع ٓ أقمرومف ( رومع احل٤مضم٥م )

 .500(  أصقل اًمٌزدوي ص 1)

 .( 4/500(  ذح اعمحكم قمغم مجع اجلقاُمع ُمع طم٤مؿمٞم٦م إنّم٤مري )4)

 . 312(  اعمذه٥م ذم أصقل اعمذه٥م ص 3)
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إول : سم٠من اًمٕمؼمة ذم اًمرواي٦م سمٖمٚم٦ٌم اًمٔمـ ، واًمراوي اعمًتقر يٖمٚم٥م اًم٘مقل  ذموٟمقىمش آطمتٞم٤مط 

 قمغم فمٜمٜم٤م صمٌقت روايتف 3 ٕن إصؾ ذم اإلٟم٤ًمن اًمٕمداًم٦م ُم٤م مل يث٧ٌم ومً٘مف.

سم٠من هذا اًمٔمـ ي٘م٤مسمٚمف قمٔمؿ أُمر اًمرواي٦م ، وظمٓمقرة اًمت٤ًمهؾ ومٞمٝم٤م ، ظم٤مص٦م أن ومٞمٝم٤م إصم٤ٌمت وأضمٞم٥م 

وٓ سمد ُمـ اًمتث٧ٌم ُمـ حت٘مؼ ذوط اًمراوي ، واًمتل ُمٜمٝم٤م ذيٕم٦م قم٤مُم٦م قمغم إُم٦م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، 

 .  (5)ُمـ يمذب قمكم ُمتٕمٛمدًا ومٚمٞمتٌقأ ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مر "" :اًمٕمداًم٦م ، وىمد ىم٤مل 

سمع : سم٠من اًم٘م٤مقمدة أن اًمٞم٘ملم ٓ يرومٕمف اًمِمؽ ، وم٤محل٤مل اًمث٤مسم٧م  وٟمقىمش آطمتٞم٤مط ذم اًم٘مقل اًمرا

٘ملم سمٛمجرد اًمِمؽ سمج٤مُمع اًمثٌقت ذم سم٤مٕصؾ ٓ يرومع سمتحريؿ ُمِمٙمقك ومٞمف ، يمام ٓ يرومع اًمٞم

 .(1)يمؾٍ 

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

: "حيٛمؾ هذا اًمٕمٚمؿ  يؽمضمح صح٦م اًم٘مقل إول ، وهق قمدم ىمٌقل رواي٦م اعمًتقر 3 ًم٘مقل اًمٜمٌل 

. وهذا صٞمٖمتف اخلؼم وهق سمٛمٕمٜمك إُمر ، أي : ًمٞمحٛمؾ هذا اًمٕمٚمؿ (4)ُمـ يمؾ ظمٚمػ قمدوًمف " 

 .(3)داًم٦م همػم ُمٕمٚمقُم٦م قمٜمد اعمًتقر اًمٕمدول ، و حت٘مؼ اًمٕم

وٕن اًمٕمداًم٦م ذم اًمراوي ذط ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ، و ُم٤م مل شمٔمٝمر قمداًمتف مل يتح٘مؼ ذط ىمٌقل  

                                 
 . 114ف ذم ص شم٘مدم خترجي(  5)

( ، وذح اًمٙمقيم٥م اًم٤ًمـمع 4/500(  اٟمٔمر : ذح اعمحكم قمغم مجع اجلقاُمع ُمع طم٤مؿمٞم٦م إنّم٤مري )1)

 (4/100ًمٚمًٞمقـمل)

 (  أظمرضمف اسمـ وو٤مح واًمٌزار واًمٓمح٤موي وأضمري واًمٓمؼماين واسمـ سمٓم٦م واًمٌٞمٝم٘مل .4)

( ، واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمِمٙمؾ 2314) ( ، سمرىمؿ51/130، واًمٌزار ذم ُمًٜمده ) 11اسمـ وو٤مح ذم اًمٌدع ص           

( ، واًمٓمؼماين ذم ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم ، 5/121( ، وأضمري ذم اًمنميٕم٦م )4113( ، سمرىمؿ )50/50أصم٤مر ، )

( ، سمرىمؿ 50/102( ، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ )44( سمرىمؿ )5/521، واسمـ سمٓم٦م ذم اإلسم٤مٟم٦م ) 122( ، سمرىمؿ 5/433)

 ( .5/11سمٞمح )( ، وصححف إًم٤ٌمين ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤م15342)

 .(1/551، و رومع اًمٜم٘م٤مب ًمٚمرضمراضمل ) 411(  اٟمٔمر : ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ص3)
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 .(5)اًمرواي٦م

 ٟمقع اخلالف ، وصمٛمرشمف :

 اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م ُمٕمٜمقي ، وًمف صمٛمرة وم٘مٝمٞم٦م ، ومٛمـ ذًمؽ :

ريض –3 حلدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م (1)ٚم٦م أيمثر ُمدة اًمٜمٗم٤مس أرسمٕمقن يقُم٤ًم وهق ىمقل احلٜمٗمٞم٦م واحلٜم٤مسم إن -5

. وهذه اًمرواي٦م يروهي٤م  (4) أرسمٕملم يقُم٤ًم( : )يم٤مٟم٧م اًمٜمٗم٤ًمء شم٘مٕمد قمغم قمٝمد  -اهلل قمٜمٝم٤م

 .(3)جمٝمقٓن

3 حلدي٨م قم٤مئِم٦م  (1)٤ًمشمر ُمـ همػم ضورةسمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م أثٜم٤مء ىمْم٤مء احل٤مضم٦م اًم٘مقل سمجقاز اؾم -1

:  ٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م سمٗمروضمٝمؿ ، وم٘م٤مل أن ىمقُم٤ًم يٙمرهقن اؾمت٘م أهن٤م ىم٤مًم٧م : ُذيمِر ًمرؾمقل اهلل 

 .(0)واحلدي٨م ومٞمف راٍو جمٝمقل ،  (1) "أؾمت٘مٌؾ سمٛم٘مٕمدي اًم٘مٌٚم٦م "

                                 
 . (1/5013(  اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم ًممُمدي )5)

 .( 1/305( ، واإلٟمّم٤مف ًمٚمٛمرداوي ُمع اًمنمح اًمٙمٌػم )1/44(  اٟمٔمر : اعمًٌقط ًمٚمنظمز )1)

 واًمدارُمل . (  أظمرضمف أمحد واًمؽمُمذي وأبقداود واسمـ ُم٤مضمف واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم4)

( ، واًمؽمُمذي ذم اًمًٜمـ ، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ، سم٤مب ذم يمؿ متٙم٨م 11115( ، سمرىمؿ )33/511أمحد ذم اعمًٜمد )          

ضم٤مء ذم وىم٧م اًمٜمٗم٤ًمء ،  داود ذم اًمًٜمـ ، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ، سم٤مب ُم٤م ، وأبق 542،  سمرىمؿ  33اًمٜمٗم٤ًمء ؟ ، ص

، واسمـ أيب  131ة وؾمٜمٜمٝم٤م ، سم٤مب اًمٜمٗم٤ًمء ، سمرىمؿ ، واسمـ ُم٤مضمف ذم اًمًٜمـ ، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مر 455،  سمرىمؿ 13ص

( ، واًمدارُمل ذم اًمًٜمـ ، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ، سم٤مب ذم 50033( ، سمرىمؿ )3/411ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ ، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح )

 .(5/111( . وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء )221( ، سمرىمؿ )5/10اعمرأة احل٤مئض شمّمكم ذم صمقهب٤م إذا ـمٝمرت ، )

 .(1/411(  رومع احل٤مضم٥م )3)

 .(5/304(  اٟمٔمر : ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ًمٚمحّٓم٤مب )1)

 (  أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل واًمٌٞمٝم٘مل .1)

( ، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ ، يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات ، 3305( ، سمرىمؿ )1/410اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمًٜمـ ، يمت٤مب إىمْمٞم٦م )          

اًم٘مٞمؿ ذم هتذي٥م  ( ، ووٕمٗم٦م اسمـ15415( ، سمرىمؿ )50/520سم٤مب ُمـ ضمرب سمِمٝم٤مدة زور مل شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدشمف )

 ( .1/413( ، وإًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م )5/11اًمًٜمـ )

 . 11(  اٟمٔمر: ُمٗمت٤مح اًمقصقل ًمٚمتٚمٛم٤ًمين ص 0)
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 ؾم٥ٌم اخلالف :

 يرضمع اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م إمم ؾمٌٌلم :

 حت٘مٞمؼ ُم٤م هق إصؾ ذم طم٤مل اًمراوي ؟  -5

 ٦م .وم٢من ىمٞمؾ : إصؾ ذم اًمراوي اًمٕمداًم٦م ومحٞمٜمئذ ٟم٘مٌؾ رواي٦م اعمًتقر 3 ٕن إصؾ ومٞمف اًمٕمداًم

وإن ىمٞمؾ : إصؾ ذم اًمراوي اًمٗمًؼ 3 ًمٖمٚمٌتف قمغم اًمٜم٤مس ، ومحٞمٜمئذ ٓ شم٘مٌؾ رواي٦م اًمراوي طمتك 

 .(5)يٖمٚم٥م قمغم فمٜمٜم٤م قمداًمتف ، وٓ ٟمِمؽمط اًمٞم٘ملم ذم اًمٕمداًم٦م 3 ٕن اًمٞم٘ملم ُمتٕمن 

حت٘مٞمؼ ُمٕمٜمك اًمٕمداًم٦م : ومٛمـ ىم٤مل هل سمٛمٕمٜمك اإلؾمالم ، واًمًالُم٦م ُمـ فمٝمقر اًمٗمًؼ ىَمٌِؾ  -1

ر ، وُمـ ىم٤مل اًمٕمداًم٦م هل : اضمتٜم٤مب اًمٙم٤ٌمئر وسمٕمض اًمّمٖم٤مئر ، ومال ي٘مٌؾ رواي٦م رواي٦م اعمًتق

 .(1)اعمًتقر طمتك شمث٧ٌم قمداًمتف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . (1/515(  اٟمٔمر : ومقاشمح اًمرمحقت )5)

 . (3/13( ، وذح اعمختٍم ًمٚمِمػمازي )1/551(  اٟمٔمر : رومع اًمٜم٘م٤مب )1)
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 اعم٠ًمخ٦م اًم٤ًمدؾم٦م : رواي٦م اًمّمٌل .

 متٝمٞمد :

ً أو ٓ . ء يم٤من ممٞمزا  اًمّمٌل : هق ُمـ دون اًمٌٚمقغ ؾمقا

 واًمّمٌل ًمف طم٤مًمت٤من ذم اًمرواي٦م :

 .(5)٦م اًمًامع طم٤مًم٦م حتٛمؾ اًمرواي٦م وهل طم٤مًم -5

 طم٤مًم٦م أداء اًمرواي٦م و شمٌٚمٞمٖمٝم٤م ، وهذه احل٤مًم٦م هل٤م صقرشم٤من : -1

 أن يتحٛمؾ اًمرواي٦م صٌٞم٤ًم ، وي١مدهي٤م وهق قمغم هذه احل٤مل . -5

 .(1) أن يتحٛمؾ اًمرواي٦م صٌٞم٤ًم ، وي١مدهي٤م سمٕمد اًمٌٚمقغ -1

 وإٟمام ٟمريد ذم هذه اعم٠ًمخ٦م اًمّمقرة إومم ُمـ احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م .

 : حترير حمؾ اًمٜمزاع

 . (4)اعمٛمٞمز  همػماشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم قمدم صح٦م حتٛمؾ اًمّمٌل 

 .(3)واشمٗم٘مقا قمغم صح٦م حتٛمؾ اًمّمٌل اعمٛمٞمز ، وصح٦م أدائف اًمرواي٦م سمٕمد اًمٌٚمقغ 

                                 
 ٕمقا قمغم صح٦م أظم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م اًمذي أظمذوا قمـ اًمٜمٌل (  واًمّمحٞمح صح٦م ؾمامع اًمّمٌل 3 ٕن اًمٜم٤مس ىمد أمج5)

 ( .1/140وهؿ صٖم٤مر ، و ىمٞمؾ : يِمؽمط ًمّمح٦م اًمًامع اًمٌٚمقغ ، وهق همػم صحٞمح . اٟمٔمر : ذح اًمٚمٛمع )

(  واًمّمحٞمح ىمٌقل روايتف إذا حتٛمٚمٝم٤م ىمٌؾ اًمٌٚمقغ وأداه٤م سمٕمده 3 إلمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م قمغم ىمٌقل رواي٦م اسمـ قم٤ٌمس ، واسمـ 1)

، وهمػمهؿ ُمـ أطمداث اًمّمح٤مسم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم ، ُمـ همػم شمٗمريؼ سملم ُم٤م  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ–ٜمٕمامن سمـ سمِمػم اًمزسمػم ، واًم

حتٛمٚمقه ىمٌؾ اًمٌٚمقغ أو سمٕمده ، وإلمج٤مع اًمًٚمػ قمغم إطمْم٤مر صٌٞم٤مهنؿ جم٤مًمس احلدي٨م وىمٌقل روايتٝمؿ إذا أدوه٤م 

ًممُمدي  (  ،  واإلطمٙم٤مم3/423( ، واعمحّمقل ًمٚمرازي )5/121سمٕمد اًمٌٚمقغ . اٟمٔمر: اعمًتّمٗمك )

(  ، واًمتٛمٝمٞمد 4/232( ، واًمٕمدة ٕيب يٕمغم )0/1101( ، وهن٤مي٦م اًمقصقل ًمّمٗمل اًمديـ اهلٜمدي )1/5033)

 . (4/501ٕيب اخلٓم٤مب )

(  ٟم٘مٚمف اًمزريمٌم قمـ اسمـ اًم٘مِمػمي 3 ٕن اًمرواي٦م ٟم٘مؾ ُم٤م ؾمٛمٕمف ، وٓ يتح٘مؼ ٟم٘مؾ ُم٤م ؾمٛمٕمف إّٓ سمٕمد قمٚمٛمف وهذا 4)

 . 3/111اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط . إمج٤مع 

 =،(5/501وإرؿم٤مد اًمٗمحقل ًمٚمِمقيم٤مين ) ( ، 5/112(  ، وإطمٙم٤مم اًمٗمّمقل )4/232(  اٟمٔمر : اًمٕمدة ٕيب يٕمغم )3)
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 .(5)واشمٗم٘مقا قمغم قمدم ىمٌقل رواي٦م اًمّمٌل اًمٖمػم ممٞمز

 واظمتٚمٗمقا ذم رواي٦م اًمّمٌل اعمٛمٞمز .

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 ل اعمٛمٞمز قمغم ىمقًملم :اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم رواي٦م اًمّمٌ

ء يم٤من ممٞمزا أو همػم ممٞمز .وهق ىمقل مجٝمقر  اًم٘مقل إول : قمدم ىمٌقل روايتف ىمٌؾ اًمٌٚمقغ ؾمقا

 .(1)، واحلٜم٤مسمٚم٦م  (3)، واًمِم٤مومٕمٞم٦م (4)، و اح٤مًمٙمٞم٦م (1)اًمٕمٚمامء ُمـ احلٜمٗمٞم٦م 

                                                                                               
وإن يم٤من وىمع ذم اعم٠ًمخ٦م ظمالف وًمٙمٜمف ُمًٌقق سم٢ممج٤مع اًمّمح٤مسم٦م قمغم ىمٌقل رواي٦م إطمداث إذا سمٚمٖمقا . اٟمٔمر : =

 .533إمج٤مقم٤مت إصقًمٞملم عمّمٓمٗمك سمق قم٘مؾ ص 

( ، 1/121( ، وهن٤مي٦م اًمًقل ًمإلؾمٜمقي )1/14، ورومع اًمٜم٘م٤مب ًمٚمرضمراضمل ) 110ًمٚمٖمزازم ص  (  اٟمٔمر : اعمٜمخقل5)

 (3/111واًمٌحر اعمحٞمط )

( ، وُمٞمزان إصقل 4/102،  واًمقاذم ًمٚمًٖمٜم٤مىمل ) 105، واعمٖمٜمل ص   511(  اٟمٔمر : شم٘مقيؿ إدًم٦م ًمٚمدسمقد ص 1)

ر )1/111ًمٚمًٛمرىمٜمدي ) ( ، واًمقضمٞمز 1/411تحٌػم )( ، واًمت٘مرير واًم1/421( ،  ويمِمػ إها

 ( 1/130، وُمٜمٝم٤مج اًمٕم٘مقل ًمٚمٌدظمٌم ) 532ًمٚمٙمراُم٤مؾمتل ص 

( ، 1/14، ورومع اًمٜم٘م٤مب ًمٚمرضمراضمل ) 415( ، وذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ص  5/112(  اٟمٔمر : إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل )4)

، واًميوري  15( ، وشم٘مري٥م اًمقصقل ٓسمـ ضمزي ص 1/111اًمتقوٞمح ذح اًمتٜم٘مٞمح حلٚمقًمق اح٤مًمٙمل )و

( . 1/145، وأصقل وم٘مف اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ اًمٜم٘مٚمٞم٦م ) 40، وُمٝمٞمع اًمقصقل ٓسمـ قم٤مصؿ ص 04رؿمد صٓسمـ 

ٟم٘ماًل  -وهق ُمـ دون اًمٌٚمقغ–وإؾمت٤مذ اًمديمتقر قمٌداًمرمحـ اًمِمٕمالن طمٙمك اإلمج٤مع ذم قمدم ىمٌقل رواي٦م اًمٓمٗمؾ 

أن -1ٛمٞمز وم٘مط أن ُم٤م ذم اًمتقوٞمح هق طمٙم٤مي٦م اإلمج٤مع ذم همػم اعم-5قمـ اًمتقوٞمح وهق همػم صحٞمح  ُٕمريـ : 

( قمـ هذه اعم٠ًمخ٦م : ) واخلالف 1/5121اعم٠ًمخ٦م اخلالف ومٞمٝم٤م ُمِمٝمقر يمام ىم٤مل اسمـ اًمًٌٙمل ذم اإلهب٤مج )

 .ُمٕمروف ُمِمٝمقر( 

( ، وهن٤مي٦م 4/352( ، واًمٗم٤مئؼ ًمف )0/1112( ، وهن٤مي٦م اًمقصقل ًمّمٗمل اًمديـ اهلٜمدي )5/151(  اٟمٔمر : اًمؼمه٤من )3)

 ( .3/110ٞمط )( ، واًمٌحر اعمح1/121اًمًقل ًمإلؾمٜمقي )

ًمٙمقيم٥م اعمٜمػم ( ، وذح ا1/5151( ، وأصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ اعمٗمٚمح )4/232(  اٟمٔمر : اًمٕمدة ٕيب يٕمغم )1)

=        ، وذح هم٤مي٦م اًمًقل  120، وخمتٍم ذم أصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ اًمٚمح٤مم ُمع ذح اًمِمثري ص (1/410)
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ـ ، وىمقل طُمِٙمل قم  (5):  ىمٌقل رواي٦م اًمّمٌل اعمٛمٞمز .و هق ىمقل سمٕمض إصقًمٞملماًم٘مقل اًمث٤مين

 .(1)ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م (3)، واظمت٤مره اًمٗمقراين (4)، ورواي٦م ظمّرضمٝم٤م سمٕمض احلٜم٤مسمٚم٦م قمـ أمحد  (1)اًمِم٤مومٕمل

 : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م

،  -اًم٘م٤مئٚمقن سمٕمدم ىمٌقل رواي٦م اًمّمٌل اعمٛمٞمز–أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م أصح٤مب اًم٘مقل إول 

 .-اهلل رمحٝمام–،اًمٌخ٤مريقمالء اًمديـ و  ،آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م صٗمل اًمديـ اهلٜمدي وٟمص قمغم

ذم ؾمٞم٤مق اًمتٗمريؼ سملم قمدم ىمٌقل رواي٦م اًمّمٌل وىمٌقل  –رمحف اهلل –ىم٤مل صٗمل اًمديـ اهلٜمدي 

 اإلظم٤ٌمرواًمتحٗمظ ذم اًمرواي٦م أؿمد ُمٜمف ذم  آطمتٞم٤مطظمؼمه سم٠منف ُمتٓمٝمر ًمٞمّمح آىمتداء سمف  : ) ٕن 

الة 3 ًمٙمقن اًمرواي٦م شمث٧ٌم ذقم٤ًم قم٤مُم٤ًم قمـ ـمٝم٤مرة ٟمٗمًف وُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ آىمتداء سمف ذم اًمّم

 .(1)قمغم اعمٙمٚمٗملم سم٠مههؿ (

ومٞمف ُم٤م ٓ حيت٤مط ذم  وىم٤مل : ) وإُم٤م ٕن ُمٜمّم٥م اًمرواي٦م أقمغم ُمـ ُمٜمّم٥م اإلُم٤مُم٦م ومٞمحت٤مط

 (0).اإلُم٤مُم٦م(

ًمف اًمٚمٝمق واًمٚمٕم٥م واعم٤ًمحم٦م : ) -رمحف اهلل  –اًمٌخ٤مري  قمالء اًمديـ وىم٤مل وٕن هم٤مًم٥م أطمقا

                                                                                               
 . 151ٓسمـ اعمؼمد ص =

 .(1/112إصقل ًمٚمًٛمرىمٜمدي ) ( ، وُمٞمزان5/401(  اٟمٔمر : أصقل اًمنظمز )5)

 .412( ، وذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ًمٚم٘مراذم ص 1/5121(  اٟمٔمر : اإلهب٤مج ٓسمـ اًمًٌٙمل )1)

 ( .1/151( ، و أصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ اعمٗمٚمح )5/151(  اٟمٔمر : اعمًقدة )4)

ٗمف : اإلسم٤مٟم٦م قمـ أطمٙم٤مم (  قمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ ومقران ، أبق اًم٘م٤مؾمؿ ، وم٘مٞمف ُمـ قمٚمامء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ، ُمـ شمّم٤مٟمٞم3)

إقمالم ًمٚمزريمكم و( ، 4/344. اٟمٔمر : ًم٤ًمن اعمٞمزان ) ـه315اًمدي٤مٟم٦م ، و شمتٛم٦م اإلسم٤مٟم٦م ، شمقذم سمٛمرو ؾمٜم٦م 

(4/411). 

 . (5/501( ، إرؿم٤مد اًمٗمحقل ًمٚمِمقيم٤مين )3/110(  اًمٌحر اعمحٞمط )1)

 . (0/1100(  هن٤مي٦م اًمقصقل ًمّمٗمل اًمديـ اهلٜمدي )1)

 . (  اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ0)
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 .(5)ذم أُمر اًمرواي٦م (  اطمتٞم٤مـم٤مً اًمٖم٤مًم٥م ُمـ طم٤مًمف 3  واعم٤ًمهٚم٦م ومٞمٕمتؼم ُم٤م هق

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

   شمٖمٚم٥م قمغم يمثػم ُمٜمٝمؿ ، و أظم٤ٌمر اًمٜمٌل لماًمّمٗمت لمقم٤مدة اًمّمٌل اًمٚمٕم٥م واًمٚمٝمق ، وه٤مشم ُمـ إن

مم٤م جي٥م اًمتث٧ٌم ومٞمٝم٤م ، وم٢مذا يم٤من اًمٗم٤مؾمؼ اًمذي يٗمٝمؿ اًمزواضمر ، وىمد يٕمؽميف رء ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل ٓ 

 .(1)ل اًمذي يٕمٚمؿ أنف همػم ُم١ماظمذ سم٤مًمٙمذب يرد ظمؼمه ُمـ سم٤مب أومم ي٘مٌؾ ظمؼمه ، وم٤مًمّمٌ

أنف همػم ُم١ماظمذ سم٤مًمٙمذب، وٓ يزقمف قمـ  -أي اًمّمٌل–: ) وم٘مد سمٚمٖمف  -رمحف اهلل–ىم٤مل اجلقيٜمل 

اهلجقم قمٚمٞمف وازع ، وهذه اًمّمٗم٦م ُمٜمف شم١مُمٜمف قمغم اعمالئٛم٦م ، وحمذور اعمٕمت٦ٌم ، وم٤ٌمحلري أن جيريف 

غم اجلٛمٚم٦م صٖمق سملمِّ إمم اًمتحريػ ، وٟم٘مؾ إقم٤مضمٞم٥م(قمغم اخلُْٚمػ ، وذم اًمٜمٗمقس قم
(4). 

 ذم اعم٠ًمخ٦م ُمـ وضمٝملم : آطمتٞم٤مط ٟمقىمش

ُمـ ىَمٌِؾ رواي٦م اًمّمٌل اعمٛمٞمز ىم٤مؾمٝم٤م قمغم ؿمٝم٤مدشمف ، و ؿمٝم٤مدة اًمّمٌل ُم٘مٌقًم٦م ، وإذا يم٤مٟم٧م  إن -5

 .(3)اًمِمٝم٤مدة ُم٘مٌقًم٦م وهل مم٤م حيت٤مط ومٞمٝم٤م أيمثر ُمـ اًمرواي٦م ، وم٘مٌقل اًمرواي٦م ُمـ سم٤مب أومم

ريض –ن هذا آطمتٞم٤مط ُمٕم٤مرض سم٤مًمٜمص ، وهق طمدي٨م أهؾ ىم٤ٌمء ، وم٢من قمٌداًمٚمف اسمـ قمٛمر إ -1

أت٤مهؿ وأظمؼمهؿ سمتحقيؾ اًم٘مٌٚم٦م إمم اًمٙمٕم٦ٌم ، ويم٤مٟمقا ذم صالهتؿ ، وم٤مؾمتداروا إمم  -اهلل قمٜمٝمام

 .(1)اًم٘مٌٚم٦م ، سمٜم٤مًء قمغم ظمؼم صٌل وهق اسمـ قمٛمر 

 سمام ي٠ميت : وأضمٞم٥م قمـ هذه اعمٜم٤مىمِم٦م

ٕول : ومال ٟمًٚمؿ أن ؿمٝم٤مدة اًمّمٌل ُم٘مٌقًم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم ، سمؾ هل ُمردودة ، وإٟمام ىمٌؾ أُم٤م قمـ اًمقضمف ا

                                 
ر )5)  ( .1/100(  يمِمػ إها

 . ( 5/112(  إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل )1)

 . (5/154(  اًمؼمه٤من )4)

 .(3/5114(  ، اًمتحٌػم ذح اًمتحرير )1/151(  اٟمٔمر : أصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ اعمٗمٚمح )3)

 .  521وشم٘مد ختري٩م احلدي٨م ذم صٗمح٦م ( ، 5/401(  أصقل اًمنظمز )1)
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 . (5)سمٕمض اًمٕمٚمامء ؿمٝم٤مدشمف ذم اجلراطم٤مت اًمتل شمٙمقن سمٞمٜمٝمؿ 3 عمًٞمس احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م 

، ومٞمٝم٤م : ) سمٞمٜمام اًمٜم٤مس سم٘م٤ٌمء، ذم  -ريض اهلل قمٜمٝمام  –وم٢من رواي٦م اسمـ قمٛمر وأُم٤م قمـ اًمقضمف اًمث٤مين : 

ريض اهلل –، وم٘م٤مل : ... ( احلدي٨م ، وم٤مًمراوي هق اسمـ قمٛمر  ٤مءهؿ آتضمصالة اًمّمٌح ، إذ 

وًمٞمس هق اًمرضمؾ اًمذي ضم٤مء هلؿ سم٤مخلؼم ، وىمد شمتٌٕم٧م اًمّمح٤مح واًمًٜمـ واعم٤ًمٟمٞمد ومٚمؿ  -قمٜمٝمام

 .(1)أضمد هذه اًمرواي٦م

    ريض اهلل –أن  اًمرضمؾ هق قم٤ٌمد سمـ سمنم  -رمحٝمام اهلل–اًمؼم واسمـ طمجر  وإٟمام طمٙمك اسمـ قمٌد

 .(4)-رمحف اهلل-وضمزم سمذًمؽ اًمٕمراىمل،  -قمٜمف 

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

ز  يؽمضمح قمدم ىمٌقل رواي٦م اًمّمٌل اعمٛمٞمز 3 ٕن اًمّمٌل اًمٖمػم ممٞمز ٓ ي٘مدر قمغم اًمْمٌط، وآطمؽما

ومٛمرومقع قمٜمف اًم٘مٚمؿ ومال يتحرز قمـ ومٞمام يتحٛمٚمف ، ومال شم٘مٌؾ روايتف ًمتٛمٙمـ اخلٚمؾ ومٞمف ، وأُم٤م اعمٛمٞمز 

دع ًمف ، ًمٙمقٟمف ُم٠مُمقن اًمٕم٘م٤مب ، ومال اًمٙمذب 3 ًمٕمدم       ي١ممتـ قمغم طمدي٨م رؾمقل اًمقازع واًمرا

، ُمع  وٕن اًمّمح٤مسم٦م مل يرضمٕمقا ذم اًمرواي٦م ًمٚمّمٌٞم٤من اًمذيـ يم٤مٟمقا خي٤مًمٓمقن اًمٜمٌل ،  (3)اهلل 

وٕنف ٓ ي٘مٌؾ ىمقًمف قمغم ٟمٗمًف ،   (1)ُمًٞمس طم٤مضمتٝمؿ عمٕمروم٦م إطمٙم٤مم ، ودىم٤مئؼ أطمقال اًمٜمٌل 

 .(1)ٓ حلؼ همػمه وٓ ًمّمٞم٤مٟم٦م ُم٤م ًمف ، ومٙم٤من إومم أٓ ي٘مٌؾ ىمقًمف ذم همػمه يم٤معمجٜمقن عمٕمٜمك ذم ٟمٗمًف 

(1). 

 ٟمقع اخلالف ، وصمٛمرشمف :

                                 
 ( .51/45ًمنمح اًمٙمٌػم ٓسمـ ىمداُم٦م )( ، وا50/154(  اٟمٔمر : احل٤موي ًمٚماموردي )5)

 . 521شم٘مدم خترجيف ذم ص(  1)

 .(5/100( ، و اعمًتٗم٤مد ُمـ ُمٌٝمامت اعمتـ واإلؾمٜم٤مد )5/101( ، و ومتح اًم٤ٌمري )50/31(  اٟمٔمر : اًمتٛمٝمٞمد )4)

 . (1/411( ، واًمت٘مرير واًمتحٌػم )1/5034( ، واإلطمٙم٤مم ًممُمدي )5/125(  اٟمٔمر : اعمًتّمٗمك )3)

 . (5/151اًمؼمه٤من )(  اٟمٔمر : 1)

 . (0/1112(  اٟمٔمر : هن٤مي٦م اًمقصقل ًمّمٗمل اًمديـ اهلٜمدي )1)
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 اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م ُمٕمٜمقي ، وًمف ومروع وم٘مٝمٞم٦م ُمتٕمددة ، ومٛمـ ذًمؽ :

إذا أظمؼم اًمّمٌل سمتٜمجٞمس اح٤مء أو اًمثقب أو إرض أو ٟمحق ذًمؽ وم٢مٟمف قمغم وضمٝملم قمٜمد  -5

 . (5)ح قمدم اًم٘مٌقل اًمِم٤مومٕمٞم٦م ، وإص

ًمق أظمؼم اًمّمٌل سمرؤي٦م هالل رُمْم٤من ، وم٢مٟمف خيرج قمغم اخلالف ذم هذه اعم٠ًمخ٦م ، سمٜم٤مء قمغم أن  -1

 .(1)اإلظم٤ٌمر سمرؤي٦م هالل رُمْم٤من ُمـ ىمٌٞمؾ اًمرواي٦م ، وإصح قمدم ىمٌقل ظمؼمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .331(  اٟمٔمر : اًمتٛمٝمٞمد ذم ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل ًمإلؾمٜمقي ص 5)

 . (1/154( ، اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب )5/151(  اٟمٔمر : اًمؼمه٤من )1)
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 اعم٠ًمخ٦م اًم٤ًمسمٕم٦م : رواي٦م اعمٕمتقه .

 حترير حمؾ اًمٜمزاع :

 .(5)غم اؿمؽماط اًمٕم٘مؾ ذم اًمراوي ًم٘مٌقل ظمؼمه ، ومال شم٘مٌؾ رواي٦م اعمجٜمقن اعمٓمٌؼاشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قم

، وًمٞمس ذًمؽ ًمٕمدم  (1)وسمٕمض إصقًمٞملم مل يذيمر ذط اًمٕم٘مؾ ُمـ وٛمـ ذوط اًمراوي

اؿمؽماط اًمٕم٘مؾ ذم اًمرواي٦م ، وإٟمام ٕنف رأى أن ذط اًمٕمداًم٦م يم٤مٍف قمـ اؿمؽماط اًمٕم٘مؾ ، وم٢من 

ٓ  ُمع اًمٕم٘م ؾ ، يمام ٓ ٟمِمؽمط ذم اًمراوي احلٞم٤مة ُمع أنٜم٤م ٟمِمؽمط ومٞمف اًمْمٌط اًمٕمداًم٦م ٓ حتّمؾ إ

 واًمٕمٚمؿ.

هذا اعمًٚمؽ ، وسح سم٤مؿمؽماط اًمٕم٘مؾ وذًمؽ ) ٕن٤م ىمد ٟمٕمرف  -رمحف اهلل–ومل يرشمض اح٤مزري 

رضماًل سم٤مًمٕمداًم٦م ومٞمتٖمػم ُمٞمزه ، ويٗمًد قم٘مٚمف ذم طم٤مل ، ومٞمحدث طمٞمٜمئذ ويروي رواي٦م ، وم٢مٟم٤م ٓ ٟم٘مٌٚمٝم٤م 

 .(4)٤ًم طمٞمٜمئٍذ سم٠منف قمدل ( ُمٜمف ، وإن يم٤من ُمقصقوم

 طمٙمؿ رواي٦م اعمٕمتقه :

 مل أضمد ُمـ ظمالل اًمٌح٨م ُمـ ّسح سمٕمدم ىمٌقل رواي٦م اعمٕمتقه ؾمقى احلٜمٗمٞم٦م .

 . (3): ) ويمذا ظمؼم اًمٙم٤مومر واًمٗم٤مؾمؼ واًمّمٌل واعمٕمتقه مل يٙمـ طمج٦م( -رمحف اهلل–٘م٤مل اخل٤ٌمزي وم

                                 
( ، ورومع اًمٜم٘م٤مب 1/111٘مٞمح حلٚمقًمق )(  ، واًمتقوٞمح ذح اًمتٜم1/110(  اٟمٔمر : ُمٞمزان إصقل ًمٚمًٛمرىمٜمدي )5)

          ( ، وإمج٤مقم٤مت إصقًمٞملم عمّمٓمٗمك سمق قم٘مؾ 1/121( ، وهن٤مي٦م اًمًقل ًمإلؾمٜمقي )1/14ًمٚمرضمراضمل )

، وىمًؿ احلٜمٗمٞم٦م اًمٕم٘مؾ إمم ٟمققملم : قم٘مؾ ىم٤مس وهق اًمّمٌل واعمٕمتقه ، وقم٘مؾ يم٤مُمؾ وهق اًم٤ٌمًمغ اًمذي  540ص 

        ُمؾ أو اعمٓمٚمؼ ذم ذوط اًمراوي . اٟمٔمر : شم٘مقيؿ إدًم٦م ًمٚمدسمقد ٓ آوم٦م سمف ، وًمذًمؽ اؿمؽمـمقا اًمٕم٘مؾ اًمٙم٤م

 .( 4/102، واًمقاذم ًمٚمًٖمٜم٤مىمل )511ص 

 (  ومٚمؿ يذيمره اًم٤ٌمضمل ذم إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل ، وٓ اسمـ احل٤مضم٥م ذم اعمختٍم.1)

 . 310(  إيْم٤مح اعمحّمقل ص 4)

 . 101(  اعمٖمٜمل ص 3)
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، ٙم٤مومر ، واًمٗم٤مؾمؼ ، واًمّمٌلظمؼُم اًم : ) ومال يقضم٥م اًمٕمٛمَؾ  -رمحف اهلل– (5)وىم٤مل اإلظمًٞمٙمتل

 . (1)واعمٕمتقه ( 

 . (4)وهذا هق ىمقل احلٜمٗمٞم٦م ذم اعم٠ًمخ٦م  

 وىمد شم٘مدم ذم ُمٌح٨م ) شمٙمٚمٞمػ اعمٕمتقه ( أن احلٜمٗمٞم٦م جيٕمٚمقن اعمٕمتقه ذم أطمٙم٤مُمف يم٤مًمّمٌل اعمٛمٞمز .

ومّمؾ: ذم سمٞم٤من أهٚمٞم٦م آداء : هذه إهٚمٞم٦م ٟمققم٤من: ىم٤مسة : ) -رمحف اهلل–ي٘مقل اًمنظمز 

 اعمٕمتقهوم٤مًم٘م٤مسة سم٤مقمت٤ٌمر ىمقة اًمٌدن، وذًمؽ ُم٤م يٙمقن ًمٚمّمٌل اعمٛمٞمز ىمٌؾ أن يٌٚمغ، أو  ويم٤مُمٚم٦م ،

سمٕمد اًمٌٚمقغ ، وم٢مٟمف سمٛمٜمزًم٦م اًمّمٌل ُمـ طمٞم٨م إن ًمف أصؾ اًمٕم٘مؾ وىمقة اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٌدن ، وًمٞمس ًمف 

 . (3)صٗم٦م اًمٙمامل ذم ذًمؽ طم٘مٞم٘م٦م وٓ طمٙمام (

( ومٙمذًمؽ ٓ ي٘مٌٚمقن )رواي٦م اًمّمٌلاًمّمٌل اعمٛمٞمز يمام شم٘مدم ذم ُمٌح٨م واحلٜمٗمٞم٦م ٓ ي٘مٌٚمقن رواي٦م 

 رواي٦م اعمٕمتقه .

وأُم٤م اجلٛمٝمقر وم٘مد اؿمؽمـمقا ًمّمح٦م اًمرواي٦م : اًمٕم٘مؾ ، وردوا ظمؼم اعمجٜمقن ، و اعمٕمتقه داظمؾ ذم 

 .(1)طمٙمٛمف قمٜمدهؿ 

                                 
قمٌداًمٚمف ، اعمٚم٘م٥م سمح٤ًمم  ًمٌٚمدة اظمًٞمٙم٧م ُمـ سمالد ومرهم٤مٟم٦م ، أبق(  حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر آظمًٞمٙمتل ، ٟم٦ًٌم 5)

، وم٘مٞمف أصقزم، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : اعمٜمتخ٥م أو اعمختٍم ُمـ أصقل اًمٌزدوي ، ودىم٤مئؼ إصقل واًمتٌٞملم ، اًمديـ

، وُمٗمت٤مح  131. اٟمٔمر : شم٤مج اًمؽماضمؿ ٓسمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م ص ـه133وُمٗمت٤مح إصقل ، وهم٤مي٦م اًمتح٘مٞمؼ . وشمقذم ؾمٜم٦م 

 . (1/500)اًمًٕم٤مدة 

 (  .5/311(  اعمٜمتخ٥م ًمإلظمًٞمٙمتل ُمع ذطمف اعمذه٥م )1)

( ، 1/411( واًمت٘مرير واًمتحٌػم )1/130( ، وُمٜمٝم٤مج اًمٕم٘مقل ًمٚمٌدظمٌم )5/401(  اٟمٔمر : أصقل اًمنظمز )4)

ر ًمٚمٜمًٗمل )  ( .1/21( ، وومتح اًمٖمٗم٤مر ٓسمـ ٟمجٞمؿ )1/41ويمِمػ إها

 . (1/430(  أصقل اًمنظمز )3)

، ورومع اًمٜم٘م٤مب ًمٚمرضمراضمل  415، وذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ص  310ح اعمحّمقل ًمٚمامزري ص (  اٟمٔمر : إيْم٤م1)

( ، 5/121( ، واعمًتّمٗمك )1/140( ، وذح اًمٚمٛمع ًمٚمِمػمازي )1/140( ، وىمقاـمع إدًم٦م )1/14)

( ، وروو٦م اًمٜم٤مفمر ٓسمـ 0/1112( ، وهن٤مي٦م اًمقصقل ًمّمٗمل اًمديـ اهلٜمدي )3/424واعمحّمقل ًمٚمرازي )
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: ) اًمٕمتف ٟمقع ضمٜمقن ، إٓ أنف يٕم٘مؾ ىمٚمٞماًل ، وهق ذم اًمت٠مثػم ذم  -رمحف اهلل–اًمًٛمٕم٤مين اسمـ ىم٤مل 

 .(5)ل سمٕمد أن قم٘مؾ (اًمٕم٘مؾ أيمثر ُمـ اًمّمٌ

أن رؾمقل  -ريض اهلل قمٜمف –ومم٤م يدل قمغم أن اعمٕمتقه سمٛمٜمزًم٦م اعمجٜمقن ُم٤م ضم٤مء ُمـ طمدي٨م قمكم 

ىم٤مل : " رومع اًم٘مٚمؿ قمـ صمالصم٦م : قمـ اًمٜم٤مئؿ طمتك يًتٞم٘مظ ، وقمـ اًمّمٌل طمتك يِم٥م ، وقمـ  اهلل 

 .(1)اعمٕمتقه طمتك يٕم٘مؾ "

 .(4)اعمّم٤مب ذم قم٘مٚمف (  : ) اعمٕمتقه : اعمجٜمقن -رمحف اهلل –ىم٤مل اسمـ إثػم 

: ) واعمجٜمقن واعمٕمتقه واطمد هٜم٤م ، وإن يم٤من اًمٚمٖمقيـ  -رمحف اهلل–اًمًٌٙمل شم٘مل اًمديـ وىم٤مل 

د سمٜم٘مص اًمٕم٘مؾ : ٟم٘مّم٤مٟمف قمـ أهٚمٞم٦م اخلٓم٤مب ، وذًمؽ  أـمٚم٘مقا أن اعمٕمتقه : اًمٜم٤مىمص اًمٕم٘مؾ ، واعمرا

 .(3)هق اجلٜمقن (

أنف ٓ حتّمؾ اًمث٘م٦م سمٙمالُمف ، وٓ آـمٛمئٜم٤من وُمـ شمٕمٚمٞمالهتؿ اًمتل ذيمروه٤م ذم رد رواي٦م اعمجٜمقن : 

 . (1)حل٤مًمف

وهذا اًمتٕمٚمٞمؾ ُمٜمٓمٌؼ مت٤مُم٤ًم قمغم يمالم اعمٕمتقه ، وم٘مد شم٘مدم أن اعمٕمتقه هق : )ُمـ يم٤من ىمٚمٞمؾ اًمٗمٝمؿ ، 

 .(1)خيتٚمط اًمٙمالم ، وم٤مؾمد اًمتدسمػم ، إٓ أنف ٓ ييب وٓ يِمتؿ يمام يٗمٕمؾ اعمجٜمقن(

ع ًمألُم٦م أطمٙم٤مُم٤م وُمـ يم٤مٟم٧م هذه طم٤مًمف ، ومال صم٘م٦م سمخؼمه ،  وٓ اـمٛمئٜم٤من ًمروايتف ، يمٞمػ وهق ينمِّ

 إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م .

                                                                                               
 ( .1/151( ، وأصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح )1/534، وذح خمتٍم اًمٓمقذم ) (5/411ىمداُم٦م )

 .( 4/5120(  ىمقاـمع آدًم٦م  )5)

 . 111شم٘مدم خترجيف ذم ص (  1)

 ( .4/100(  ضم٤مُمع إصقل )4)

ز احِلَحؿ ُمـ طمدي٨م ُرومِع اًم٘مٚمؿ ص 3)  . 21(  إسمرا

 . (4/352) ( ، واًمٗم٤مئؼ ًمّمٗمل اًمديـ اهلٜمدي3/424(  اٟمٔمر : اعمحّمقل ًمٚمرازي )1)

 ( .3/32(  إقمالم اعمقىمٕملم ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )1)
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ٌّف قمغم أن اًمٕم٘مؾ اعمِمؽمط ذم اًمرواي٦م ًمٞمس هق قم٘مؾ اًمتٙمٚمٞمػ ، سمؾ أُمر  قمغم أن سمٕمض اًمٕمٚمامء ىمد ٟم

 . (5)زائد قمٚمٞمف ، يتٕمٚمؼ سم٤مًمتٞم٘مظ ح٤م يروى ، ويمثرة احلٗمظ ، واًمتث٧ٌم ومٞمف ، و اعمٕمتقه سمٕمٞمد قمـ هذا 

 .(1)قمغم قمدم ىمٌقل ظمؼمه ، وم٤معم٠ًمخ٦م ٓ ظمالف ومٞمٝم٤م أمجع اًمٕمٚمامءم ئمٝمر أن اعمٕمتقه مم٤م ومم٤م شم٘مد

 ومم٤م يًتدل قمغم رد رواي٦م اعمٕمتقه :

ٟم٘مّم٤من اًمٕم٘مؾ سم٤مًمٕمتف أؿمد ُمـ ٟم٘مّم٤مٟمف سم٤مًمّم٤ٌم ، إذ اًمّمٌل ىمد يٙمقن أقم٘مؾ ُمـ اًم٤ٌمًمغ يمام ىم٤مل  إن

ُمع هذا وم٢مٟم٤م ٓ ، و (4) (   پ پ پ ) : -قمٚمٞمف اًمًالم –اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمـ حيٞمك 

 .(3)ٟم٘مٌؾ رواي٦م اًمّمٌل ، ومٕمدم ىمٌقًمٜم٤م ًمرواي٦م اعمٕمتقه ُمـ سم٤مب أومم

 : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م

، اعمٕمتقهذيمر آطمتٞم٤مَط ذم قمدم ىمٌقل رواي٦م اعمٕمتقه احلٜمٗمٞم٦ُم 3 ٕهنؿ هؿ ُمـ ّسطمقا سمٛم٠ًمخ٦م رواي٦م 

أي : اإلظم٤ٌمر –واًمّمٌل ذم ٟمحق اًمٜمج٤مؾم٦م وأُم٤م اعمٕمتقه  : ) -رمحف اهلل–٘م٤مل اسمـ أُمػم احل٤مجوم

، وذم رواي٦م احلدي٨م ، وهمػمه٤م ُمـ اًمدي٤مٟم٤مت يم٤مًمٙم٤مومر ذم قمدم ىمٌقل  -سمٜمج٤مؾم٦م اح٤مء وسمٓمٝم٤مرشمف

أظم٤ٌمره 3 ًمٕمدم وٓيتٝمام قمغم ٟمٗمًٝمام ومٕمغم همػممه٤م أومم ، قمغم أن اًمّمٌل ُمرومقع اًم٘مٚمؿ ومال يتحرز 

 .(1)دم ، ومال شم٘مٌؾ روايتٝمام 3 اطمتٞم٤مـم٤ًم (قمـ اًمٙمذب ... وُمثٚمف اعمٕمتقه قمغم ىمقل اجلٛمٝمقر يمام شم٘م

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

أن رواي٦م احلدي٨م ُمـ سم٤مب إظم٤ٌمر ، واخلؼم حيتقي قمغم أخٗم٤مظ وُمٕم٤مين ، وإدراك اعمٕم٤مين يٙمقن 

                                 
ٌّف قمٚمٞمف اًمًٛمٕم٤مين ذم ىمقاـمع إدًم٦م )5)  . (3/111( ، وٟم٘مٚمف اًمزريمٌم ذم اًمٌحر اعمحٞمط )1/140(  ٟم

(  أُم٤م اعمجٜمقن اًمذي يٗمٞمؼ أطمٞم٤مٟم٤ًم وٓ ي١مصمر ضمٜمقٟمف ذم إوم٤مىمتف وم٘مد ىمٌؾ سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م روايتف . اٟمٔمر : ىمقاـمع إدًم٦م 1)

( . وٟم٘مؾ اًمزريمٌم قمـ اًمِمٞمخ 1/531( ، وطم٤مؿمٞم٦م اًمٌٜم٤مين )4/521( ، وذح اًمٙمقيم٥م اًم٤ًمـمع )1/140)

 . 5/321أيب زيد اعمروزي أنف طمٙمك قمـ اًمِم٤مومٕمل ىمقٓن ذم اعم٠ًمخ٦م . اٟمٔمر : شمِمٜمٞمػ اعم٤ًمُمع 

 ( ُمـ ؾمقرة ُمريؿ .51(  ُمـ أي٦م رىمؿ )4)

ر )3)  . (1/421(  اٟمٔمر : يمِمػ إها

 (1/411 )(  اًمت٘مرير واًمتحٌػم1)
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سمٓمريؼ اًمٕم٘مؾ واًمتٛمٞمٞمز 3 ٕن اًمٙمالم ضم٤مء ًمٚمٌٞم٤من ، واًمٌٞم٤من ٓ ي٘مع سمٛمجرد إصقات واحلروف ، 

إًمٗم٤مظ ، وٟم٘مٚمٝم٤م يمام وردت ، واعمٕمتقه ٓ ىمدرة ًمف قمغم هذا ،  ومقضم٥م طمٞمٜمئذ ومٝمؿ اعمٕم٤مين ، ووٌط

 . (5)ومُرد  ظمؼمه اطمتٞم٤مـم٤ًم جلٜم٤مب اًمنميٕم٦م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
ر ًمٚمٜمًٗمل )5)  ( .1/21( ، وومتح اًمٖمٗم٤مر ٓسمـ ٟمجٞمؿ )1/41(  اٟمٔمر : يمِمػ إها
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 . : صٞمٖم٦م اًمرواي٦م سم٤مًم٘مراءة قمغم اًمِمٞمخ اًمث٤مُمٜم٦ماعم٠ًمخ٦م 

 متٝمٞمد :

أو أظمؼمٟم٤م إذا ىمرأ اًمراوي قمغم اًمِمٞمخ طمديثف ، ومام هل اًمّمٞمٖم٦م اًمتل يٕمؼم قمٜمٝم٤م ؟ هؾ ي٘مقل طمدصمٜم٤م 

ءة قمٚمٞمف . ءة ، ومٞم٘مقل : طمدصمٜم٤م أو أظمؼمٟم٤م ىمرا  ُمٓمٚم٘م٤ًم ؟ أو ي٘مٞمده٤م سم٤مًم٘مرا

 حترير حمؾ اًمٜمزاع :

ث اعمحدث ُمـ طمٗمٔمف أو يمت٤مسمف ، ومٞمجقز ًمٚمراوي أن ي٘مقل : طمدصمٜم٤م أو أظمؼمٟم٤م ، وهذا سمال إذا طمدّ 

 .(5)ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ 

ق ؾم٤ميم٧م أن ي٘مقل اًمراوي : أظمؼمٟم٤م واشمٗمؼ اًم٘م٤مئٚمقن سمّمح٦م اًمرواي٦م ومٞمام  ىُمرئ قمغم اًمِمٞمخ وه

ءة قمٚمٞمف   .(1)وطمدصمٜم٤م ىمرا

 واظمتٚمٗمقا ذم اًمّمٞمٖم٦م اًمتل حيدث هب٤م إذا ىمرأ قمغم اًمِمٞمخ .

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

ل :   اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اعم٠ًمخ٦م قمغم صمالصم٦م أىمقا

هٙمذا اًمراوي إذا ىمرأ قمغم اًمِمٞمخ وم٢من ًمف أن ي٘مقل : طمدصمٜم٤م أو أظمؼمٟم٤م  إن اًم٘مقل إول :

 . (4)ـمالقسم٤مإل

، وٟمًٌف اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض  (3)واظمت٤مر هذا اًم٘مقل اًمزهري ، وُم٤مًمؽ ، واسمـ قمٞمٞمٜم٦م ، واًمٌخ٤مري

                                 
 . (1/131(  اٟمٔمر : ىمقاـمع آدًم٦م ًمٚمًٛمٕم٤مين )5)

 ( .1/1040( ، واًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي )1/5511(  اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم ًممُمدي )1)

    ُمـ ًمٗمظ اًمِمٞمخ . اٟمٔمر: اًمٜمٙم٧م ًمٚمزريمٌم (  يٜمٌٖمل أٓ يٓمرد اخلالف ذم ًمٗمٔم٦م : ؾمٛمٕم٧م 3 ٕهن٤م سحي٦م سم٤مًمًامع 4)

 404ص 

( ، وقمٚمقم احلدي٨م 1/111، واًمٙمٗم٤مي٦م ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي )  311(  اٟمٔمر : اعمحدث اًمٗم٤مصؾ ًمٚمراُمٝمرُمزي ص 3)

 . (1/132( ، وومتح اعمٖمٞم٨م ًمٚمًخ٤موي )1/5215، واإلهب٤مج ٓسمـ اًمًٌٙمل )542ٓسمـ اًمّمالح ص 
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 .(1)،  وصححف اسمـ احل٤مضم٥م (5)ًمأليمثريـ ُمـ اعمحدصملم

، يمام ىم٤مل  (4)و ذيمر سمٕمض إصقًمٞملم أن احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري ٟم٥ًم هذا اًم٘مقل إمم إئٛم٦م إرسمٕم٦م

 .(3)حل٤ميمؿ قمـ إئٛم٦م إرسمٕم٦م (اسمـ احل٤مضم٥م ذم خمتٍمه : ) وٟم٘مٚمف ا

وىمد صحح احل٤مومظ اسمـ طمجر هذا اًمٕمزو سم٘مقًمف : ) يريد أصؾ اعم٠ًمخ٦م ، وهق اًم٘مراءة قمغم اًمِمٞمخ 

 .(1)وًمق مل ُيِ٘مر سمام ىمِرئ قمٚمٞمف ، ٓ سمخّمقص ىمقًمف : طمدصمٜم٤م وأظمؼمٟم٤م (

ءة  إن اًم٘مقل اًمث٤مين : قمٚمٞمف سم٤مًمت٘مٞمٞمد ، اًمراوي إذا ىمرأ قمغم اًمِمٞمخ وم٢مٟمف ي٘مقل : طمدصمٜم٤م أو أظمؼمٟم٤م ىمرا

٥م هذا اًم٘مقل ٓسمـ اعم٤ٌمرك ، وأمحد سمـ  ًِ وٓ يّمح أن ي٘مقل : طمدصمٜم٤م وأظمؼمٟم٤م هٙمذا ُمٓمٚم٘م٦م .وُٟم

،  (2)،  و أبق احلًلم اًمٌٍمي(1)، واظمت٤مره اًم٘م٤ميض أبق سمٙمر اًم٤ٌمىمالين  (0)، واًمٜم٤ًمئل (1)طمٜمٌؾ

 . (51)، وأُمدي (55)، واًمِمػمازي (50)، واًمٖمزازم

                                 
 .540(  اإلح٤مع ص 5)

 . (3/513حل٤مضم٥م ُمع ذطمف ًمٚمِمػمازي )(  خمتٍم اسمـ ا1)

 ( .5/002( ، واًمردود واًمٜم٘مقد ًمٚم٤ٌمسمريت )1/351(  اٟمٔمر : رومع احل٤مضم٥م ٓسمـ اًمًٌٙمل )4)

 . (5/010(  خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م ُمع ذطمف سمٞم٤من اعمختٍم )3)

وم٘م٦م اخُلؼْم اخَلؼَم )1)  . (5/402(  ُمقا

٦م : ومروي قمٜمف اًمت٘مٞمٞمد ، وروي قمٜمف : ضمقاز اإلـمالق ، (  وٟم٘مؾ اسمـ ُمٗمٚمح ذم أصقًمف رواي٤مت قمـ أمحد ذم اعم٠ًمخ1)

 . (1/112)أصقل اًمٗم٘مف اٟمٔمر: ف: اًمتٗمريؼ سملم طمدصمٜم٤م وأظمؼمٟم٤م . وروي قمٜم

، واإلهب٤مج ٓسمـ  542( ، وقمٚمقم احلدي٨م ٓسمـ اًمّمالح ص 1/131(  اٟمٔمر : اًمٙمٗم٤مي٦م ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي )0)

 . (1/131( ، وومتح اعمٖمٞم٨م ًمٚمًخ٤موي )1/5211اًمًٌٙمل )

 . (1/130(  اًمٙمٗم٤مي٦م ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي )1)

 . (1/113(  اعمٕمتٛمد )2)

 . (5/450(  اعمًتّمٗمك )50)

 . (1/115(  ذح اًمٚمٛمع )55)

 . (1/5511(  اإلطمٙم٤مم )51)
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إذا ىمرأ قمغم اًمِمٞمخ وم٢مٟمف ي٘مقل : أظمؼمٟم٤م ، وٓ ي٘مقل : طمدصمٜم٤م .وٟم٘مؾ قمـ ن اًمراوي إ اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م :

ىم٤مل اسمـ اًمّمالح : ) واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام ص٤مر هق ،  (1)، و ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج (5)اًمِم٤مومٕمل وأصح٤مسمف

 .(4)اًمِم٤مئع سملم أهؾ احلدي٨م ( 

 آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م :ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم 

اًم٘م٤مئٚمقن : سم٠منف ٓ ي٘مقل طمدصمٜم٤م أو أظمؼمٟم٤م  –٤مين أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م أصح٤مب اًم٘مقل اًمث

ءة ، ظم٤مص٦م إذا مل ي٘مر اًمِمٞمخ      آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م اًمزريمٌم وٟمص قمغم،  -سم٢مـمالق سمؾ ي٘مٞمده٤م سم٤مًم٘مرا

ءة قمٚمٞمف ، أو  -رمحف اهلل– وم٘م٤مل : ) ىم٤مل اًم٘م٤ميض : وإومم أن ي٘مقل : أظمؼمين ، أو طمدصمٜمل ىمرا

ٚمؼ ُٕمٙمـ أن يٙمقن ىمرأه شمٍمحي٤ًم ، وأن يٙمقن ىمرأت قمٚمٞمف، وهق ؾم٤ميم٧م ُم٘مرر ، وم٢مٟمف ًمق أـم

 ُمٙمتٗمٞم٤ًم سم٤مًمًٙمقت ، وم٤مٓطمتٞم٤مط اًمتٛمٞمٞمز ( .

رمحف -وسمام أن اعم٠ًمخ٦م ارشم٤ٌمـمٝم٤م سمٕمٚمؿ احلدي٨م أىمقى ُمـ قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف ، يمام ىم٤مل اسمـ اًمًٌٙمل

: )صٞمغ إداء  -رمحف اهلل-، وىم٤مل اًمًٞمقـمل  (3): )وأخٗم٤مظ اًمرواي٦م ُمـ صٜم٤مقم٦م اعمحدصملم (-اهلل

 . (1)ؾ ذيمره٤م قمٚمؿ احلدي٨م ، ومال يٜمٌٖمل ذيمره٤م حترزًا ُمـ ظمٚمط اًمٕمٚمقم ( إداء حم

 وم٠من٘مؾ هٜم٤م ُمـ ٟمص قمغم آطمتٞم٤مط ُمـ يمالم اعمحدصملم :

: ) وإطمقط ذم اًمرواي٦م هب٤م : ىمرأت قمغم ومالن ، أو ىمرئ وأن٤م أؾمٛمع ،  -رمحف اهلل –ىم٤مل اًمٜمقوي 

 . (1)وم٠مىمّر سمف ( 

                                 
( ، اإلهب٤مج ٓسمـ اًمًٌٙمل 1/135، اًمٙمٗم٤مي٦م ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ) 311(  اعمحدث اًمٗم٤مصؾ ًمٚمراُمٝمرُمزي ص 5)

(1/5211) . 

 . 514، اًمٕم٤مزم اًمرشم٦ٌم ًمٚمِمٛمٜمل ص   542سمـ اًمّمالح ص (  قمٚمقم احلدي٨م 1ٓ)

 .  530(  قمٚمقم احلدي٨م ص 4)

 ( .5/135(  مجع اجلقاُمع ُمع شمِمٜمٞمػ اعم٤ًمُمع )3)

 . (4/105(  ذح اًمٙمقيم٥م اًم٤ًمـمع )1)

 ( .5/311(  اًمت٘مري٥م ًمٚمٜمقوي ُمع شمدري٥م اًمراوي )1)
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ي٘م٦م ومٚمف قم٤ٌمرات ، أطمقـمٝم٤م أن ى اًم٤ًمُمع هبذه اًمٓمرإذا رو : ) -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ مج٤مقم٦م 

 . (5): ىمرأت قمـ ومالن ، أو ىمرىء قمٚمٞمف وأن٤م أؾمٛمع ، وم٠مىمر سمف (ي٘مقل

و إطمقط : اإلومّم٤مح سمّمقرة اًمقاىمع ، ومٞم٘مقل إن يم٤من ىمرأ : : ) -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمًخ٤موي 

 .(1)(  ىمرأت قمغم ومالن ، أو  ؾمٛمع : ىمرئ قمٚمٞمف وأن٤م أؾمٛمع

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

ن اًمراوي ًمق ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أو أظمؼمٟم٤م سم٢مـمالق وم٢مٟمف يقهؿ اًم٤ًمُمع أن اًمِمٞمخ ىم٤مًمف أو أىمّر سمف ٟمٓم٘م٤ًم ، إ

وهذا سمخالف اًمقاىمع ، وم٢من جمرد ؾمٙمقت اًمِمٞمخ ٓ يدل قمٚمٞمف ، وًمذا وضم٥م شم٘مٞمٞمد اًمرواي٦م سم٘مقًمف : 

ءة قمٚمٞمف .  ىمرا

 وٟمقىمش آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م سمام ي٠ميت:

أن إومْمؾ وإيمٛمؾ ذم طم٤مل اًمراوي أن ي٘مٞمد اًمرواي٦م  آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م حيٛمؾ قمغمإن 

ءة ، وًمذا ومن اًمًٞمقـمل آطمتٞم٤مط هٜم٤م سم٘مقًمف: )  ذم اًمرواي٦م هب٤م أن ي٘مقل : ىمرأت  إضمقدسم٤مًم٘مرا

 .(4)أو ىُمِرئ قمٚمٞمف وأن٤م أؾمٛمع ، وم٠مىمر سمف ( -إن ىمرأ سمٜمٗمًف –قمغم ومالن 

٦م ذم أخٗم٤مظ اًمرواي٦م ؾمٛم٦م ُمـ وإذا يم٤من شمٗمًػم آطمتٞم٤مط سمذًمؽ ومال ؿمؽ أنف صحٞمح ، وم٢من اًمدىم

 ؾمامت اإلشم٘م٤من واًمْمٌط .

ءة ، ومٝمق سمخالف قمٛمؾ  و إن محؾ آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م قمغم رد اًمرواي٦م إن مل يٍمح اًمراوي سم٤مًم٘مرا

اعمحدصملم وذًمؽ ٕن ًمٙمؾ ىمقم ُمـ اًمٕمٚمامء اصٓمالطم٤مت خمّمقص٦م يًتٕمٛمٚمقهن٤م قمغم ُمٕم٤من 

دصمٜم٤م وأظمؼمٟم٤م ( ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ 3 خمّمقص٦م ، إُم٤م سم٤مًمٜم٘مؾ قمروم٤ًم أو ؿمٞمقع آؾمتٕمامل ، وًمٗمظ ) طم

 ٕن اًمًٙمقت يِم٤مسمف اإلظم٤ٌمر ذم همٚم٦ٌم اًمٔمـ ، واعمِم٤مهب٦م إطمدى أؾم٤ٌمب اعمج٤مز .

                                 
 . 15(  اعمٜمٝمؾ اًمروي ص 5)

 . 21(  اًمٖم٤مي٦م ذح اهلداي٦م ص 1)

 . (5/311شمدري٥م اًمراوي )  (4)
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وإذا يم٤من هذا آؾمتٕمامل جم٤مزًا ، وىمد اؾمت٘مر قمٛمؾ اعمحدصملم قمٚمٞمف ، ص٤مر يم٤معمٜم٘مقل سم٤مًمٕمرف ، أو 

 .(5)اعمج٤مز اًمٖم٤مًم٥م ، وإذا يم٤من إُمر يمذًمؽ ضم٤مز آؾمتٕمامل 

 ٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :اًمراضمح ذم اعم

ءة قمغم اًمِمٞمخ 3 ٕنف ًمق  اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م صح٦م إـمالق اًمراوي : طمدصمٜم٤م أو أظمؼمٟم٤م ذم طم٤مًم٦م اًم٘مرا

ءة ص٤مر سمٛمٜمزًم٦م اًمًامع ، يمام ًمق ىم٤مل ؿمخ ص ٔظمر : أخٗمالن قمٚمٞمؽ قمنمة أىمر اًمِمٞمخ سم٤مًم٘مرا

ة دراهؿ ، ُمع أنف مل ؟ ومٞم٘مقل : ٟمٕمؿ . يم٤من ًمٚمِم٤مهد قمٚمٞمف أن ي٘مقل : أؿمٝمدين قمغم ٟمٗمًف سمٕمنمدراهؿ

 يٜمٓمؼ إٓ سمــ )ٟمٕمؿ( .

ءة اًمراوي قمٚمٞمف ، ومٝمق سمٛمٜمزًم٦م اًمًامع يمام شم٘مدم   وًمق ؾمٙم٧م اًمِمٞمخ ُمع قمدم وضمقد اح٤مٟمع قمٜمد ىمرا

 .(1)ذم اعم٠ًمخ٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . (3/304(  اٟمٔمر : اعمحّمقل ًمٚمرازي )5)

 . (1/101( ، وذح خمتٍم اًمروو٦م ًمٚمٓمقذم ) 1/301(  اٟمٔمر : روو٦م اًمٜم٤مفمر )1)



 الفصل الرابع: األخ  باالحتواط يف مباحث األدلة

 

[317] 

 

 : إذا ؾمٙم٧م اًمِمٞمخ وهمٚم٥م قمغم فمـ اًم٘م٤مرئ إضم٤مسمتف. اًمت٤مؾمٕم٦ماعم٠ًمخ٦م 

 متٝمٞمد :

ءة قمغم اًمِمٞمخُمـ صقر اًمرواي٦م اعمٕمرووم٦م قمٜمد أ ، وهل ُمـ ـمرق رواي٦م احلدي٨م  (5)هؾ اًمٕمٚمؿ اًم٘مرا

ء سم٤مإلُمالء ُمـ طمٗمٔمف أو  قمٜمد همػم اًمّمح٤ميب ، وهل ُمٜمزًم٦م شم٠ميت سمٕمد ُمٜمزًم٦م اًمًامع ُمـ اًمِمٞمخ ؾمقا

 .  (1)قمـ اإلُمالء يمت٤مسمف ، أو سم٤مًمتحدي٨م جمرداً 

 وًمٚم٘مراءة قمغم اًمِمٞمخ  أطمقال :

ه ٟمٓم٘م٤ًم .أن ي٘مرأ قمغم اًمِمٞمخ صمؿ ي٠مذن ًمف سمرواي٦م ُم٤م ىمر -5  أ

تف قمٚمٞمؽ ؟ ومٞم٘مقل : ٟمٕمؿ ،  أو ي٘مقل: هؾ  -1 أن ي٘مرأ قمغم اًمِمٞمخ صمؿ ي٠ًمخف : هؾ ؾمٛمٕم٧م ُم٤م ىمرأ

تف قمٚمٞمؽ ؟ ومٞم٘مقل اًمِمٞمخ : ٟمٕمؿ .  شم٠مذن زم سمرواي٦م ُم٤م ىمرأ

رًا ًمٚمرواي٦م . -4  أن ي٘مرأ قمغم اًمِمٞمخ صمؿ ي٠ًمخف قمام ىمرأه ، ومٞمِمػم اًمِمٞمخ سمرأؾمف أو سمٞمده إىمرا

 .(4)، ويٖمٚم٥م قمغم فمـ اًم٘م٤مرئ سم٘مريٜم٦م احل٤مل إضم٤مسمتف ًمف أن ي٘مرأ قمغم اًمِمٞمخ ومٞمًٙم٧م -3

سمٕم٦م ُمـ اًم٘مراءة قمغم اًمِمٞمخ ، أُم٤م اًمّمقر اًمثالث إول  ويمالُمٜم٤م ذم هذه اعم٠ًمخ٦م قمـ اًمّمقرة اًمرا

 .(3) ًمرواي٦م هب٤م ، وطمٙمل آشمٗم٤مق ومٞمٝم٤موم٤مجلٛمٝمقر قمغم ضمقاز ا

                                 
ءة قمغم اًمِمٞمخ قمرو٤ًم . اٟمٔمر : اإلح٤مع ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض ص 5) ، واًمت٘مري٥م ًمٚمٜمقوي  04(  وأيمثر اعمحدصملم يًٛمقن اًم٘مرا

،  وومتح اعمٖمٞم٨م ًمٚمًخ٤موي  540( ، وقمٚمقم احلدي٨م ٓسمـ اًمّمالح ص 5/314ُمع شمدري٥م اًمراوي )

ءة واًمٕمرض قمغم اعمحدث(  ، ىم٤مل اسمـ (1/430) ،  وصٜمٞمع اًمٌخ٤مري يِمػم إمم اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام طمٞم٨م ىم٤مل : ) اًم٘مرا

طمجر : ) هم٤مير سمٞمٜمٝمام سم٤مًمٕمٓمػ ح٤م سمٞمٜمٝمام ُمـ اًمٕمٛمقم واخلّمقص 3 ٕن اًمٓم٤مًم٥م إذا ىمرأ يم٤من أقمؿ ُمـ اًمٕمرض 

ءة 3 ٕن اًمٕمرض قم٤ٌمرة قمام يٕم٤مرض سمف اًمٓم٤مًم٥م أصؾ ؿمٞمخف ُمٕمف أو ُمع همػمه وهمػمه ،  وٓ ي٘مع اًمٕمرض إٓ سم٤مًم٘مرا

ءة ( ومتح اًم٤ٌمري )  .(5/111سمحيشمف ومٝمق أظمص ُمـ اًم٘مرا

 .(4/110( ، وذح اًمٙمقيم٥م اًم٤ًمـمع )5/110(  اٟمٔمر : ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر )1)

 ( .3/411( ، واًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم )1/5212ل )( ، واإلهب٤مج ٓسمـ اًمًٌٙم3/310(  اٟمٔمر : اعمحّمقل )4)

( ، واًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم 1/051( ، وهن٤مي٦م اًمًقل ًمإلؾمٜمقي )0/4002(  اٟمٔمر : هن٤مي٦م اًمقصقل ًمٚمٝمٜمدي )3)

(3/411.) 
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 حترير حمؾ اًمٜمزاع :

ز اًمرواي٦م ومٞمام ىمرئ قمغم اًم ِمٞمخ وم٠مىمر سم٤مًمرواي٦م ٟمٓم٘م٤ًم ، يم٠من ي٠ًمل : أظمؼمك اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم ضمقا

 . (5)ومالن سمٙمذا ؟ ومٞم٘مقل : ٟمٕمؿ 

ره ٟمٓم٘م٤مً  ءة قمغم اًمِمٞمخ ُمع إىمرا  .(1)واشمٗم٘مقا قمغم وضمقب اًمٕمٛمؾ ذم طم٤مًم٦م اًم٘مرا

 .(4)واشمٗم٘مقا قمغم وضمقب اًمٕمٛمؾ ومٞمام ىمرئ قمغم اًمِمٞمخ وهمٚم٥م قمغم فمـ اًمراوي إضم٤مسمتف

 . (3)وظم٤مًمػ ذم وضمقب اًمٕمٛمؾ سمٕمض أهؾ اًمٔم٤مهر

ز اًمرواي٦م هلذا احلدي٨م . صمؿ  اظمتٚمٗمقا ذم ضمقا

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم هذه اعم٠ًمخ٦م قمغم ىمقًملم :

ه أو همٗمٚم٦م يٜمزل ُمٜمزًم٦م اًمتٍميح  اًم٘مقل إول : أن ؾمٙمقت اًمِمٞمخ ُمع ؾمالُم٦م طم٤مًمف ُمـ إيمرا

  سمروايتف ، وإن يم٤من إومْمؾ أن يًتٜمٓمؼ اًمِمٞمخ سم٤مإلىمرار .

، ومجٝمقر  (1)ـ ـــــــــــــــــــــــ٤مء وإصقًمٞمٞمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقر اًمٗم٘مٝمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقل مجٝمــــــــــــــــــــــــــــــــــواظمت٤مر هذا اًم٘م

                                 
 .(1/103، وذح خمتٍم اًمروو٦م ) 324(  إيْم٤مح اعمحّمقل ًمٚمامزري ص 5)

 . (1/521(  رومع اًمٜم٘م٤مب ًمٚمرضمراضمل )1)

( . وضمٕمؾ سمٕمض اًمٕمٚمامء اًمٕمٛمؾ 1/051( ، وهن٤مي٦م اًمًقل ًمإلؾمٜمقي )1/5213: اإلهب٤مج ٓسمـ اًمًٌٙمل ) (  اٟمٔمر4)

: )اًمث٤مًمث٦م : أن يًٙم٧م اًمِمٞمخ ويٖمٚم٥م قمغم فمـ اًم٘م٤مرئ  -رمحف اهلل–هبذا احلدي٨م ُم٠ًمخ٦م ىمٓمٕمٞم٦م ، وم٘م٤مل اًمزريمٌم 

ز اًمرواي٦م قمغم ا  ( .3/411ٕصح (.اًمٌحر اعمحٞمط )سم٘مريٜم٦م احل٤مل إضم٤مسمتف ًمف ، ومٞمج٥م اًمٕمٛمؾ سمف ىمٓمٕم٤ًم ، ويمذا ضمقا

( ، واًمذي ظم٤مًمػ هق : أبق قمٌداًمٚمف احلٛمٞمدي إندًمز يمام سمٞمٜمف اسمـ 1/101(  اٟمٔمر : اًمٙمٗم٤مي٦م ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي )3)

وم٘م٦م اخلؼُْم اخَلؼَم )  . (5/402طمجر ذم ُمقا

( ، 5/001ريت )، واًمردود واًمٜم٘مقد ًمٚم٤ٌمسم  115( ،  واعمٖمٜمل ًمٚمخ٤ٌمزي ص 5/401(  اٟمٔمر : أصقل اًمنظمز )1)

( ، ورومع 1/111( ، واًمتقوٞمح ذح اًمتٜم٘مٞمح حلٚمقًمق )1/103وُمًٚمؿ اًمثٌقت ُمع ذطمف ومقاشمح اًمرمحقت )

ىمل اًمًٕمقد عمحٛمد إُملم ص 1/521اًمٜم٘م٤مب ًمٚمرضمراضمل) ، وهن٤مي٦م اًمقصقل ًمٚمٝمٜمدي  120( ،وُمرا

 =واًمتذيمرة( ، 1/050( ، وهن٤مي٦م اًمًقل ًمإلؾمٜمقي )1/5212( ، واإلهب٤مج ٓسمـ اًمًٌٙمل )0/4001)
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 .(5)اعمحدصملم 

ن ٓ يٜمٔمر ذم اًمٜمًخ٦م ، وًمق دًّمس وًمٕمؾ اًمْم٤مسمط ذم قمدم اًمٖمٗمٚم٦م ُم٤م ذيمره اًم٘مراذم سم٘مقًمف : ) وإن يم٤م

شم٤ًم ، وسملم ؾمامقمف أضمراؾم٤ًم (  .(1)قمٚمٞمف ح٤م ؿمٕمر ، ومٝمق ؾمامع سم٤مـمؾ 3 ٕنف ٓ ومرق سملم ؾمامقمف أصقا

أن ؾمٙمقت اًمِمٞمخ ٓ يدل قمغم رء ، ومال دمقز اًمرواي٦م قمٜمف ، سمؾ ٓ سمد ُمـ ٟمٓم٘مف  اًم٘مقل اًمث٤مين :

، وسمٕمض  (3)ـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ، واعمتٙمٚمٛمقنُم (4)اًمًٛمٕم٤ميناسمـ سم٤مإلذن سم٤مًمرواي٦م .واظمت٤مر هذا اًم٘مقل 

 . (1)أهؾ احلدي٨م

: ) ىمٓمع سمف مج٤مقم٤مت ُمـ أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل ، وهق اًمالئؼ  -رمحف اهلل–ىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد 

 .(1)سمٛمذهٌف(

وإٟمام ضمٕمٚمف اًمالئؼ سمٛمذه٥م اًمِم٤مومٕمل 3 ٕن ُمـ ىمقاقمده اعمٜمًقسم٦م إًمٞمف  : ) ٓ يٜم٥ًم إمم ؾم٤ميم٧م 

 . (0)ىمقل (

 : طمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦مٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم آ

اًم٘م٤مئٚمقن أن ؾمٙمقت اًمِمٞمخ يٜمزل ُمٜمزًم٦م  –أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م أصح٤مب اًم٘مقل إول 

                                                                                               
 ( .1/112، وأصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح ) 15ًمٚمٛم٘مدد ص=

( ، وقمٚمقم احلدي٨م ٓسمـ 1/101، واًمٙمٗم٤مي٦م ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ) 01(  اٟمٔمر : اإلح٤مع ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض ص 5)

 .542( ، وطم٤مؿمٞم٦م ًم٘مط اًمدرر ًمٚمًٛملم ص 1/411، وومتح اعمٖمٞم٨م ًمٚمًخ٤موي ) 535اًمّمالح ص 

 . (0/4010(  ٟمٗم٤مئس إصقل )1)

 . (1/131(  ىمقاـمع آدًم٦م )4)

 . (3/311(  اٟمٔمر : اعمحّمقل ًمٚمرازي )3)

 . (1/101(  اٟمٔمر : اًمٙمٗم٤مي٦م ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي )1)

 . (3/412(  اًمٌحر اعمحٞمط )1)

(  ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل : ) وٓ يٜم٥ًم إمم ؾم٤ميم٧م ىمقل ىم٤مئؾ وٓ قمٛمؾ قم٤مُمؾ ، إٟمام يٜم٥ًم إمم يمؾ ىمقًمف وقمٛمٚمف ( إم 0)

( ، وًمٙمـ 1/101( ، واًمزريمٌم ذم اعمٜمثقر )1/510اًمًٌٙمل ذم إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ) ، وٟمًٌف إًمٞمف اسمـ5/511

 . 534اًمٕمٚمامء اؾمتثٜمقا هذه اعم٠ًمخ٦م ُمـ ىم٤مقمدة اًمِم٤مومٕمل . اٟمٔمر : إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ًمٚمًٞمقـمل ص 
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، وٟمص قمغم آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م اسمـ قم٘مٞمؾ ، واعمجد  -اًمتٍميح ، وأن إومْمؾ هق اؾمتٜمٓم٤مق اًمِمٞمخ

 . -رمحٝمؿ اهلل–اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، و اًمزريمٌم ، و اسمـ اًمٜمج٤مر 

ءة : هق  -رمحف اهلل –ىم٤مل اسمـ قم٘مٞمؾ  : ) وُمع هذا اًمتجقيز وم٢من إطمقط أن ي٘مقل ًمف قم٘مٞم٥م اًم٘مرا

تف ؟ أو ىُمِرئ قمٚمٞمؽ ؟ وم٢مذا ىم٤مل : ٟمٕمؿ . وم٘مد زال اًمؽمدد (  .(5)يمام ىمرأ

ىم٤مل أبق اًمؼميم٤مت اعمجد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م : ) ُم٠ًمخ٦م :  وإذا ىمرئ قمغم اعمحدث وهق يًٛمع ومًٙم٧م ، و

ر ، ىم٤مًمف اًم٘م٤ميض أبق يٕمغم وأبق ا ، ىم٤مٓ : و إطمقط أن يًتٜمٓم٘مف  (1)ًمٓمٞم٥موم٤مًمٔم٤مهر أنف إىمرا

ر سمف (  .(4)سم٤مإلىمرا

ر اًمِمٞمخ سمف ٟمٓم٘م٤ًم ،  -رمحف اهلل –ىم٤مل اًمزريمٌم و : ) وذط ىمقم ُمـ اعمحدصملم وهمػمهؿ إىمرا

 . (3)واًمّمحٞمح أنف ٟمقع اطمتٞم٤مط (

      : ) ىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح : قمٚمٞمف مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء واعمحدصملم ، ىم٤مل :  -رمحف اهلل–ىم٤مل اسمـ اًمٜمج٤مر و

 .(1)إطمقط أن يًتٜمٓم٘مف سم٤مإلىمرار سمف (و

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

ءة ُمع ؾمٙمقشمف مل ي٠مذن سمٌمء  نأ اًمرواي٦م هل اًمتحٛمؾ ًمٚمٛمروي صمؿ ٟم٘مٚمف ، واًمِمٞمخ ذم طم٤مًم٦م اًم٘مرا

ءة أو ُمٙمره٤ًم قمٚمٞمٝم٤م أو ٟمحق ذًمؽ ُمـ  ُيتحٛمؾ قمٜمف ، وىمد يٙمقن اًمِمٞمخ هم٤موماًل قمـ ؾمامع اًم٘مرا

طمتامٓت ص٤مر إطمقط أن يًتٜمٓمؼ اًمِمٞمخ إقمذار اعمحتٛمٚم٦م ، وُمع وضمقد ُمثؾ هذه آ

                                 
 . (3/1/154(  اًمقاوح )5)

راق ، وُمـ أئٛم٦م اعمذه٥م اًمِم٤مومٕمل ، ه ، ؿمٞمخ اًمٕم431(  ـم٤مهر سمـ قمٌداًمٚمف سمـ ـم٤مهر ، أبق اًمٓمٞم٥م اًمٓمؼمي ، وًمد ؾمٜم٦م 1)

ٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞملم ٓسمـ يمثػم . اٟمٔمر : ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘م ـه310ويم٤من قم٤مروم٤ًم سم٤مًمٗمروع وإصقل ، وشمقذم ؾمٜم٦م : 

 ( . 1/11، وـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي )(5/351)

 . (5/114(  اعمًقدة )4)

 . (3/411(  اًمٌحر اعمحٞمط )3)

 اًمرضمقع ًمٙمالم اسمـ ُمٗمٚمح مل أضمد اًمٜمص قمغم آطمتٞم٤مط ذم يمالُمف .( ، وسمٕمد 1/321(  ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم  )1)
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 . (5)سم٤مإلىمرار

 وٟمقىمش آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م سمام ي٠ميت:

رد اًمرواي٦م 3 ٕن هذه آطمتامٓت اًمتل ذيمروه٤م ٓ شم٘مٌؾ هب٤م  ن آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م حمٛمقل قمغمأ

 اًمرواي٦م ، وٓ جيقز أن حيدث اًمراوي سمٌمء مل يًتٞم٘مـ ؾمامقمف ُمـ اًمِمٞمخ .

 اعم٠ًمخ٦م صحٞمح ، وهق يدل قمغم أومْمٞمٚم٦م اؾمتٜمٓم٤مق اًمِمٞمخ ، وأُم٤م رد تٞم٤مط ذمآطم٠من سموأضمٞم٥م : 

ره قمٚمٞمف شمٜمزل ُمٜمزًم٦م اًمًامع ، وم٢من  اًمرواي٦م هب٤م ومال يّمح 3 ٕن  همٚم٦ٌم اًمٔمـ سمًامع اًمِمٞمخ وإىمرا

 .(1)اًمنميٕم٦م ضم٤مءت سم٤مقمت٤ٌمر همٚم٦ٌم اًمٔمـ 

ه ، وم٢مذا همٚم٥م قمغم اًم ٔمـ اٟمتٗم٤مؤمه٤م وٕن٤م ٟمٕمتؼم ذم صح٦م هذا اًمًامع قمدم اًمٖمٗمٚم٦م ، وقمدم اإليمرا

 ضمقزٟم٤م اًمرواي٦م هب٤م .

 . (4): ) ًمق يم٤من صمؿ خمٞمٚم٦م ىمٚم٦م ايمؽماث وهمٗمٚم٦م ومال يٙمٗمل اًمًٙمقت ( -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمٖمزازم 

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

 ئمٝمر رضمح٤من اًم٘مقل إول ، وذًمؽ ح٤م يكم :

ر اًمٜمٌل  اًمًٙمقت ُمع ىمريٜم٦م اًمرى سمام ؾمٛمع يٜمزل ُمٜمزًم٦م اًمٜمٓمؼ ، وهلذا يم٤من إن -5 قمغم  إىمرا

 .(3)إىمقال وإومٕم٤مل وإطمقال اًمتل شمٜمتٝمل إًمٞمف طمج٦م 

 .(1)ٟمف ًمق مل يٙمـ صحٞمح٤ًم ، ًمٙم٤من ؾمٙمقت اًمِمٞمخ وشم٘مريره قمٚمٞمف ومً٘م٤ًم ىم٤مدطم٤ًم ذم قمداًمتفإ -1

 .(1)ن اًمٕمٛمؾ سمف واضم٥م سم٤مٓشمٗم٤مق ، ومٞم٘م٤مس قمٚمٞمف اًمرواي٦مإ -4

                                 
 . 441(  اٟمٔمر : ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ًمٚم٘مراذم ص 5)

 . (1/521(  اٟمٔمر : رومع اًمٜم٘م٤مب ًمٚمرضمراضمل )1)

 ( .5/402(  اعمًتّمٗمك )4)

 . (1/103(  اٟمٔمر : ذح خمتٍم اًمروو٦م )3)

 . 324حّمقل ًمٚمامزري ص ( ، وإيْم٤مح اعم5/402(  اٟمٔمر : اعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم )1)

 . 441(  اٟمٔمر : ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ًمٚم٘مراذم ص 1)



 الفصل الرابع: األخ  باالحتواط يف مباحث األدلة

 

[322] 

 

 اعم٠ًمخ٦م اًمٕم٤مذة : صٞمٖم٦م اًمرواي٦م سم٤مإلضم٤مزة .

 متٝمٞمد : 

اإلضم٤مزة صقرة ُمـ صقر اًمرواي٦م قمـ اًمِمٞمقخ ، وهل : أن ي٘مقل اعمحدث ًمٖمػمه : أضمزت ًمؽ أن 

شمروي قمٜمل هذا اًمٙمت٤مب اًمذي طمدصمٜمل سمف ومالن ، أو أضمزت ًمؽ أن شمروي قمٜمل مجٞمع ُم٤م صح 

 .(5)قمٜمدك ُمـ ُمًٛمققم٤ميت 

٦م 3 ٕهنؿ ٓ يِمؽمـمقن اعمٜم٤موًم٦م ذم صح (1)وإصقًمٞمقن جيٕمٚمقن اإلضم٤مزة أقمؿ ُمـ اعمٜم٤موًم٦م

 اإلضم٤مزة .

زي٤مدة شمٙمٚمػ أطمدصمٝم٤م سمٕمض  -أي : اعمٜم٤موًم٦م–: ) همػم أهن٤م  -رمحف اهلل– قمالء اًمديـ اًمٌخ٤مريىم٤مل 

 .(4)اعمحدصملم شم٠ميمٞمدًا ًمإلضم٤مزة (

واعم٘مّمقد ُمـ هذه اعم٠ًمخ٦م : أن اًمراوي إذا أظمذ قمـ ؿمٞمخف سم٤مإلضم٤مزة ، ومٝمؾ جيقز ًمف أن يٓمٚمؼ 

 ٟم٤م ؟ أو ٓ سمد ًمف ُمـ اًمت٘مٞمٞمد سم٤مإلضم٤مزة ؟اًمتحدي٨م واإلظم٤ٌمر ومٞمٝم٤م ، ومٞم٘مقل : طمدصمٜم٤م أو أظمؼم

 حترير حمؾ اًمٜمزاع :

 ،(3)طمٙمك سمٕمض إصقًمٞملم اإلمج٤مع قمغم صح٦م اًمرواي٦م سم٤مإلضم٤مزة ، ُمٜمٝمؿ : أبق سمٙمر اًم٤ٌمىمالين -5

 .(1)، واًم٘م٤ميض قمٞم٤مض  (1)واًم٤ٌمضمل ،(3)اًم٤ٌمىمالين

                                 
ر ًمٚمٌخ٤مري )0/4051(  اٟمٔمر : هن٤مي٦م اًمقصقل ًمٚمٝمٜمدي )5) ( ، وُمٕمجؿ ُمّمٓمٚمح إصقل 4/34( ، ويمِمػ إها

 2ص

روو٦م (  اعمٜم٤موًم٦م هل : هل ُمٜم٤موًم٦م اًمِمٞمخ ًمٚمٓم٤مًم٥م صحٞمٗمتف أو يمت٤مسمف اًمذي ومٞمف أطم٤مديثف .اٟمٔمر :ذح خمتٍم اًم1)

 . (3/424)، واًمٌحر اعمحٞمط ( 1/101)ًمٚمٓمقذم 

ر )4)  . (1/310( ، ورومع احل٤مضم٥م ٓسمـ اًمًٌٙمل )5/131( . واٟمٔمر : اًمؼمه٤من )4/34(  يمِمػ إها

 . 321(  إيْم٤مح اعمحّمقل ًمٚمامزري ص 3)

 . (5/111(  إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل )1)

 . 11(  اإلح٤مع ص 1)
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 وضمٕمٚمقا اخلالف ذم ضمقاز اًمٕمٛمؾ هب٤م .

 .(5)زة اعمٕملم عمٕملم وسمٕمْمٝمؿ ظمص اإلمج٤مع ذم أقمغم صقر اإلضم٤مزة ، وهل إضم٤م

واًمّمحٞمح أنف ٓ يّمح طمٙم٤مي٦م اإلمج٤مع ذم اعم٠ًمخ٦م ، واخلالف ومٞمٝم٤م ُمِمٝمقر ، و مجٝمقر اًمٕمٚمامء ُمـ 

 .(1)إصقًمٞملم واعمحدصملم قمغم ىمٌقهل٤م 

اظمت٤مره٤م  (4)واظمت٤مر اعمٜمع ُمـ اًمرواي٦م سم٤مإلضم٤مزة سمٕمض اعمحدصملم يمِمٕم٦ٌم ، واًمِم٤مومٕمل ذم رواي٦م قمٜمف

، وأبق احلًلم اًمٌٍمي ُمـ  (1)، واسمـ طمزم (3)اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًم٘م٤ميض طمًلم ، واح٤موردي ُمـ

 .(1)اعمٕمتزًم٦م

اشمٗمؼ اعمجقزون ًمٚمرواي٦م سم٤مإلضم٤مزة قمغم ضمقاز ىمقل اًمراوي ومٞمٝم٤م : أضم٤مز زم ومالن سمٙمذا ، وأن٠ٌمين  -1

 .(0)سمٙمذا 

                                 
 .  510(  اٟمٔمر : اًمت٘مٞمٞمد واإليْم٤مح ًمٚمٕمراىمل ص 5)

ًمإلضم٤مزة شمًٕم٦م صقر ، وهل : إضم٤مزة اعمٕملم عمٕملم ، وإضم٤مزة اعمٕملم ًمٖمػم ُمٕملم ، وإضم٤مزة اعمٕملم عمٕملم سمقصػ و        

اًمٕمٛمقم ، واإلضم٤مزة ًمٚمٛمجٝمقل أو سم٤معمجٝمقل ، واإلضم٤مزة اعمٕمٚم٘م٦م سمنمط ، واإلضم٤مزة سمام مل يًٛمٕمف اعمجٞمز ، وإضم٤مزة 

أهال هل٤م يم٤مًمّمٌل واعمجٜمقن واًمٙم٤مومر واًمٗم٤مؾمؼ واعمٌتدع واحلٛمؾ  اعمج٤مز ، واإلذن سم٤مإلضم٤مزة ، واإلضم٤مزة عمـ ًمٞمس

( ، واًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم 1/5201واعمٕمدوم . راضمع ذم شمٗمّمٞمؾ أطمٙم٤مُمٝم٤م : اإلهب٤مج ٓسمـ اًمًٌٙمل )

(3/422) . 

( ، واإلطمٙم٤مم 3/331( ، واعمحّمقل ًمٚمرازي ) 5/131، واًمؼمه٤من )( 1/110اٟمٔمر : اًمٙمٗم٤مي٦م ًمٚمخٓمٞم٥م )(  1)

( ، واإلهب٤مج ٓسمـ 4/304، واًمٗم٤مئؼ ًمّمٗمل اًمديـ اهلٜمدي ) 20( ، وُمٜمتٝمك اًمًقل ًمف ص 1/5514ًممُمدي )

 . (1/5201اًمًٌٙمل )

 . (1/131(  اٟمٔمر : ىمقاـمع إدًم٦م ًمٚمًٛمٕم٤مين )4)

 . (1/5204(  اٟمٔمر :اإلهب٤مج ٓسمـ اًمًٌٙمل )3)

 . (5/401(  اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم )1)

 . (1/111(  اعمٕمتٛمد )1)

( ، ورومع احل٤مضم٥م ٓسمـ اًمًٌٙمل 3/540( ، وذح اعمختٍم ًمٚمِمػمازي )1/5514ٔمر : اإلطمٙم٤مم ًممُمدي )(  اٟم0)

 . (5/140( ، وإرؿم٤مد اًمٗمحقل )1/350)
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 واظمتٚمٗمقا ذم ىمقل اًمراوي ومٞمٝم٤م : طمدصمٜم٤م أو أظمؼمٟم٤م .

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 قمغم صمالصم٦م أىمقال : اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اعم٠ًمخ٦م

اًمراوي إذا أظمذ اًمرواي٦م سم٤مإلضم٤مزة ، ٓ جيقز ًمف إـمالق : طمدصمٜم٤م او أظمؼمٟم٤م قمغم  إناًم٘مقل إول :

اًمرواي٦م ، سمؾ ي٘مقل أضم٤مز زم ومالن سمٙمذا ، أو طمدصمٜم٤م ومالن أو أظمؼمٟم٤م إضم٤مزة .وهق ىمقل قم٤مُم٦م 

 . (1)واعمحدصملم  (5)إصقًمٞملم

 .(4) ومالنٟم٤م إضم٤مزة ، سمؾ ي٘مقل : أضم٤مز زم وُمـ ه١مٓء ُمـ ُمٜمع : طمدصمٜم٤م ومالن أو أظمؼم

: اًمتحدي٨م واإلظم٤ٌمر ُمٓمٚم٘م٤ًم ، ومٞم٘مقلن اًمراوي إذا أظمذ اًمرواي٦م سم٤مإلضم٤مزة ، ضم٤مز ًمف إ اًم٘مقل اًمث٤مين :

 (0)، و أبق زيد اًمدسمقد (1)، و اًمٌزدوي (1)وُم٤مًمؽ (3)واظمت٤مره اًمزهري طمدصمٜم٤م ومالن أو أظمؼمٟم٤م .

 . (2)،  واجلقيٜمل ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م(1)ُمـ احلٜمٗمٞم٦م ، واح٤مزري ُمـ اح٤مًمٙمٞم٦م  (0)اًمدسمقد

: ًمف إـمالق اإلظم٤ٌمر قمٚمٞمٝم٤م ، ومٞم٘مقل ن اًمراوي إذا أظمذ اًمرواي٦م سم٤مإلضم٤مزة ، ضم٤مزإ اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م :

                                 
( ، وىمقاـمع إدًم٦م ًمٚمًٛمٕم٤مين 1/151( ، ورومع اًمٜم٘م٤مب ًمٚمرضمراضمل )5/114(  اٟمٔمر : إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل )5)

( ، و زوائد إصقل ًمإلؾمٜمقي 1/5513ًممُمدي ) ( ، واإلطمٙم٤مم5/450( ، واعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم )1/131)

( ، 5/105( ، واعمًقدة )1/302( ، وروو٦م اًمٜم٤مفمر )1/350،  ورومع احل٤مضم٥م ٓسمـ اًمًٌٙمل )410ص 

 ( .1/101( ، وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم ٓسمـ اًمٜمج٤مر )1/102وذح خمتٍم اًمروو٦م ًمٚمٓمقذم )

 .511،  واًمٕم٤مزم اًمرشم٦ٌم ًمٚمِمٛمٜمل ص 500اًمّمالح  ( ، وقمٚمقم احلدي٨م ٓسمـ1/402اًمٙمٗم٤مي٦م ًمٚمخٓمٞم٥م )اٟمٔمر : (  1)

ر )4)  . (1/351( ، وخمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م ُمع رومع احل٤مضم٥م )4/33(  اٟمٔمر : يمِمػ إها

 . 512قمٚمقم احلدي٨م ٓسمـ اًمّمالح (  اٟمٔمر : 3)

 . 500وقمٚمقم احلدي٨م ٓسمـ اًمّمالح ،  20(  اٟمٔمر : اإلح٤مع ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض ص 1)

ر )(  أصقل اًمٌزدوي ُمع يمِمػ ا1)  . (4/33ٕها

 . 521(  شم٘مقيؿ إدًم٦م ص 0)

 . 322(  إيْم٤مح اعمحّمقل ًمٚمامزري ص 1)

 . (5/130(  اًمؼمه٤من )2)
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قمالء  ، و(5)واظمت٤مره اًمنظمز. تحدي٨م قمٚمٞمٝم٤م ، ومال ي٘مقل : طمدصمٜم٤م أظمؼمٟم٤م ، وٓ يّمح إـمالق اًم

 ُمـ احلٜمٗمٞم٦م . (1)اًمٌخ٤مريقمالء اًمديـ 

 ط ذم اعم٠ًمخ٦م :آطمتٞم٤مٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم 

اًم٘م٤مئٚمقن سمٕمدم صح٦م إـمالق ًمٗمٔمل اًمتحدي٨م  –أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم أصح٤مب اًم٘مقل إول 

قمالء و ،آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م ؿمٛمس إئٛم٦م اًمنظمز وٟمص قمغم،  -واإلظم٤ٌمر قمغم اًمرواي٦م سم٤مإلضم٤مزة

 . -رمحٝمام اهلل–اًمٌخ٤مري اًمديـ 

 .(4)(ٜمد اًمرواي٦م : أضم٤مز زم ومالني٘مقل قم: ) و إطمقط ًمٚمٛمج٤مز ًمف أن  -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمنظمز 

 .(4)(ومالن

 .(3)٤ًم اطمتٞم٤مـم٤ًم (ْموذه٥م اًمٌٕمض إمم اُمتٜم٤مع اعم٘مٞمد أج: )  -رمحف اهلل–اًمٌخ٤مري قمالء اًمديـ وىم٤مل 

)(3). 

ده سم٤معم٘مٞمد ، ىمقل اًمراوي : طمدصمٜم٤م أو أظمؼمٟم٤م ومالن إضم٤مزة .  وُمرا

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

ٛمع اًمٙمالم ُمـ ًمٗمظ اًمِمٞمخ ن ىمقل اًمراوي سم٤مإلضم٤مزة : طمدصمٜم٤م أو أظمؼمٟم٤م ، شمِمٕمر اًم٤ًمُمع أنف ؾمأ

ءة ، وهل أقمغم رشم٦ٌم وُمٜمزًم٦م ُمـ اإلضم٤مزة ، وهق ُمـ إهي٤مم اًم٤ًمُمع قمٚمق اعمرشم٦ٌم ،  إُمالء أو ىمرا

 .(1)ومقضم٥م آطمتٞم٤مط ذم أخٗم٤مظ اًمرواي٦م 

  وٟمقىمش آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م سمام ي٠ميت: 

٤مب . ن إضم٤مزة اًمِمٞمخ ًمٚمتٚمٛمٞمذ ٟمقع حتدي٨م ، وم٢مذا ىم٤مل : أضمزت ًمؽ أن شمروي قمٜمل هذا اًمٙمتأ

                                 
 . (5/400(  أصقل اًمنظمز )5)

ر )1)  . (4/33(  يمِمػ إها

 . (5/400(  أصقل اًمنظمز )4)

ر )3)  . (4/33(  يمِمػ إها

 . (5/450(  اٟمٔمر : اعمًتّمٗمك )1)
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ءة قمغم اًمِمٞمخ ذم اعم٠ًمخ٦م اًم٤ًمسم٘م٦م    .(5)ومٙم٠منام ؿم٤مومٝمف سمام ومٞمف ، يمام ىمٚمٜم٤م ذم اًم٘مرا

ءة قمغم اًمِمٞمخ شمتقىمػ قمغم ؾمامع اًمِمٞمخ جلٛمٞمع  وأضمٞم٥م قمـ آطمتٞم٤مط: سم٤مًمٗمرق ، طمٞم٨م إن اًم٘مرا

ره قمٚمٞمٝم٤م ، ومٙم٠منف طمدث هب٤م ، سمٞمٜمام اإلضم٤مزة أبٕمد ُمـ ذًمؽ ، وم٘مد جيٞمز  أطم٤مدي٨م اًمٙمت٤مب ، وإىمرا

 ٞمع ُمروي٤مشمف ، ومل يٓمٚمع قمغم ظمٓم٠م ومٞمٝم٤م أو شمّمحٞمػ أو حتريػ .اًمِمٞمخ مج

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

ئمٝمر شمرضمٞمح اًم٘مقل سمٕمدم ضمقاز إـمالق : طمدصمٜم٤م وأظمؼمٟم٤م قمغم اإلضم٤مزة 3 ٕنف إو٤موم٦م ومٕمؾ ُمـ 

، ومقضم٥م اًمتحري ذم إًمٗم٤مظ، واًمْمٌط ومٞمٝم٤م ، طمتك  (1)اًمتحدي٨م واإلظم٤ٌمر إمم ُمـ مل يٗمٕمؾ ذًمؽ

اعمتِمٌع سمام مل يٕمط يمالسمس صمقيب "يقهؿ اًم٤ًمُمع ُم٤م ًمٞمس سمح٘مٞم٘م٦م ، و يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م :  ٓ

 .(4) "زور

 

 

 

 

 

                                 
 . (1/101ت )(  ومقاشمح اًمرمحق5)

ءة قمغم 5/450( ، واعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم )1/131(  اٟمٔمر : ىمقاـمع إدًم٦م ًمٚمًٛمٕم٤مين )1) ( . وًمٕمؾ اًمٗمرق سملم اًم٘مرا

ءة قمغم اًمِمٞمخ أيمثر حتري٤م ودىم٦م ُمـ اإلضم٤مزة  ، طمتك قمده٤م  اًمِمٞمخ يمام ذم اعم٠ًمخ٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وهذه اعم٠ًمخ٦م : أن اًم٘مرا

ر )أبق طمٜمٞمٗم٦م أقمغم ُمـ اًمًامع ُمـ ًمٗمظ اًمِمٞمخ . ا  . (4/30ٟمٔمر : أصقل اًمٌزدوي ُمع يمِمػ إها

 (  أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .4)

( ، 1152( ، سمرىمؿ )1/101اًمٌخ٤مري ومٗمل يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ، سم٤مب اعمتِمٌع سمام مل يٜمؾ وُم٤م هنل قمـ اومتخ٤مر اًمية ، )         

،  115 مل يٕمط ، صوُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمٚم٤ٌمس ، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمتزوير ذم اًمٚم٤ٌمس وهمػمه واًمتِمٌع سمام

 .(1512سمرىمؿ )
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 قمنمة :  احل٤مدي٦ماعم٠ًمخ٦م 

 اًمتقىمػ قمـ اًمٕمٛمؾ سم٤محلدي٨م طمتك يتٌلم ؾم٥ٌم اجلرح .

 متٝمٞمد : 

 .(5)ومن اًمٕمٚمامء اجلرح سم٠منف : أن يٜم٥ًم إمم اًمِمخص ُم٤م يرد ىمقًمف ٕضمٚمف 

ُمتٗمرقم٦م قمـ ُم٠ًمخ٦م ذم اجلرح واًمتٕمديؾ ، وهل : اؿمؽماط ذيمر ؾم٥ٌم اجلرح  وهذه اعم٠ًمخ٦م

 .(1)واًمتٕمديؾ 

، ٕمديؾ 3 ٕن أؾم٤ٌمب اجلرح ُمٕمدودةواًمراضمح ومٞمٝم٤م : أنف يِمؽمط سمٞم٤من ؾم٥ٌم اجلرح دون ؾم٥ٌم اًمت

ومذيمره٤م يًٝمؾ ظمالوم٤ًم ٕؾم٤ٌمب اًمتٕمديؾ ، وٕن اًمٕم٤ممل ىمد جيرح اًمراوي سمام ٓ يٕمد ضمرطم٤ًم قمٜمد 

جيرح راوي٤ًم ٕنف سم٤مل ىم٤مئاًم وٟمحق ذًمؽ ، وٕن إصؾ ذم اعمًٚمؿ أنف قمدل طمتك اًمتح٘مٞمؼ يمٛمـ 

 .(4)ي٠ميت ؾم٥ٌم ٟم٤مىمؾ قمـ هذا إصؾ 

                                 
     ( ، ظمالص٦م اًمت٠مصٞمؾ ًمٕمٚمؿ اجلرح واًمتٕمديؾ حل٤مشمؿ اًمنميػ 1/514(  اٟمٔمر : ذح خمتٍم اًمروو٦م ًمٚمٓمقذم )5)

 . 1ص 

(  وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م قمغم أرسمٕم٦م أىمقال ، اًم٘مقل إول : اؿمؽماط ذيمر ؾم٥ٌم اجلرح وم٘مط دون اًمتٕمديؾ ، وهق 1)

وهق ُمٜمّمقص اًمِم٤مومٕمل . اًم٘مقل اًمث٤مين : اؿمؽماط ذيمر ؾم٥ٌم اًمتٕمديؾ وم٘مط دون اجلرح ،  ىمقل أيمثر اًمٕمٚمامء ،

وٟمًٌف اًمٖمزازم ذم اعمٜمخقل ًمٚم٘م٤ميض اًم٤ٌمىمالين ، وٓ شمّمح ٟمًٌتف إًمٞمف . اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م : اؿمؽماط ذيمر ؾم٥ٌم اجلرح 

سمع : قمدم اؿمؽماط ذيمرمه٤م ، وهق  واًمتٕمديؾ ، وهق ىمقل اسمـ محدان ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م ، واظمتٞم٤مر اًمِمقيم٤مين . اًم٘مقل اًمرا

( ، 5/300( ، واًمؼمه٤من ًمٚمجقيٜمل )4/245اًمٕمدة ٕيب يٕمغم )اٟمٔمر هذه إىمقال وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م :  ىمقل اًم٤ٌمىمالين .

ر 5/420( ، وروو٦م اًمٜم٤مفمر )3/302، واعمحّمقل ًمٚمرازي ) 111واعمٜمخقل ًمٚمٖمزازم ص  ( ، و يمِمػ إها

( ، واًمٌحر اعمحٞمط 1/515قاشمح اًمرمحقت )( ، ووم1/310( ، وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )1/504ًمٚمٌخ٤مري )

 . 10( ، ودراؾم٤مت ذم اجلرح واًمتٕمديؾ ًمألقمٔمٛمل ص 3/124ًمٚمزريمٌم )

 . 10( ، ودراؾم٤مت ذم اجلرح واًمتٕمديؾ ًمألقمٔمٛمل ص 1/115(  اٟمٔمر : أصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح )4)
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وم٢مذا اؿمؽمـمٜم٤م سمٞم٤من ؾم٥ٌم اجلرح ، ومٝمؾ إذا ضمرح اًمٕم٤ممل ضمرطم٤ًم همػم ُمٌلم ، وٓ ُمٗمن ، ٟمتقىمػ قمـ 

ٓ ٟمٚمتٗم٧م إمم احلٙمؿ سم٤محلدي٨م طمتك يتٌلم ًمٜم٤م ؾم٥ٌم اجلرح ، أو ٟمٕمٛمؾ سم٤محلدي٨م وٟمحٙمؿ سمف و

 اجلرح اًمٖمػم ُمٌلم ؟

 حترير حمؾ اًمٜمزاع :

، ٗم٧م إمم ضمرطمفذيمر سمٕمض اًمٕمٚمامء أن حمؾ اخلالف ذم اجلرح اًمقارد ُمـ اًمٕم٤ممل ، أُم٤م اًمٕم٤مُمل ومال يٚمت

 .(5)وٓ يٕمتد سمف سمٖمػم ظمالف 

وذيمر اسمـ ُمٗمٚمح أن اجلرح ُمـ اًمٕم٤ممل اًمقاطمد أو أيمثر ، إذا مل خي٤مًمػ ، وم٢مٟمف يٕمتد سمف سمال ظمالف ، 

 .(1)ٕنف إمج٤مع أهؾ اًمٗمـ 

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اعم٠ًمخ٦م قمغم ىمقًملم :

ً ، وم٢مٟمف  يتقىمػ قمـ احلٙمؿ سم٤محلدي٨م طمتك يتٌلم ؾم٥ٌم إ اًم٘مقل إول : ن اجلرح إذا مل يٙمـ ُمٗمنا

،  (1)، وُم٤مل إًمٞمف اسمـ ُمٗمٚمح ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م (3)، وسمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م (4)اجلرح .وىم٤مل سمف سمٕمض احلٜمٗمٞم٦م

 . (5)ُمـ اعمحدصملم ، وهمػمهؿ (0)واًمٜمقوي (1)واسمـ اًمّمالح

                                 
وىمد ذيمر اًمٓمقذم ذم هذا  ( .1/115( ، وأصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح )1/511(  اٟمٔمر : رومع احل٤مضم٥م ٓسمـ اًمًٌٙمل )5)

: )وًم٘مد رأج٧م سمٕمض اًمٕم٤مُم٦م ، وهق ييب  -رمحف اهلل–اًمًٞم٤مق ىمّم٦م ًمٓمٞمػ وىمٕم٧م ًمف ، أذيمره٤م ًمٚمٗم٤مئدة ، ىم٤مل 

يدًا سمٞمد ، ويِمػم إمم رضمؾ ، وي٘مقل : ُم٤م هذا إٓ زٟمديؼ ، ًمٞمتٜمل ىمدرت قمٚمٞمف ، وم٠مومٕمؾ سمف . وم٘مٚم٧م : ُم٤م رأج٧م ُمٜمف ؟ 

 . (1/511ّمالة ( ذح خمتٍم اًمروو٦م )ىم٤مل : رأجتف وهق جيٝمر سم٤مًمًٌٛمٚم٦م ذم اًم

 . (1/111(  أصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح )1)

 . (4/14( ، وشمٞمًػم اًمتحرير )1/433(  اٟمٔمر : اًمت٘مرير واًمتحٌػم )4)

 . (3/121(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم )3)

 . (1/111(  أصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح )1)

 . 501(  قمٚمقم احلدي٨م ص 1)

 . (5/410ي٥م اًمراوي )(  اًمت٘مري٥م ُمع شمدر0)
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ً ، ومال يتقىمػ ومٞمف ، سمؾ يٕمٛمؾ سمف ُم٤ٌمذة .اًم٘مقل اًمث٤مين :  وىم٤مل سمف  اجلرح إذا مل أن يٙمـ ُمٗمنا

 . (1)سمٕمض احلٜم٤مسمٚم٦م 

 آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م :ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم 

قىمػ قمـ احلٙمؿ سم٤محلدي٨م ن سم٤مًمتقاًم٘م٤مئٚم –أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م أصح٤مب اًم٘مقل إول 

: وم٘م٤مل : ) وىمٞمؾ -رمحف اهلل–، وىمد ٟمص قمغم آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م اعمرداوي  -طمتك يتٌلم ؾم٥ٌم اجلرح 

سمغم ، أي : يٚمزم اًمتقىمػ طمتك يتٌلم ؾم٥ٌم اجلرح اًمذي أـمٚم٘مف 3 ٕنف أوضم٥م ري٦ٌم ، وإٓ اٟمًد 

وهق ح . ىمٚم٧م : سم٤مب اجلرح هم٤مًم٤ًٌم ، و ىم٤مًمف سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م ، وهمػمهؿ ، وإًمٞمف ُمٞمؾ اسمـ ُمٗمٚم

 . (4)إطمقط (

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م ُمـ ضمٝم٦م أن  اإلُم٤مم أو اًمٕم٤ممل إذا ضمرح راوي٤ًم ذم احلدي٨م ، أو ىم٤مل هذا أن 

طمدي٨م وٕمٞمػ وٟمحق ذًمؽ ، أوضم٥م ذم أذه٤مٟمٜم٤م ؿمؽ  ذم صح٦م احلدي٨م 3 ٕنف قم٤ممل صم٘م٦م ، قم٤مرف 

ح٦م احلدي٨م ، ومال ٟمجزم سمّمحتف 3 سمٛمداظمؾ اًمرواة وخم٤مرضمٝمؿ ، وقمٜمد طمدوث اًمِمؽ ذم ص

ٓ سمد ُمـ  اًمقىمقف قمغم ؾم٥ٌم  ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ، سمؾ ظمِمٞم٦م أن ٟمدظمؾ ذم طمدي٨م رؾمقل اهلل 

 ، ومٜمحٙمؿ سمٕمد ذًمؽ .اجلرح

سم٠من اخلؼم يٚمزم اًمٕمٛمؾ سمف ُم٤م مل يث٧ٌم قمٜمدٟم٤م ىمدح سيح ، سم٥ًٌم  : يٛمٙمـ ُمٜم٤مىمِم٦م آطمتٞم٤مطو

ٞمف ، ح٤م شم٘مدم شمرضمٞمحف ذم ُم٠ًمخ٦م اؿمؽماط صحٞمح ، وم٢مذا ورد ضمرح ُمـ قم٤ممل همػم ُمٌلم ومال يٚمتٗم٧م إًم

 . (3)ذيمر ؾم٥ٌم اجلرح واًمتٕمديؾ 

                                                                                               
( ، 1/513، وومتح اعمٖمٞم٨م ًمف ) 510، واًمٖم٤مي٦م ذح اهلداي٦م ًمٚمًخ٤موي ص  115(  اٟمٔمر : اعم٘مٜمع ٓسمـ اعمٚم٘مـ ص 5)

 . (1/415واًمٞمقاىمٞم٧م واًمدرر ًمٚمٛمٜم٤موي )

 .(1/310( ، واسمـ اًمٜمج٤مر ذم اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم ُمع ذطمف )3/5251(  اعمرداوي ذم اًمتحرير ُمع ذح اًمتحٌػم )1)

 . (3/5252اًمتحٌػم ذح اًمتحرير ) ( 4)

 . (3/5251(  اٟمٔمر : اًمتحٌػم ذح اًمتحرير )3)
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سم٠من اًمٕم٤ممل اًمث٘م٦م ٓ يٛمٙمـ أن جيرح ذم اًمراوي ، ويت٘مٌؾ اًمٕمٚمامء ضمرطمف ، وهق   :ويٛمٙمـ اجلقاب

ضمرح همػم ُمٕمتؼم ، وظمالف ذًمؽ ٟم٤مدر ، واًمٜم٤مدر ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمف ، سمؾ ُم٤م يقضمٌف آطمتٞم٤مط ذم 

 . (5)طمتك يتٌلم ؾم٥ٌم اجلرح  اًمتقىمػ طمدي٨م رؾمقل اهلل 

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

اًم٘مقل إول وهق اًمتقىمػ قمـ احلٙمؿ سم٤محلدي٨م طمتك يتٌلم ؾم٥ٌم اجلرح 3 ٕن اًم٘مدح  يؽمضمح

أوضم٥م ري٦ٌم ذم صحتف ، وٕنف ًمق مل يٕمتؼم ُمثؾ هذا اجلرح ، ٓ اٟمٕمدُم٧م وم٤مئدة يمت٥م اجلرح 

 ُمٗمن ، وىمد شمٚم٘مك قمٚمامء احلدي٨م وهمػمهؿ هذه اًمٙمت٥م واًمتٕمديؾ ، ومٖم٤مًم٥م ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اجلرح همػم

 سم٤مًم٘مٌقل ، واؾمتٗم٤مدوا ُمٜمٝم٤م ، وقمٛمٚمقا سمام ورد ومٞمٝم٤م ُمـ إطمٙم٤مم قمغم اًمرواة وإطم٤مدي٨م .

، ت٥م اجلرح اًمتل ٓ شمذيمر ؾم٥ٌم اجلرحوىمد ذيمر همػم واطمد ُمـ اعمحدصملم وإصقًمٞملم أن وم٤مئدة يم

 . (1)ًمٌح٨م وآؾمت٘مّم٤مء هق اًمتقىمػ قمـ احلٙمؿ سم٤محلدي٨م طمتك يتٌلم ؾمٌٌف سم٤م

 ٟمقع اخلالف ، وصمٛمرشمف :

 اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م ُمٕمٜمقي ، وًمف صمٛمرات وم٘مٝمٞم٦م ، ومٛمـ ذًمؽ :

ء يم٤من اًمالئط سمٙمرا أو صمٞم٤ٌم ، وهل رواي٦م قمـ أمحد ، وىمد ىم٤مل اًمزريمٌم  اًمٚمقاط يقضم٥م اًم٘متؾ ؾمقا

ي٨م ي٘مقي وسم٤مجلٛمٚم٦م هذه إطم٤مدسمٕمد أن ذيمر مجٚم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م ذم آطمتج٤مج هلذا اًم٘مقل : )

إذ ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمتٝمؿ سمٙمذب وؾمقء احلٗمظ يزول سمتت٤مسمٕمٝم٤م ، ُمع أن اجل٤مرطملم مل يٌٞمٜمقا سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم ، 

 . (4)ؾم٥ٌم اجلرح (

 ؾم٥ٌم اخلالف :

                                 
 . (1/111(  أصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح )5)

( ، واًمٖم٤مي٦م ذح اهلداي٦م 5/410، وشمدري٥م اًمراوي ًمٚمًٞمقـمل ) 501(  اٟمٔمر : قمٚمقم احلدي٨م ٓسمـ اًمّمالح ص 1)

( ، وشمٞمًػم اًمتحرير ٧1/415م واًمدرر ًمٚمٛمٜم٤موي )( ، واًمٞمقاىمٞم1/513، وومتح اعمٖمٞم٨م ًمف ) 510ًمٚمًخ٤موي ص 

(4/14) . 

 . (4/501(  اًمٌحر اعمحٞمط )4)
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يرضمع اخلالف ذم هذه اعم٠ًمخ٦م إمم ُم٠ًمخ٦م : اؿمؽماط ذيمر ؾم٥ٌم اجلرح واًمتٕمديؾ ، ومٛمـ مل يِمؽمط 

ٜم٤م وٓ يتقىمػ قمـ احلٙمؿ ذم احلدي٨م ، وُمـ ذيمر اًم٥ًٌم ومٞمٝم٤م أو ذم اجلرح وم٘مط ، ي٠مظمذ سم٤مجلرح ه

 اؿمؽمط ذيمر اًم٥ًٌم ومٞمٝم٤م أو ذم اجلرح وم٘مط ، اظمتٚمػ ذم هذه اعم٠ًمخ٦م قمغم ىمقًملم.
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 قمنمة : احل٤مومظ يروي ُمـ يمت٤مسمف . اًمث٤مٟمٞم٦ماعم٠ًمخ٦م 

 متٝمٞمد :

 شمتٚمخص صقرة اعم٠ًمخ٦م ذم اًم١ًمال اًمت٤مزم : 

ن ومٞمف ُمروي٤مشمف ؟هؾ إومْمؾ ًمٚمح٤مومظ اعمت٘مـ أن يروي احل  دي٨م ُمـ طمٗمٔمف أو ُمـ يمت٤مسمف اًمذي دو 

 وهذه اعم٠ًمخ٦م يمام شم٘مدم ذم صدر اًم١ًمال هل ذم اًمتٗمْمٞمؾ ، وًمٞمس ذم اعمٜمع ُمـ ىمٌقل اًمرواي٦م.

 حترير حمؾ اًمٜمزاع :

اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن اًمراوي شم٘مٌؾ روايتف إذا ؾمٛمع احلدي٨م ُمـ أخٗم٤مظ ؿمٞمخف احل٤مومظ اعمت٘مـ ، 

 .(5)ت٤مسمف ؾمقاء ُمـ طمٗمٔمف أو ُمـ يم

 .(1)واشمٗم٘مقا قمغم ضمقاز ىمقل اًمراوي إذا ؾمٛمع احلدي٨م ُمـ أخٗم٤مظ اًمِمٞمخ : طمدصمٜم٤م أو أظمؼمٟم٤م 

 أن يروي ُمـ طمٗمٔمف أو ُمـ يمت٤مسمف ؟ ًمٚمح٤مومظصمؿ اظمتٚمٗمقا ذم ُم٤م هق إومْمؾ 

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اعم٠ًمخ٦م قمغم ىمقًملم :

وهق و٤مسمط ًمف ، وُمـ طمدث ُمـ يمت٤مسمف وهق  اعم٤ًمواة سملم ُمـ طمدث ُمـ طمٗمٔمف اًم٘مقل إول :

ُمت٘مـ ًمف .وهذا اًم٘مقل يٗمٝمؿ ُمـ قم٤ٌمرات إصقًمٞملم واعمحدصملم ذم اعم٤ًمواة سملم اًمٓمري٘متلم وقمدم 

                                 
( . وسمٕمض اًمٕمٚمامء يٜم٘مؾ ذم 3/511( ، وذح اعمختٍم ًمٚمِمػمازي )1/521(  اٟمٔمر : رومع اًمٜم٘م٤مب ًمٚمرضمراضمل )5)

ءة اًمِمٞمخ ُمـ اًمٙمت٤مب يمام ومٕمؾ اًمزريمٌم طمٞم٨م ىم٤مل : ) وُمٜمع أ بق طمٜمٞمٗم٦م أن يروي اعم٠ًمخ٦م ظمالف أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم ىمرا

، ذم اًمِمٞمخ اًمذي مل يتح٘مؼ ُمـ يمت٤مسمف( . واًمّمحٞمح أن ظمالف أيب طمٜمٞمٗم٦م 3/414إٓ ُمـ طمٗمٔمف ( اًمٌحر اعمحٞمط )

   ، واًمقضمٞمز ًمٚمٙمراُم٤مؾمتل  521سمؾ همٚم٥م قمغم فمٜمف صح٦م ؾمامقمف ًمٚمٙمت٤مب . اٟمٔمر : شم٘مقيؿ إدًم٦م ًمٚمدسمقد ص 

ؾ يمالُمف قمغم اًمراوي اًمذي ٓ حيٗمظ طمديثف صمؿ .  أو حيٛم 1/111، واعمٕمتٛمد ٕيب احلًلم اًمٌٍمي  511ص 

 .  1/14حيدث ُمـ يمت٤مسمف وهذا ُمٜمٕمف سمٕمض اًمًٚمػ يمامًمؽ وأمحد . اٟمٔمر : اًمٙمٗم٤مي٦م ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي 

 . (1/131، وىمقاـمع إدًم٦م ًمٚمًٛمٕم٤مين ) 12(  اٟمٔمر : اإلح٤مع ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض ص 1)
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 اإلؿم٤مرة إمم أي ومرق سمٞمٜمٝمام .

ذم ُمٕمرض ذيمره ًمنموط اًمراوي : ) طم٤مومٔم٤ًم إن طمدث سمف ُمـ طمٗمٔمف ،  -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل 

 . (5)ـ يمت٤مسمف (طم٤مومٔم٤ًم ًمٙمت٤مسمف إن طمدث سمف ُم

 . (4)واعمحدصملم ،(1)وشمٌٕمف قمغم هذه اًمٕم٤ٌمرة قمدد ُمـ إصقًمٞملم

 ،(3)ن رواي٦م احل٤مومظ ُمـ يمت٤مسمف أومْمؾ ُمـ روايتف ُمـ طمٗمٔمف .اظمت٤مره اًمِمػمازيأ اًم٘مقل اًمث٤مين :

 . (1)ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ، واًمِمقيم٤مين (1)اًمًٛمٕم٤ميناسمـ و

 : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م

، -اًم٘م٤مئٚمقن سم٠مومْمٚمٞم٦م اًمرواي٦م ُمـ اًمٙمت٤مب –ذم اعم٠ًمخ٦م أصح٤مب اًم٘مقل اًمث٤مين أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط 

 . -رمحٝمام اهلل–واح٤مزري  ،آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م اًمِمػمازي وٟمص قمغم

: ) يٜمٌٖمل عمـ ٓ حيٗمظ احلدي٨م أن يرويف ُمـ اًمٙمت٤مب ، وإن يم٤من  -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمِمػمازي 

                                 
 . 405(  اًمرؾم٤مًم٦م ص 5)

( ، وذح اًمٙمقيم٥م 1/320( ، وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم ٓسمـ اًمٜمج٤مر )5/105(  اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم ٓسمـ طمزم )1)

 (.4/410اًم٤ًمـمع ًمٚمًٞمقـمل )

، واظمتّم٤مر  100، وقمٚمقم احلدي٨م ٓسمـ اًمّمالح ُمع ٟمٙم٧م اًمزريمٌم ص 12(  اٟمٔمر : اإلح٤مع ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض ص 4)

( ، 5/414، واًمت٘مري٥م ًمٚمٜمقوي ُمع شمدري٥م اًمراوي ) 505قمٚمقم احلدي٨م ٓسمـ يمثػم ُمع اًم٤ٌمقم٨م احلثٞم٨م ص 

( ، وومتح اعمٖمٞم٨م ًمٚمًخ٤موي 1/412، وومتح اًم٤ٌمىمل ًمزيمري٤م إنّم٤مري ) 541واًمت٘مٞمٞمد واإليْم٤مح ًمٚمٕمراىمل ص 

( . وىمد ىمًؿ اسمـ طمجر وٌط اًمراوي إمم : وٌط اًمّمدر 1/121( ، وشمقوٞمح إومٙم٤مر ًمٚمّمٜمٕم٤مين )1/411)

: ؿم٤مء ، ووٌط اًمٙمت٤مب اؾمتحْم٤مره ُمتك ووٌط اًمٙمت٤مب ، ومْمٌط اًمّمدر : أن يث٧ٌم ُم٤م ؾمٛمٕمف سمحٞم٨م يتٛمٙمـ ُمـ

ىمٞم٧م واًمدرر  14وهق صٞم٤مٟمتف ًمديف ُمٜمذ ؾمامقمف إمم أن ي١مديف )ٟمزه٦م اًمٜمٔمر ُمع ٟمٙم٧م احلٚمٌل ص  ( . واٟمٔمر : اًمٞمقا

 . 11( ، وحت٘مٞمؼ اًمرهم٦ٌم ًمٚمخْمػم ص5/155ًمٚمٛمٜم٤موي )

 .500(  اًمٚمٛمع ص 3)

 . (1/131(  ىمقاـمع إدًم٦م )1)

 . (5/114(  إرؿم٤مد اًمٗمحقل )1)
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 .(5)حيٗمظ وم٤مٕومم أن يرويف ُمـ اًمٙمت٤مب 3 ٕنف أطمقط ( 

: ) وىمد اظمت٤مر سمٕمض اًمٜم٤مس ًمٚمحٗم٤مظ أن يٙمقن سم٠مجدهيؿ يمتٌٝمؿ 3  -رمحف اهلل–وىم٤مل اح٤مزري 

 . (1)اؾمتٔمٝم٤مرًا ًمٚمث٘م٦م ، واطمتٞم٤مـم٤ًم ُمـ همٚمط أو ؾمٝمق (

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

ن اًمرواي٦م ُمـ اًمٙمت٤مب اًمّمحٞمح أث٧ٌم ُمـ اًمرواي٦م ُمـ احلٗمظ 3 ٕن احلٗمظ قمرو٦م ًمٚمخٓم٠م أ

ًمؽ ُمـ أوم٤مت ، وهل ُمٜمتٗمٞم٦م ذم اًمٙمت٤مب ، ًمذا يم٤من إومْمؾ واًمٜم٘مص واًمتٖمٞمػم واًمِمؽ إمم همػم ذ

 . (4)اًمرواي٦م ُمـ اًمٙمت٤مب 

 ٟمقىمش آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م سمام ي٠ميت:

ن اًمث٘م٦م احل٤مومظ ُمتك ُم٤م طمدث ُمـ طمٗمٔمف ، وم٢مٟمف إذا ؿمؽ ذم اًمرواي٦م وم٢مٟمف ٓ يقرده٤م قمغم أنف أ -5

ث ُمـ طمٗمٔمف أو ُمـ يمت٤مسمف وم٢مٟمف ُمقىمـ هب٤م 3 ٕنف يٙمقن يم٤مًمٙم٤مذب طمٞمٜمئٍذ ، وم٤مًمث٘م٦م احل٤مومظ ؾمقاء طم د 

 .  (3)يتحرى اًمث٘م٦م ذم روايتف

ء ُمـ يمت٤مسمف أو ُمـ طمٗمٔمف 3 يدل قمٚمٞمف أن أ -1 ن اًمٕمؼمة ذم اًمرواي٦م سم٤محلٗمظ واًمْمٌط ح٤م يرويف ؾمقا

ُمـ اًمرواة ُمـ اهتؿ ذم روايتف سم٥ًٌم اٟمف أدظمؾ قمٚمٞمف ذم يمت٤مسمف ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ، ومحدث سمف فم٤مٟم٤ًم أنف ُمـ 

 ؽ أن اعمٕمقل قمٚمٞمف هق احلٗمظ واإلشم٘م٤من ح٤م يرويف ، وًمٞمس اًمٙمت٤مب . ، ومٞمتٌلم سمذًم (1)ؾمامقمف

 

                                 
 .500(  اًمٚمٛمع ص 5)

 . 323(  إيْم٤مح اعمحّمقل ص 1)

 . (5/114(  اٟمٔمر : إرؿم٤مد اًمٗمحقل )4)

 . 323(  إيْم٤مح اعمحّمقل ص 3)

(  وم٘مد اسمتكم سم٤مسمـ ًمف يْمع 41(  ذيمر اًمديمتقر ؾمٕمد احلٛمٞمد ُمث٤مًٓ قمغم ذًمؽ : ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع ) ذح ٟمخ٦ٌم اًمٗمٙمر ص 1)

( ، واًمْمٕمٗم٤مء ٤ٌ1/151من )يْمع ذم يمت٤مسمف ُم٤م ًمٞمس ُمـ طمدي٨م أبٞمف . اٟمٔمر : اعمجروطملم واًمْمٕمٗم٤مء ٓسمـ طم

 ( .13/44( ، وهتذي٥م اًمٙمامل ًمٚمٛمزي )4/52واعمؽمويملم ٓسمـ اجلقزي )
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د ُمـ آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م هق اًمزي٤مدة ذم اًمتحري وطمّمقل اًمث٘م٦م سم٤مًمرواي٦م ، سم٠من :  وأضمٞم٥م اعمرا

د ُمٜمف رد اًمرواي٦م إذا يم٤مٟم٧م ُمـ طمٗمظ اًمِمٞمخ ، ومال ىم٤مئؾ هبذا اًم٘مقل .  وًمٞمس اعمرا

ًمنمط ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم آطمتٞم٤مط ، ٓ قمغم أنف ٓ شمّمح اًمرواي٦م إٓ : ) وهذا ا -رمحف اهلل–ىم٤مل اح٤مزري 

 .(5)سمف (

 وىمد شم٘مدم إسمٓم٤مل هذا آطمتٞم٤مط ، وهق ُمـ اًمتٙمٚمػ ذم سم٤مب اًمرواي٦م .

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

شمرضمح رضمح٤من اًم٘مقل إول 3 ح٤م شم٘مدم ذيمره ذم ُمٜم٤مىمِم٦م آطمتٞم٤مط ، وىمد حيت٤مج اًمراوي ذم سمٕمض 

يٓمٚم٥م ُمـ اًمث٘م٦م أن حيدث ُمـ يمت٤مسمف 3 زي٤مدة ذم اًمتث٧ٌم واًمتحري ، وطمقوم٤ًم ُمـ إطمٞم٤من أن 

 .(1)اًمٜمًٞم٤من واًمٖمٚمط 

 

 

 

 

                                 
 . 323(  إيْم٤مح اعمحّمقل ص 5)

طمدصمٜم٤م قمٌد سمـ محٞمد طمٞم٨م ىم٤مل : ) 12(  يدل قمٚمٞمف اًم٘مّم٦م اًمٚمٓمٞمٗم٦م اًمتل أورده٤م اًمؽمُمذي ذم اًمِمامئؾ اعمحٛمدي٦م ص 1)

ظمرج وهق   ٞم٥م سمـ اًمِمٝمٞمد قمـ احلًـ قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ أن اًمٜمٌل سمـ اًمٗمْمؾ طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ طمٌصمٜم٤م حمٛمد 

ُمتٙمكء قمغم أؾم٤مُم٦م سمـ زيد ، قمٚمٞمف صمقب ىمٓمري ىمد شمقؿمح سمف ، ومّمغم هبؿ .  ىم٤مل قمٌد سمـ محٞمد ىم٤مل حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ 

 ؾم٠مخٜمل حيٞمك سمـ ُمٕملم قمـ هذا احلدي٨م أول ُم٤م ضمٚمس إزم وم٘مٚم٧م : طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م . وم٘م٤مل : ًمق يم٤من ُمـ يمت٤مسمؽ . 

وم٘مٛم٧م ٕظمرج يمت٤ميب وم٘مٌض قمغم صمقيب صمؿ ىم٤مل : أُمٚمف قمكم وم٢مين أظم٤مف أن ٓ أخ٘م٤مك . ىم٤مل :  وم٠مُمٚمٞمتف قمٚمٞمف صمؿ أظمرضم٧م 

يمت٤ميب وم٘مرأت قمٚمٞمف ( . قمٚم ؼ اًمِمٞمخ قمٌداًمٗمت٤مح أبق همدة قمغم هذه اًم٘مّم٦م سم٘مقًمف : )وإٟمام ـمٚم٥م حيٞمك هذا ُمٜمف زي٤مدة ذم 

ق ُم٠مُمقن ، أطمد اًمث٘م٤مت اعمٕمرووملم ، وًمٙمـ أراد حيٞمك زي٤مدة اًمتقصمؼ واًمتث٧ٌم ، وم٢من حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ طم٤مومظ صم٧ٌم صدو

 . 40آؾمتٞمث٤مق واًمْمٌط( ىمٞمٛم٦م اًمزُمـ قمٜمد اًمٕمٚمامء ص 
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 اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مًمث٦م قمنمة : 

 . اعمجرد إذا فمٝمر ومٞمف ىمّمد اًم٘مرسم٦م ومٕمؾ اًمرؾمقل 

 متٝمٞمـــــــد :

 إمم قمدة أىم٤ًمم : شمٜم٘مًؿ أومٕم٤مل اًمرؾمقل 

وىم٤مم اًمدًمٞمؾ قمغم اًمت٤ًموي ومٞمف سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف ،  يم٤مًمّمالة  اُمتث٤مًٓ ح٤م أُمرٟم٤م سمف ، ُم٤م ومٕمٚمف اًمٜمٌل  -5

 واًمزيم٤مة واًمّمقم واحل٩م ، ومٝمذا ٓ طم٤مضم٦م ذم اًمٜمٔمر ومٞمف 3 ًمقوقطمف .

ُم٤م ومٕمٚمف ضمٌٚم٦م وقم٤مدة مم٤م ٓ خيٚمق اًمٌنم قمٜمف ُمـ طمريم٦م وؾمٙمقن وؾمٗمر وإىم٤مُم٦م وٟمحق ذًمؽ، ومال  -1

 ومٞمٝم٤م .  ينمع اشم٤ٌمقمف 

سم٤مطم٦م اًمزي٤مدة قمغم أرسمع ذم اًمٜمٙم٤مح ، ووضمقب ىمٞم٤مم ، يم٢م ُم٤م صم٧ٌم سم٤مًمدًمٞمؾ أنف ُمـ ظمّم٤مئّمف  -4

٤ٌمطم٤مت قمٚمٞمف ومال جيقز آىمتداء ، ومٞمٜمٔمر ومٞمف : إن يم٤من ُمـ اعم اًمٚمٞمؾ ، وحتريؿ أيمؾ اًمزيم٤مة قمٚمٞمف 

، وإن يم٤من ُمـ اًمقاضم٤ٌمت قمٚمٞمف ومت٘مع ُمـ همػمه ُمًتح٦ٌم ، وإن يم٤من ُمـ اعمحرُم٤مت قمٚمٞمف سمف

 ومٞمًتح٥م اًمتٜمزه قمٜمٝم٤م .

 ٛمؾ ذم اًم٘مرآن ، يمٌٞم٤مٟمف ًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمّمالة ، ومٗمٕمٚمف واضم٥م قمٚمٞمٜم٤م .ُم٤م ومٕمٚمف سمٞم٤مٟم٤ًم حلٙمؿ جم -3

ًٓ ، ومل يٕمٚمؿ أنف ُمـ ظم٤مصٞمتف ، وًمٞمس ُمـ أومٕم٤مل اًمٕم٤مدة ،  -1 ُم٤م صدر ُمٜمف اسمتداءًا ٓ سمٞم٤مٟم٤ًم وٓ اُمتث٤م

 ومٝمق قمغم ٟمققملم :

همػم ذًمؽ ، ومٝمل قمغم شمٚمؽ  أن شمٕمٚمؿ صٗم٦م ذًمؽ اًمٗمٕمؾ اًمذي صدر ُمٜمف ُمـ وضمقب أوٟمدب أو -أ

 اًمّمٗم٦م .

ُم٤م مل شمٕمٚمؿ صٗمتف ، سمؾ وىمع ُمٓمٚم٘م٤ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٜم٤م ، وهذا اًمٗمٕمؾ هق اعمجرد يمام يًٛمٞمف اًمٕمٚمامء ،  -ب

وهل اًمّمقرة اًمتل أردهت٤م ذم اعم٠ًمخ٦م ، وهل : إُم٤م أن ئمٝمر ىمّمد اًم٘مرسم٦م واًمٓم٤مقم٦م ومٞمٝم٤م أو ٓ . 

 .(5)وطمديثل هٜم٤م قمـ فمٝمقر ىمّمد اًم٘مرسم٦م ومٞمٝم٤م 

                                 
 =قمغم ـمري٘م٦م أيب ؿم٤مُم٦م اعم٘مدد ذم يمت٤مسمف اعمح٘مؼ ُمـ قمٚمؿ إصقل ومٞمام يتٕمٚمؼ (  ارشمْمٞم٧م هٜم٤م شم٘مًٞمؿ أومٕم٤مل اًمٜمٌل 5)
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 حترير حمؾ اًمٜمزاع :

 . (5)قمغم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م تدٓل سم٠مومٕم٤مل اًمٜمٌل اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم آؾم

 .(1)واشمٗم٘مقا قمغم وضمقب آىمتداء سمف ومٞمام ومٕمٚمف سمٞم٤مٟم٤ًم حلٙمؿ جمٛمؾ ، أو شم٘مٞمٞمدًا حلٙمؿ ُمٓمٚمؼ 

ً ، أو ـمٌٕم٤ًم وضمٌٚم٦ًم ، أو ظم٤مص٤ًم سمف   .(4)واشمٗم٘مقا قمغم قمدم وضمقب آىمتداء ومٞمام إذا يم٤من اًمٗمٕمؾ ؾمٝمقا

 واظمتٚمٗمقا ذم ُم٤م قمدا ذًمؽ .

  اعم٠ًمخ٦م :إىمقال ذم

 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اعم٠ًمخ٦م قمغم أىمقال :

اعمجرد إذا فمٝمر ومٞمف ىمّمد اًم٘مرسم٦م حيٛمؾ قمغم اًمقضمقب ذم طم٘مٜم٤م ، طُمٙمل  ن ومٕمٚمف إ اًم٘مقل إول :

 . (1)، وأمحد وأيمثر أصح٤مسمف (3)ىمقًٓ ح٤مًمؽ

                                                                                               
أومٕم٤مًٓ أظمرى :  ُمـ أومٕم٤مًمف  -رمحٝمام اهلل–ًمِمقيم٤مين ، وىمد زاد اًمزريمٌم وشمٌٕمف ا 501ص  سم٠مومٕم٤مل اًمرؾمقل =

ُم٤م يتٕمٚمؼ هبقاضمس اًمٜمٗمس وطمريم٤مت اًمٌنمي٦م يمتٍموم٤مت إقمْم٤مء وطمريم٤مت اجلًد ، ومال يتٕمٚمؼ سمف طمٙمؿ  -5

ُم٤م اطمتٛمؾ أن خيرج ُمـ اجلٌٚم٦م إمم اًمتنميع سمٛمقافمٌتف قمٚمٞمف قمغم هٞمئ٦م خمّمقص٦م ، يم٤مٕيمؾ واًمنمب واًمٚمٌس  -1

ُمـ إومٕم٤مل اٟمتٔم٤مرًا ًمٚمقطمل ، يمٕمدم شمٕمٞملم ٟمقع احل٩م ، ومال ي٘متدى  ُم٤م يٌٝمٛمف  -4دب واًمٜمقم ، وم٤مًمٔم٤مهر ومٞمف اًمٜم

ُم٤م يٗمٕمٚمف ُمع همػمه قم٘مقسم٦م ًمف ، ومٜمٜمٔمر : إن يم٤من سم٥ًٌم ومٞم٘متدى سمف ، وإن مل يٙمـ ًم٥ًٌم ومال . اٟمٔمر :  اًمٌحر  -3سمف . 

طمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ودًٓمتٝم٤م قمغم آ ، و أومٕم٤مل اًمرؾمقل 545-5/512، إرؿم٤مد اًمٗمحقل  513-3/501اعمحٞمط 

 . ( 5/151ًمٚمديمتقر حمٛمد إؿم٘مر )

 . 502(  اٟمٔمر : اعمحّمقل ٓسمـ اًمٕمريب ص 5)

 . (5/40، وومتح اًمٖمٗم٤مر ٓسمـ ٟمجٞمؿ ) 153ص  (  اٟمٔمر : اعمح٘مؼ ُمـ قمٚمؿ إصقل ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل اًمرؾمقل 1)

 . (5/40(  اٟمٔمر :ومتح اًمٖمٗم٤مر ٓسمـ ٟمجٞمؿ )4)

( ، وذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ًمٚم٘مراذم ص 5/311اح٤مًمٙمٞم٦م . اٟمٔمر :  إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل ) (  واظمت٤مره اًم٤ٌمضمل وٟمًٌف ٕيمثر3)

 (410، وإيْم٤مح اعمحّمقل ًمٚمامزري ص  110

 (4/5305( ، واًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي )3/1/5( ، واًمقاوح ٓسمـ قم٘مٞمؾ )4/041(  اٟمٔمر : اًمٕمدة ٕيب يٕمغم )1)
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 .(5)حيٛمؾ قمغم اًمٜمدب ، وهق ىمقل أيمثر إصقًمٞملم  ن ومٕمٚمف إ اًم٘مقل اًمث٤مين :

 . (1)حمٛمقل قمغم اإلسم٤مطم٦م ًمف وقمغم أُمتف ، واظمت٤مره احلٜمٗمٞم٦م ٨م :اًم٘مقل اًمث٤مًم

ُمـ  (4)اًمقىمػ ذم اعم٠ًمخ٦م طمتك يتٌلم سمدًمٞمؾ آظمر ، وهق اظمتٞم٤مر اًمِمػمازي اًم٘مقل اًمراسمع :

 .اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم

اعمجرد إذا  اًم٘م٤مئٚمقن سمقضمقب اًمٗمٕمؾ –أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم هذه اعم٠ًمخ٦م أصح٤مب اًم٘مقل إول 

آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م اجلقيٜمل ، و أبق ؿم٤مُم٦م اعم٘مدد ،  وٟمص قمغم،  -فمٝمر ومٞمف ىمّمد اًم٘مرسم٦م 

 . -رمحٝمؿ اهلل–واًم٘مراذم ، واًمِمقيم٤مين 

: ) وُمذه٥م اًمقضمقب وإن ٓح سمٓمالٟمف ذم اًمُ٘مَرب ، ومٝمق قمغم طم٤مل  -رمحف اهلل–ىم٤مل اجلقيٜمل 

هق إُم٤مم اخلٚمٞم٘م٦م ذم اًمٓم٤مقم٦م ، وم٢مذا مل ئمٝمر  يّمٚمح أن يٙمقن ُمٕمت٘مدًا عمٕمت٘مد ُمـ طمٞم٨م إٟمف ي٘مقل :

 . (3)(  سم٤مٕطمقطاٟمتٗم٤مء اًمقضمقب ، سمٜمك إُمر قمغم اًمقضمقب أظمذًا 

 . (1): ) ىم٤مًمقا : إطمقط وإظمذ سم٤محلزم ي٘متيض احلٙمؿ سم٤مًمقضمقب( -رمحف اهلل–وىم٤مل أبق ؿم٤مُم٦م 

د سمف اًمقضمقب ، : ) أن ومٕمٚمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم جيقز أن يٙمقن  -رمحف اهلل–وىم٤مل اًم٘مراذم  اعمرا

 . (1)ي٘متيض محٚمف قمغم اًمقضمقب ( وآطمتٞم٤مطوجيقز أن ٓ يٙمقن ، 

ي٘متيض محؾ اًمٌمء قمغم أقمغم  آطمتٞم٤مط: ) وأُم٤م اعمٕم٘مقل ومٚمٙمقن  -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمِمقيم٤مين 

                                 
 . (4/113(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم )5)

 . (1/515( ، وومتح اًمٖمٗم٤مر ٓ سمـ ٟمجٞمؿ )1/10( ، وأصقل اًمنظمز )5/111صقل اًمٌزدوي )(  اٟمٔمر : أ1)

 . (5/131(  اٟمٔمر : ذح اًمٚمٛمع )4)

 . (5/324(  اًمؼمه٤من )3)

 . 351ص  (  اعمح٘مؼ ُمـ قمٚمؿ إصقل ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل اًمرؾمقل 1)

 . 115(  ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ص 1)
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شمٌف (  . (5)ُمرا

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

 ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :   ن اهلل ؾمٌح٤مٟمف أُمرٟم٤م سم٤مشم٤ٌمع اًمرؾمقل إ

، ومتجقيز أن  (1)(ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

 .(4)ٟمؽمك إُمر سم٤مٓشم٤ٌمع أُمر ُمِمٙمقك ومٞمف ، ومال ٟمخ٤مـمر سم٤مًمت٤ًمهؾ سم٤مًمؽمك 

 ٟمقىمش آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م سمام ي٠ميت:

ٟمٛمٜمع وضمقب إظمذ سم٤مٕطمقط 3 ٓطمتامل أن وضمقب اًمٗمٕمؾ قمٚمٞمف ُمـ ظمّم٤مئّمف ، ومٜمٙمقن  أن٤م

 .(3)ُمٕمت٘مديـ اقمت٘م٤مدًا ٓ ٟم٠مُمـ يمقٟمف ضمٝماًل 

 ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح : اًمراضمح

شمٌلم رضمح٤من اًم٘مقل سم٤مًمٜمدب ذم اًمٗمٕمؾ اعمجرد إذا فمٝمر ومٞمف ىمّمد اًم٘مرسم٦م 3 ًمٕمٛمقم أي٤مت اًمداًم٦م 

ومتدل قمغم اًمٜمدب ، واًمّم٤مرف هل٤م قمـ اًمقضمقب أطم٤مدي٨م أظمر ومٛمـ ذًمؽ :  قمغم اشم٤ٌمع اًمٜمٌل 

ؾ سمف ، ظمِمٞم٦م أن ًمٞمدع اًمٕمٛمؾ وهق حي٥م أن يٕمٛم طمدي٨م قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م : " إن يم٤من رؾمقل اهلل 

، ومدل قمغم أن ومرض اًمٕمٛمؾ ًمٞمس سمٛمجرد اًمٗمٕمؾ ، سمؾ  (1)يٕمٛمؾ سمف اًمٜم٤مس ومٞمٗمرض قمٚمٞمٝمؿ "

 سمٗمرض ُمـ اهلل شمٕم٤ممم إذا اىمتدوا سمف .

                                 
 . (5/543(  إرؿم٤مد اًمٗمحقل )5)

 ( ُمـ ؾمقرة إقمراف .511ُمـ أي٦م ) ( 1)

 . 351ص  عمح٘مؼ ُمـ قمٚمؿ إصقل ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل اًمرؾمقل ا(  اٟمٔمر : 4)

 . (5/401(  اٟمٔمر : اعمٕمتٛمد ٕيب احلًلم اًمٌٍمي )3)

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .(  1)

( ، سمرىمؿ 1/10ًمٚمٞمؾ ، )قمغم صالة ا أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمّمالة ، سم٤مب حتريض اًمٜمٌل            

، سمرىمؿ  111( ، وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اعم٤ًمضمد ، سم٤مب اؾمتح٤ٌمب صالة اًمْمحك ، ص5511)

(051. ) 
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 اعم٠ًمخ٦م اًمراسمٕم٦م قمنمة : 

 . اعمجرد إذا مل ئمٝمر ومٞمف ىمّمد اًم٘مرسم٦م ومٕمؾ اًمرؾمقل 

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اعم٠ًمخ٦م قمغم أىمقال :

اعمجرد إذا مل ئمٝمر ومٞمف  ىمّمد اًم٘مرسم٦م حمٛمقل قمغم اًمقضمقب ، واظمت٤مره  ن ومٕمٚمف إ اًم٘مقل إول :

 .(5)اًمرازي ذم اعمٕم٤ممل 

 . (1)ٟمف حمٛمقل قمغم اًمٜمدب ، وهق ىمقل سمٕمض اح٤مًمٙمٞم٦مإ اًم٘مقل اًمث٤مين :

 .(3)، و احلٜم٤مسمٚم٦م  (4)ٟمف حمٛمقل قمغم اإلسم٤مطم٦م ، وهق ىمقل احلٜمٗمٞم٦مإ اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م :

 . (1)اًمقىمػ طمتك ي٘مقم دًمٞمؾ يٌٞمٜمف ، واظمت٤مره مجٝمقر اًمِم٤مومٕمٞم٦م راسمع :اًم٘مقل اًم

 آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م :ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم 

 أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م ومري٘م٤من :

آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م  وٟمص قمغم،  -اًم٘م٤مئٚمقن سمقضمقب اًمٗمٕمؾ  –أصح٤مب اًم٘مقل إول  اًمٗمريؼ إول :

 . -ام اهللرمحٝم–اعمحكم ضمالل اًمديـ اسمـ احل٤مضم٥م ، و 

 . (1)ذم خمتٍمه : ) ىم٤مًمقا : أطمقط ، يمّمالة ، وُمٓمٚم٘م٦م مل شمتٕمٞمٜم٤م( -رمحف اهلل–ىم٤مل اسمـ احل٤مضم٥م 

                                 
 . 504(  ص 5)

 . 110(  اٟمٔمر : ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ًمٚم٘مراذم ص 1)

 . (1/515( ، وومتح اًمٖمٗم٤مر ٓ سمـ ٟمجٞمؿ )1/10( ، وأصقل اًمنظمز )5/111(  اٟمٔمر : أصقل اًمٌزدوي )4)

 . (4/5301( ، واًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي )5/441(  اٟمٔمر : أصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح )3)

 . 3/514( ، واًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم 1/5013(  اٟمٔمر : اإلهب٤مج ٓسمـ اًمًٌٙمل )1)

( وذح إصٗمٝم٤مين اًمٕم٤ٌمرة سم٘مقًمف : )إن ومٕمٚمف اًمذي مل شمٕمٚمؿ صٗمتف ، دار سملم يمقٟمف  5/350(  خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م )1)

ٚمقضمقب وًمٖمػمه . وم٤مٕطمقط أن حيٛمؾ قمغم اًمقضمقب ، ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم وضمقب ىمْم٤مء اًمّمٚمقات اخلٛمس قمغم يمقٟمف ًم

 . (5/322ُمـ شمرك واطمدة ُمٜمٝم٤م وٟمًٞمٝم٤م ، وقمغم وضمقب اًمٙمػ ذم اعمٓمٚم٘م٦م اًمتل مل شمتٕملم ( سمٞم٤من اعمختٍم )
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: ) وإن ضمٝمٚم٧م صٗمتف ومٚمٚمقضمقب ذم طم٘مف وطم٘مٜم٤م 3 ٕنف  -رمحف اهلل–اعمحكم  ضمالل اًمديـ  وىم٤مل

 . (5)إطمقط(

 وٟمص قمغم،  -دباًم٘م٤مئٚملم سمحٛمؾ اًمٗمٕمؾ قمغم اًمٜم–أصح٤مب اًم٘مقل اًمث٤مين  اًمٗمريؼ اًمث٤مين :

 . -رمحٝمام اهلل–آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م اسمـ ُمٗمٚمح ، وشمٌٕمف اعمرداوي 

 . (4)3 اطمتٞم٤مـم٤ًم ( (1): ) وىم٤مل مج٤مقم٦م سم٤مًمٜمدب هٜم٤م -رمحف اهلل–ىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح 

 .  (3)ذم اًمتحٌػم -رمحف اهلل–وٟم٘مؾ اًمٕم٤ٌمرة اعمرداوي 

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

 سم٘م٦م .أُم٤م اًم٘م٤مئٚمقن سم٤مًمقضمقب : ومٙمام ذيمر ذم اعم٠ًمخ٦م اًم٤ًم

وإن مل شمٔمٝمر ومٞمٝم٤م ىمّمد اًم٘مرسم٦م ، ومٝمل ٓ سمد أن  وأُم٤م اًم٘م٤مئٚمقن سم٤مًمٜمدب : ومألن أومٕم٤مل اًمٜمٌل 

شمٙمقت ًمٚم٘مرسم٦م ، وأىمؾ ُم٤م يت٘مرب سمف هق اعمٜمدوب ، وٓ دًمٞمؾ قمغم اًمزي٤مدة قمغم اًمٜمدب ، ومقضم٥م 

 . (1)اعمّمػم إمم اًمٜمدب

 : وٟمقىمش آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م سمام ي٠ميت

 ل سم٤مًمقضمقب وم٘مد ؾمٌ٘م٧م ُمٜم٤مىمِمتف .أُم٤م وضمف آطمتٞم٤مط ذم اًم٘مق

ٓ سمد أن شمٙمقن ًمٚم٘مرسم٦م ىمقل سمٕمٞمد 3 ٕنف  ٠من  اًم٘مقل سم٠من أومٕم٤مًمف سمأُم٤م اًمٜمدب ومٞمٛمٙمـ ُمٜم٤مىمِمتف : و

ىمد وىمع آشمٗم٤مق قمغم أن ُمـ أومٕم٤مًمف ُم٤م يٙمقن ضمٌٚم٦م وقم٤مدة ٓ طمٙمؿ ًمف ، ومٞمحتٛمؾ أن يٙمقن هذا 

 اًمٗمٕمؾ اعمجرد ٓ طمٙمؿ ًمف .

 

                                 
 . (4/51(  ذح اعمحكم قمغم مجع اجلقاُمع سمح٤مؿمٞم٦م زيمري٤م إنّم٤مري )5)

 . د إذا مل ئمٝمر ومٞمف ىمّمد اًم٘مرسم٦م .(  أي : ذم اعمجر1)

 . (5/442(  أصقل اًمٗم٘مف )4)

(3(  )4/5301) . 

 . (5/542(  اٟمٔمر : إرؿم٤مد اًمٗمحقل ًمٚمِمقيم٤مين )1)
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 ٞمح :اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضم

شمٌلم رضمح٤من اًم٘مقل سم٤مإلسم٤مطم٦م ذم اًمٗمٕمؾ اعمجرد إذا مل ئمٝمر ومٞمف ىمّمد اًم٘مرسم٦م 3 ٕن اإلسم٤مطم٦م هق 

احلٙمؿ اعمتٞم٘مـ ذم هذه اًمّمقرة ، وٓ دًمٞمؾ سملم حيٛمؾ اًمٗمٕمؾ قمغم اًمقضمقب أو اًمٜمدب ومٞمٌ٘مك قمغم 

 إصؾ اعمتٞم٘مـ .
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 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين : 

 ػم اخلؼم اعمحرم واًمٜمًخ سمف إذا ضمٝمؾ اًمت٤مريخ .إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٠ًمخ٦م : شم٠مظم

 حترير حمؾ اًمٜمزاع :

 .(5)اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن اًمٜمص اًمٕم٤مم واًمٜمص اخل٤مص إذا وردا ُمٕم٤ًم ، وم٤مخل٤مص ُم٘مدم قمغم اًمٕم٤مم

 واظمتٚمٗمقا ذم ُم٤م قمدا ذًمؽ .

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اعم٠ًمخ٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال :

ز  اًم٘مقل إول : ء يم٤من اًمٕم٤مم ُم٘مدُم٤ًم قمغم اخل٤مص ، أو ضمقا ختّمٞمص اًمٕم٤مم سم٤مخل٤مص ُمٓمٚم٘م٤ًم ، ؾمقا

 .(1)يم٤من اخل٤مص ُم٘مدُم٤ًم قمغم اًمٕم٤مم . واظمت٤مر هذا اًم٘مقل مج٤مهػم اًمٕمٚمامء 

، وم٢من شم٠مظمر  (4)اًمتٗمّمٞمؾ ذم اعم٠ًمخ٦م ، وم٢من قمٚمؿ اًمت٤مريخ وم٢من اعمت٠مظمر يٜمًخ اعمت٘مدم اًم٘مقل اًمث٤مين :

ًخ ُمـ اًمٕم٤مم ىمدر ُم٤م يدل قمٚمٞمف اخل٤مص ، وسم٘مل ُم٤م زاد اًمٕم٤مم ٟمًخ اخل٤مص ، وإن شم٠مظمر اخل٤مص ٟم

 قمغم ذًمؽ .

 وم٢من ضمٝمؾ اًمت٤مريخ ومل ئمٝمر رضمح٤من أطمدمه٤م ومٚمٝمؿ ـمري٘مت٤من :

 اًمتقىمػ ذم اعم٠ًمخ٦م . -5

                                 
 . (4/300(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم )5)

( ، اعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم 4/144( ، رومع اًمٜم٘م٤مب ًمٚمرضمراضمل )5/351(  اٟمٔمر : إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل ًمٚم٤ٌمضمل )1)

( ، ذح خمتٍم 1/011( ، روو٦م اًمٜم٤مفمر ٓسمـ ىمداُم٦م ) 5/454( ، ىمقاـمع إدًم٦م ًمٚمًٛمٕم٤مين )1/511)

( ، اًمتحٌػم 5/414( ، ذح اًمٚمٛمع ًمٚمِمػمازي )4/210( أصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح )1/111اًمروو٦م ًمٚمٓمقذم )

ذم ( ، دٓٓت إًمٗم٤مظ 4/412( ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم ٓسمـ اًمٜمج٤مر )1/1134ذح اًمتحرير ًمٚمٛمرداوي )

 . (1/11ُم٤ٌمطم٨م إصقًمٞملم ًمٞمٕم٘مقب اًم٤ٌمطمًلم )

( ، واٟمٔمر : ذح خمتٍم اًمروو٦م 1/011(  واًمٜمًخ سم٤معمت٠مظمر رواي٦م قمـ أمحد ، ذيمره٤م اسمـ ىمداُم٦م ذم روو٦م اًمٜم٤مفمر ) 4)

 . (1/1134)واًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي ( ، 4/211( ، أصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح )1/112ًمٚمٓمقذم )
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 شم٠مظمػم اًمٕم٤مم واًمٜمًخ سمف . -1

وإن فمٝمر رضمح٤من أطمده٤م قمغم أظمر ، يم٠من يٙمقن أطمدمه٤م حمرُم٤ًم ، وأظمر همػم حمرم ، ومٞم٘مدر 

 . (1). واظمت٤مر هذا اًمتٗمّمٞمؾ احلٜمٗمٞم٦م  (5)، ويٜمًخ سمف اعمحرم ُمت٠مظمراً 

: اًمتقىمػ قمٜمد شمٕم٤مرض اًمٕم٤مم واخل٤مص ، وقمدم اًمٕمٛمؾ هبام ، وجي٥م احلٙمؿ ُمـ  اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م

 .(4)دًمٞمؾ آظمر .وهق اظمتٞم٤مر اًم٤ٌمىمالين 

 آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م :ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم 

قن سمؽمضمٞمح اًمٜمص اعمحرم قمغم همػم اًم٘م٤مئٚم –أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م أصح٤مب اًم٘مقل اًمث٤مين 

رمحٝم٤م -آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م اإلؾمٜمقي و اسمـ قمٌداًمِمٙمقر وٟمص قمغم،   -اعمحرم قمٜمد اجلٝمؾ سم٤مًمت٤مريخ 

 .-اهلل

 طمدمه٤م حمرُم٤ًم ، وأظمر همػم حمرم ومٞمام إذا ضمٝمؾ اًمت٤مريخ : ) أو يٙمقن أ –رمحف اهلل  –ىم٤مل اإلؾمٜمقي 

ً ، ويٕمٛم  . (3)( اطمتٞم٤مـم٤مً ؾ سمف 3 وم٢مٟمف ٓ شمقىمػ ، سمؾ ي٘مدر اعمحرم ُمت٠مظمرا

: ) وإن ضمٝمؾ اًمت٤مريخ شم٤ًمىمٓم٤م ، ومٞمتقىمػ سم٘مدره إمم دًمٞمؾ ،  -رمحف اهلل –وىم٤مل اسمـ قمٌداًمِمٙمقر 

م 3 اطمتٞم٤مـم٤ًم ( وي١مظمر اعمحرِّ
(1) . 

                                 
قمٛمؾ أيمثر إُم٦م سم٠مطمد  -1اشمٗم٤مق إُم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ سم٠مطمد اًمٜمّملم .  -5ذًمؽ :  (  وًمٚمحٜمٗمٞم٦م ُمرضمح٤مت أظمرى ، ومٛمـ5)

شمْمٛمـ أطمد اًمٜمّملم طمٙماًم ذقمٞم٤ًم ،  -3أن شمٙمقن اًمرواي٦م ٕطمد اًمٜمّملم أؿمٝمر ُمـ إظمرى .  -4اخلؼميـ . 

ػم أطمد أن يٙمقن أطمد اًمٜمّملم سمٞم٤مٟم٤ًم ًممظمر سم٤مٓشمٗم٤مق . وهذه اعمرضمح٤مت أُم٤مرة قمغم شم٠مظم -1وأظمر طمٙماًم قم٘مٚمٞم٤ًم . 

 . (1/341)، واًمٕم٘مد اعمٜمٔمقم ًمٚم٘مراذم  (5/301)اٟمٔمر : أصقل اجلّم٤مص اًمٜمّملم قمغم أظمر ، ومٞمٜمًخ سمف .

ر ًمٚمٌخ٤مري )5/415(  اٟمٔمر : أصقل اجلّم٤مص )1) ( ، 5/135( ، واًمت٘مرير واًمتحٌػم )5/121( ، ويمِمػ إها

 ( .5/412وومقاشمح اًمرمحقت )

( ، وذح اًمٚمٛمع ًمٚمِمػمازي 5/454ىمقاـمع إدًم٦م ًمٚمًٛمٕم٤مين )( ، و1/513(  اٟمٔمر : اعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم )4)

(5/414) . 

 . (5/115(  هن٤مي٦م اًمًقل ) 3)

 . (5/412(  ُمًٚمؿ اًمثٌقت ُمع ومقاشمح اًمرمحقت )1)
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 وضمف آطمتٞم٤مط : 

م قمٜمد  إٟمف ٓ ؿمٜم٤مقم٦م ذم شمرك اعم٤ٌمح ، وإٟمام اًمِمٜم٤مقم٦م ذم ومٕمؾ اعمحرم ، وًمذًمؽ يٕمٛمؾ سم٤مًمٜمص اعمحرِّ

 . (5)اًمتٕم٤مرض

 ٟمقىمش آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م سمام ي٠ميت:

ء شم٘مدم قمٚمٞمف ، أو  إٟمف ٓ يرد أصاًل قمغم اًم٘مقل اًمذي ٟمخت٤مره 3 ٕن اخل٤مص ٟم٘ميض سمف قمغم اًمٕم٤مم ؾمقا

 شم٠مظمر قمٜمف ، قمٚمؿ اًمت٤مريخ ، أو ضمٝمؾ 3 ح٤م ي٠ميت ذيمره ذم اًمؽمضمٞمح .

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

ء يم٤من ُمت٘مدُم٤مً  يؽمضمح صح٦م اًم٘مقل إول ، وأن اخل٤مص قمٚمٞمف ، أو ُمت٠مظمراً  خيّمص اًمٕم٤مم ؾمقا

3 ٕن ختّمٞمص قم٤مم اًم٘مرآن سم٤مخل٤مص ، ومٞمف إقمامل ًمٚمدًمٞمٚملم 3 ٕنف ؾمٞمٕمٛمؾ سم٤مًمٕم٤مم ذم همػم ُم٤م قمٜمف

شمٜم٤موًمف اعمخّمص ، ويٕمٛمؾ سم٤معمخّمص ومٞمام دل قمٚمٞمف ، ومٙم٤من اًمٕمٛمؾ سم٤مخل٤مص أومم 3 وٕن طم٤مل 

 اًمٕم٤مم ، وُم٤م اؿمتٖمٚمقا سمٓمٚم٥م اًمت٤مريخ ، اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم اعم٤ًمرقم٦م إمم احلٙمؿ سم٤مخل٤مص قمغم

 . (1)واًمت٘مدم واًمت٠مظمر 

 ٟمقع اخلالف ، وصمٛمرشمف :

 اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م ُمٕمٜمقي ، وًمف صمٛمرات وم٘مٝمٞم٦م ، ومٛمـ ذًمؽ : 

ز اعمـ واًمٗمداء ًمٚمٛمنميملم إذا يم٤مٟمقا ُمـ إهى ، وهق ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م 3 سمٜم٤مًء قمغم أن  قمدم ضمقا

ۅ ۉ ۉ ):  تٝم٤مٟمًخ (4)(   ڑ ک ک ک ک)ىمقًمف شمٕم٤ممم : 

 ٕهن٤م ُمت٠مظمرة قمٚمٞمٝم٤م . (3)(   ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ

                                 
 . (5/412(  اٟمٔمر : ومقاشمح اًمرمحقت )5)

 . (1/511(  اٟمٔمر : اعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم )1)

 ( ُمـ ؾمقرة حمٛمد .3(  ُمـ أي٦م )4)

 ( ُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م .41)(  ُمـ أي٦م 3)
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وذه٥م مجٝمقر اًمٕمٚمامء إمم أن أي٦م حمٙمٛم٦م ، وأن قمٛمقم ىمت٤مل اعمنميملم خمّمقص سمح٤مل إهى ، 

 . (5)ومٞمجقز ومٞمٝمؿ اعمـ واًمٗمداء 

 ؾم٥ٌم اخلالف :

 ؾم٥ٌم  اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م راضمع إمم ُم٠ًمختلم :

 ن قمـ اعمٌلم ؟ُم٠ًمخ٦م : هؾ جيقز شم٘مدم اًمٌٞم٤م -5

 ومٕمٜمد احلٜمٗمٞم٦م : ٓ جيقز ، وًمذا ُمٜمٕمقا ُمـ ختّمٞمص اًمٕم٤مم ، سم٤مخل٤مص اعمت٘مدم قمٚمٞمف .

 (1)وىم٤مل أظمرون : جيقز ، ومخّمّمقا اًمٕم٤مم اعمت٠مظمر سم٤مخل٤مص اعمت٘مدم قمٚمٞمف .

 ُم٠ًمخ٦م هؾ اًمٕمٛمقم ٟمص ذم آؾمتٖمراق أو فم٤مهر ومٞمف ؟ -1

ّمٞمّمف سم٤مًم٘مٞم٤مس ، وطمٞمٜمئٍذ إذا ضم٤مء اًمٕم٤مم وم٤محلٜمٗمٞم٦م ىم٤مًمقا : إٟمف ٟمص ذم آؾمتٖمراق طمتك ٓ جيقز خت

 .سمٕمد اخل٤مص ، وم٢مٟمف يٜمًخ اخل٤مص 3 ًمتٜم٤مول اًمٕمٛمقم ًمف 

 .(4)وىم٤مل أظمرون :اخل٤مص ٟمص ذم ُم٤م شمٜم٤موًمف ، واًمٕم٤مم فم٤مهر ومٞمف ، وٓ خيّمص اًم٘مٓمٕمل سم٤مًمٔمٜمل

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . (52/133( ، واجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚم٘مرـمٌل )5/411(  اٟمٔمر : أصقل اجلّم٤مص )5)

 . 105(  اٟمٔمر : ؾمالؾمؾ اًمذه٥م ًمٚمزريمٌم ص 1)

 . 105( ، وؾمالؾمؾ اًمذه٥م ًمف ص 4/351(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم )4)
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 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م : إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٠ًمخ٦م اإلمج٤مع اًمًٙمقيت .

 صقرة اعم٠ًمخ٦م :

تل سمٕمض اعمجتٝمديـ سمٌمء ُمـ إُمقر آضمتٝم٤مدي٦م اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م ، أو ي٘ميض سمٕمْمٝمؿ سمف ، أن يٗم

ويِمتٝمر سملم اعمجتٝمديـ ُمـ أهؾ قمٍمه ، ويًٙمتقا سمٕمد قمٚمٛمٝمؿ سمذًمؽ وٟمٔمرهؿ ومٞمف ، ومل خي٤مًمٗمقا 

ذم اًمٗمتٞم٤م وٓ ذم اًم٘مْم٤مء ، ويم٤من ذًمؽ ىمٌؾ اؾمت٘مرار اعمذاه٥م ذم شمٚمؽ احل٤مدصم٦م ، واؾمتٛمر احل٤مل قمغم 

 (1)، ومٝمؾ يٕمد ؾمٙمقت اًمٕمٚمامء إمج٤مقم٤ًم وطمج٦م أم ٓ ؟ (5) ُمدة اًمت٠مُمؾ هذا إمم ُميض

ويًٛمل احلٜمٗمٞم٦م هذا اإلمج٤مع سمــ )اًمرظمّم٦م( ، ُم٘م٤مسمؾ اإلمج٤مع اًمٍميح اعمًٛمك قمٜمدهؿ سمــ 

 . (4))اًمٕمزيٛم٦م(

 وُمـ ظمالل اًمٙمالم اًم٤ًمسمؼ يٛمٙمـ شمّمقر ذوط حت٘مؼ اإلمج٤مع اًمًٙمقيت ، و هل :

( ُمثال ،  أو  وم٘مقل اًم٘م٤مئؾ : ) قمامر  أومْمؾ  ُمـ طمذيٗم٦م أن يٙمقن ذم ُم٤ًمئؾ اًمتٙمٚمٞمػ ،  -5

 سم٤مًمٕمٙمس ٓ يدل اًمًٙمقت ومٞمف قمغم رء 3 إذ ٓ  شمٙمٚمٞمػ قمغم اًمٜم٤مس ومٞمف .

ً سمحٞم٨م ٓ يٙمقن ظم٤مومٞم٤ًم قمغم ُمـ يًٙم٧م . -1 ً وُمٜمتنما  أن يٙمقن اًم٘مقل فم٤مهرا

طمج٦م سمال أن يٙمقن اًمًٙمقت جمردًا قمـ اًمرو٤م أو اًمٙمراه٦م ، وم٢من فمٝمر اًمرو٤م ومٝمق إمج٤مع و  -4

 ظمالف ،  وًمق فمٝمرت أُم٤مرة ؾمخط مل يٙمـ إمج٤مقم٤ًم وٓ طمج٦ًم سمال ظمالف .

أن يٛميض زُم٤من شمٜمتٝمل ومٞمف ُمٝمٚم٦م اًمٜمٔمر ذم شمٚمؽ اعم٠ًمخ٦م قم٤مدة ، وٓ سمد ُمـ هذه اعمدة 3 ًمٞمٜمدومع   -3

  اطمتامل أن اًم٤ًميمتلم يم٤مٟمقا ذم ُمٝمٚم٦م اًمٜمٔمر .

٧م ىمٓمٕم٤ًم ومٚمٞمس ؾمٙمقهتؿ دًمٞمال أن يٙمقن ذم حمؾ آضمتٝم٤مد ، ومٚمق أومتك واطمد سمخالف اًمث٤مسم  -1

                                 
ٚمس سمٚمقغ اخلؼم ، وىمٞمؾ : ُميض صمالصم٦م أج٤مم ، وىمٞمؾ همػم ذًمؽ ، (  وىمد اظمتٚمٗمقا ذم حتديد ُمدة اًمت٠مُمؾ ، وم٘مٞمؾ : آظمر جم5)

وإىمرب أهن٤م همػم حمددة ، وختتٚمػ سم٤مظمتالف احلقادث ووقطم٤ًم وهمٛمقو٤ًم . اٟمٔمر : اإلمج٤مع ًمٚمديمتقر يٕم٘مقب 

 . 500اًم٤ٌمطمًلم ص 

 . (1/114(  اٟمٔمر : ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )1)

 . (5/404(  اٟمٔمر : أصقل اًمنظمز )4)
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  . قمغم رء ، وًمٕمٚمٝمؿ إٟمام ؾمٙمتقا ًمٚمٕمٚمؿ سم٠منف ُمٜمٙمر ، وأن اإلٟمٙم٤مر ٓ يٗمٞمد

أن يٙمقن ىمٌؾ اؾمت٘مرار اعمذاه٥م ، ًمٞمخرج إومت٤مء ُم٘مٚمد ؾمٙم٧م قمٜمف اعمخ٤مًمٗمقن ًمٚمٕمٚمؿ سمٛمذهٌٝمؿ   -1

 . (5) وُمذهٌف

 اشم٥م ، وهل :وىمد ذيمر احل٤مومظ اًمٕمالئل ُمراشم٥م عم٠ًمخ٦م اإلمج٤مع اًمًٙمقيت وضمٕمٚمٝم٤م مخس ُمر

ومرض هذه اعم٠ًمخ٦م ذم يمؾ قمٍم ، وهذا إن يم٤من سمٕمد اؾمت٘مرار اعمذاه٥م ومال أثر ًمٚمًٙمقت  -5

 ىمٓمٕم٤ًم ، وإن يم٤من ىمٌؾ ومٗمٞمف اخلالف.

ومٝمق أىمقى ُمـ إول ، وأومم سم٠من يٙمقن اًمًٙمقت  أن يٙمقن ذًمؽ ذم قمٍم اًمّمح٤مسم٦م  -1

وم٘م٦م 3 ًمٕمٚمق ُمرشمٌتٝمؿ ذم إُمر سم٤معمٕمروف و  اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر .ُمٜمٝمؿ دًمٞماًل قمغم اعمقا

 أن يٙمقن ذًمؽ ومٞمام يتٙمرر وىمققمف ، ومٝمق أومم سم٠من يٙمقن إمج٤مقم٤ًم أو طمج٦م . -4

 أن يٙمقن ومٞمام شمٕمؿ سمف اًمٌٚمقى ، ومٞمٙمقن إمج٤مقم٤ًم أىمقى مم٤م ىمٌٚمف . -3

أن يٙمقن ومٞمام يٗمقت وىمتف ، يم٤مًمدُم٤مء واًمٗمروج ، وم٤مؿمتٝم٤مر ذًمؽ سمٞمٜمٝمؿ ُمع ؾمٙمقت اًم٤ٌمىملم يدل  -1

 . (1) ٤م ذم اًمّمقر اعمت٘مدُم٦مقمغم اًمرو٤م ، وهق أىمقى مم

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 اظمتٚمػ إصقًمٞمقن ذم هذه اعم٠ًمخ٦م قمغم أىمقال يمثػمة ، وُمـ أبرز هذه إىمقال :

، وأيمثر  (4)ن اإلمج٤مع اًمًٙمقيت يٕمتؼم إمج٤مقم٤ًم وطمج٦م ، وسمف ىم٤مل أيمثر احلٜمٗمٞم٦م إ اًم٘مقل إول :

 .(5)، وسمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م (1)،  وأمحد  (3)اح٤مًمٙمٞم٦م

                                 
 . (1/113( ، وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )3/104حر اعمحٞمط )(  اٟمٔمر : اًم5ٌ)

 . 44(  اٟمٔمر : إمج٤مل اإلص٤مسم٦م ذم أىمقال اًمّمح٤مسم٦م ص 1)

 . (1/511( ، وسمديع اًمٜمٔم٤مم )5/404، وأصقل اًمنظمز ) 11(  اٟمٔمر : شم٘مقيؿ إدًم٦م ص 4)

 . 515( ، وشم٘مري٥م اًمقصقل ص 1/124(  اٟمٔمر : إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل )3)

( ، وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم 3/1/400( ، واًمقاوح )1/321( ، و روو٦م اًمٜم٤مفمر )3/5500(  اٟمٔمر : اًمٕمدة )1)

(1/113) . 
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، وهق ىمقل مجٝمقر  (1)ٟمف ٓ يٕمد إمج٤مقم٤ًم وٓ طمج٦م ، وهق رأي داود اًمٔم٤مهري إ اًمث٤مين : اًم٘مقل

 . -رمحٝمؿ اهلل – (3) ، واظمتٞم٤مر اسمـ قم٘مٞمؾ ذم )اًمٗمٜمقن( (4)اًمِم٤مومٕمٞم٦م 

 .(1)ٟمف ٓ يٕمد إمج٤مقم٤ًم ، وًمٙمٜمف طمج٦م ذقمٞم٦م ، وهق أطمد ىمقزم اًمِم٤مومٕمل إ اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م :

ُمـ طم٤ميمؿ مل يٙمـ إمج٤مقم٤ًم ، وإن يم٤من ومتٞم٤م يم٤من إمج٤مقم٤ًم ، وهق ىمقل إٟمف إن يم٤من طمٙماًم  اًم٘مقل اًمراسمع :

 .(1)اسمـ أيب هريرة ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م 

                                                                                               
(  وٟمًٌف اًمٜمقوي ًمٚمِم٤مومٕمل ، ويدل قمٚمٞمف أن اًمِم٤مومٕمل اؾمتدل ذم آطمتج٤مج سمخؼم اًمقاطمد سمٕمٛمؾ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م سمف ، 5)

وىمًؿ أبق سمٙمر طمتك ًم٘مل اهلل ) ومل ئمٝمر ًمف خم٤مًمػ ، ومٙم٤من إمج٤مقم٤ًم  ،  وًمٙمـ يٕم٤مروف ٟمّمف ذم ) إم ( طمٞم٨م ىم٤مل :

قمز وضمؾ ومًقى سملم احلر واًمٕمٌد ومل يٗمْمؾ سملم أطمد سم٤ًمسم٘م٦م وٓ ٟم٥ًم ، صمؿ ىمًؿ قمٛمر وم٠مخٖمك اًمٕمٌٞمد وومْمؾ 

ٓ ي٘م٤مل ًمٌمء ُمـ هذا إمج٤مع وًمٙمـ ......  سم٤مًمٜم٥ًم واًم٤ًمسم٘م٦م، صمؿ ىمًؿ قمكم وم٠مخٖمك اًمٕمٌٞمد وؾمقى سملم اًمٜم٤مس

ومٕمٚمف، وإمم قمٛمر ومٕمٚمف، وإمم قمكم ومٕمٚمف، وٓ ي٘م٤مل ًمٖمػمهؿ ممـ  يٜم٥ًم يمؾ رء ُمٜمف إمم وم٤مقمٚمف ومٞمٜم٥ًم إمم أيب سمٙمر

وٓ خم٤مًمٗم٦م وٓ يٜم٥ًم إمم ؾم٤ميم٧م ىمقل ىم٤مئؾ وٓ قمٛمؾ قم٤مُمؾ إٟمام يٜم٥ًم إمم يمؾ ىمقًمف  أظمذ ُمٜمٝمؿ ُمقاوم٘م٦م هلؿ

وقمٛمٚمف ( ، وأضم٤مب اًمٕمالئل سم٠منف إُم٤م أن حيٛمؾ قمغم ىمقًملم ًمف ذم اعم٠ًمخ٦م أو أنف يٕمتؼمه طمج٦م إن يم٤من ذم قمٍم 

ون همػمه أو أنف يٕمتؼمه طمج٦م إذا شمٙمرر أو قمٛم٧م سمف اًمٌٚمقى . وآطمتامل اًمث٤مين وٕمٞمػ ٕنف أورد اًمّمح٤مسم٦م د

 ىم٤مقمدة: ٓ يٜم٥ًم إمم ؾم٤ميم٧م ىمقل ىم٤مئؾ وٓ قمٛمؾ قم٤مُمؾ ذم زُمـ اًمّمح٤مسم٦م ، ويمذا اًمث٤مًم٨م ٕنف مم٤م شمٕمؿ سمف اًمٌٚمقى .

طمج٦م إن صدر ُمـ همػمه ،  وًمٙمـ رضمح اًمزريمٌم اطمتامل : أنف ٓ يٕمتؼمه طمج٦م إن صدر ُمـ احل٤ميمؿ ، ويٕمتؼمه

، وإمج٤مل اإلص٤مسم٦م  (1/004)، واإلطمٙم٤مم ًممُمدي (5/500)إم اٟمٔمر : هق ُم٤م يدل قمٚمٞمف ذم ٟمّمف اًم٤ًمسمؼ .و

 . (3/321)اًمٌحر اعمحٞمط ، و 14ص 

 . (5/422( ، وإرؿم٤مد اًمٗمحقل )3/323اًمٌحر اعمحٞمط ) ، و 1/003اإلطمٙم٤مم ًممُمدي (  واسمٜمف . اٟمٔمر : 1)

( ،و إمج٤مل اإلص٤مسم٦م ذم أىمقال اًمّمح٤مسم٦م ص 1/000( ،واحل٤مصؾ ُمـ اعمحّمقل )5/411ٗمك )(  اٟمٔمر : اعمًتّم4)

10 

 . (1/111(  اٟمٔمر : ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )3)

 . (3/320(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط )1)

، و اًمٌحر اعمحٞمط  15إمج٤مل اإلص٤مسم٦م ذم أىمقال اًمّمح٤مسم٦م ص  ( ، و1/003اإلطمٙم٤مم ًممُمدي )(  اٟمٔمر : 1)

(3/322.) 
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 آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم

ذيمر ُم٠مظمذ آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م ص٤مطم٥م اًمت٘مرير واًمتحٌػم طمٞم٨م ٟم٘مؾ قمـ اًمِم٤مومٕمل ىمقًٓ ذم 

ع ، وًمٙمـ أىمقل ٓ أقمٚمؿ ومٞمف ظمالوم٤ًم ، حترزًا ُمـ اعم٠ًمخ٦م وم٘م٤مل : ) وقمـ اًمِم٤مومٕمل : ٓ أىمقل إٟمف إمج٤م

 . (5)اطمتامل اخلالف 3 اطمتٞم٤مـم٤ًم (

وهذا يدل قمغم أن اًمِم٤مومٕمل حيت٩م سم٤مإلمج٤مع اًمًٙمقيت ، وإٟمام حيت٤مط ذم شمًٛمٞمتف سم٤مإلمج٤مع ، سمؾ ي٘مقل 

ومٞمف : ٓ أقمٚمؿ ومٞمف ظمالف ، وهذه اًمٕم٤ٌمرة إن ظمرضم٧م ُمـ قم٤ممل سم٤مخلالف وسم٠مىم٤مويؾ اًمٜم٤مس يم٤مٟم٧م 

 . (1)اإلمج٤مع شمدل قمغم 

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

اطمتامل وضمقد اعمخ٤مًمػ ذم اعم٠ًمخ٦م ، وم٢من اإلطم٤مـم٦م سمجٛمٞمع أىمقال أهؾ اإلؾمالم ُمتٕمذر ، هق 

 . (4) وًمذًمؽ ٟمحٙمل قم٤ٌمرة شمدل قمغم قمدم ضمزُمٜم٤م سمقضمقد اإلمج٤مع

 : ٟمقىمش آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م سمام ي٠ميت

غم اقمت٤ٌمر اإلمج٤مع إن صدرت ُمـ إن ىمقل اًم٘م٤مئؾ : اعم٠ًمخ٦م إمج٤مع ، أو ًمٞمس ومٞمف ظمالف ، شمدل قم

قم٤ممل سم٤مخلالف ، وًمذًمؽ ٓ جيقز أن ي٘مقل اعمرء : ٓ أقمٚمؿ ذم اعم٠ًمخ٦م ظمالف طمتك يٌح٨م ذم 

اعم٠ًمخ٦م سمحث٤ًم ؿمديدًا ، ويٙمقن ىمد قمٚمؿ أصقل اًمٕمٚمؿ ومحٚمف ، وم٢مذا قمٚمؿ قمغم هذا اًمقضمف مل جيز 

قمدل ، وإن ضم٤مز ظمالف ُم٤م اخلروج قمٜمف 3 ٕن اخلالف مل ئمٝمر ًمف 3 يمحٙمٛمٜم٤م قمغم اإلٟم٤ًمن سم٠منف 

 . (3)قمٚمٛمٜم٤م ، ومّم٤مر ىمقل اعمجتٝمد : ) اعم٠ًمخ٦م إمج٤مع أو ٓ أقمٚمؿ ومٞمف ظمالوم٤ًم ( ؾمقاء 

 

                                 
(5(  )4/501) . 

 . (3/150اًمٌحر اعمحٞمط )(  اٟمٔمر : 1)

 . (5/110(  اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم ٓسمـ طمزم )4)

 (  اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ .3)
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 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م أن اإلمج٤مع اًمًٙمقيت يٕمد إمج٤مقم٤ًم وطمج٦م 3 ٕنف ًمق مل يٕمتد هبذا اإلمج٤مع واىمتٍم 

يمؾ واطمد ُمـ اعمجتٝمديـ قمغم رأجف ، ًمتٕمذر احلّمقل قمغم قمغم اإلمج٤مقم٤مت اًمتل يٜمص ومٞمٝم٤م 

رمحف –اإلمج٤مع ، سمؾ هم٤مًم٥م إمج٤مقم٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء هل ُمـ ىمٌٞمؾ اإلمج٤مع اًمًٙمقيت يمام ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م 

وهذا ىمقل قمٛمر ذم اعمٝم٤مضمريـ وإنّم٤مر سمٛمحي ذم ُم٠ًمخ٦م قمدم سمٞمع إرايض اعمٗمتقطم٦م : ) -اهلل

مج٤مقم٤م، وٓ ؾمٌٞمؾ إمم وضمقد إمج٤مع أىمقى ُمـ هذا ؾم٤مدة اًمّمح٤مسم٦م وأئٛمتٝمؿ، ومٚمؿ يٜمٙمر، ومٙم٤من إ

وٓ يقضمد وؿمٌٝمف، إذ ٓ ؾمٌٞمؾ إمم ٟم٘مؾ ىمقل مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م ذم ُم٠ًمخ٦م، وٓ إمم ٟم٘مؾ ىمقل اًمٕمنمة، 

، وىم٤مل : ) مل يٜم٘مؾ إًمٞمٜم٤م ذم ُم٠ًمخ٦م واطمدة ىمقل يمؾ قم٤ممل ذم اًمٕمٍم  (5) ( اإلمج٤مع إٓ اًم٘مقل اعمٜمتنم

ن ؾمٙمقهتؿ قمـ ىمقل يٜمتنم سمدون ُم٤مٟمع يٛمٜمٕمٝمؿ ُمـ اًمٙمالم ، وٕن اًمٕم٤مدة ضمرت سم٠م (1)ُمٍمطم٤ًم سمف(

يدل قمغم إىمرارهؿ ًمف ، وًمذًمؽ ي٠ميت دائاًم ذم يمالم اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم : )يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن أو يرون( 

جف ومٞمف   . (4)وٟمحق ذًمؽ ، وُمٕمٚمقم أن يمؾ أطمد مل يٍمح سمرأ

 

 

 

 

 

 

                                 
 . (3/524(  اعمٖمٜمل )5)

 . (1/321(  روو٦م اًمٜم٤مفمر )1)

 ، 553( ، و اإلمج٤مع اًمًٙمقيت دراؾم٦م وشم٘مقيام ًمٚمديمتقر حمٛمد اًمٜمدوي ص 1/111(  اٟمٔمر : ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )4)

 .502واإلمج٤مع ًمٚمديمتقر يٕم٘مقب اًم٤ٌمطمًلم ص 
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 اعمٓمٚم٥م اًمراسمع: إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٠ًمخ٦م ىمٞم٤مس اًمت٘مري٥م .

 ــــــــد :متٝمٞم

 اًم٘مٞم٤مس إمم أرسمٕم٦م أنقاع ، وهل : يٜم٘مًؿ

ىمٞم٤مس اًمٕمٚم٦م ، وهق : أن حيٛمؾ اًمٗمرع قمغم إصؾ سم٤مًمٕمٚم٦م اًمتل قمّٚمؼ احلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م ذم  اًمٜمقع إول :

  اًمنمع ، ويًٛمك ) ىمٞم٤مس اعمٕمٜمك ( .

 (5) ٓ يتٌلم إٓ سم٢مقمامل ومٙمر . ظمٗمليٕمٚمؿ ُمـ همػم ُمٕم٤مٟم٤مة وومٙمر ، و ضمكمويٜم٘مًؿ إمم ٟمققملم : 

ُم٤م دم٤مذسمتف إصقل، وم٠مظمذ ُمـ يمؾ أصؾ ؿمٌٝم٤م، وأظمذ يمؾ ىمٞم٤مس اًمِمٌف ، وهق :  ًمٜمقع اًمث٤مين :ا

 . (1) أصؾ ُمٜمف ؿمٌٝم٤م

يٙمقن اًمِمٌف ذم  شم٘مري٥ميٙمقن اًمِمٌف ذم أطمٙم٤مُمف ، وىمٞم٤مس  حت٘مٞمؼوهق قمغم ٟمققملم : ىمٞم٤مس 

 .أوص٤مومف

 أُم٤م ىمٞم٤مس اًمتح٘مٞمؼ ومٝمق قمغم صمالصم٦م أنقاع :

ت٘مض سمرده إمم أطمدمه٤م وٓ يٜمت٘مض سمرده إمم أظمر ، ومػمده أن يؽمدد طمٙمؿ ومرع سملم أصٚملم ومٞمٜم -5

إمم إصؾ اًمذي ٓ يٜمت٘مض سمرده إًمٞمف ، وإن يم٤من أىمؾ ؿمٌٝم٤ًم ، يم٤مًمٕمٌد ذم اعمٚمؽ يؽمدد سملم اًمٌٝمٞمٛم٦م 

                                 
 . (1/41(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط )5)

(  هذه ـمري٘م٦م اح٤موردي ذم شم٘مًٞمٛمف ًمٚم٘مٞم٤مس ، وقمٚمامء إصقل يًٛمقن هذا سم٘مٞم٤مس همٚم٦ٌم إؿم٤ٌمه ، وىمد اظمتٚمٗمقا هؾ 1)

٤ٌمضمل واًمتٚمٛم٤ًمين واسمـ ىمٞم٤مس همٚم٦ٌم إؿم٤ٌمه هق ىمٞم٤مس اًمِمٌف ، أو داظمؾ ومٞمف ، أو ُمٖم٤مير ًمف ؟ ومذه٥م اح٤موردي واًم

اًمٜمج٤مر إمم أن ىمٞم٤مس اًمِمٌف هق ىمٞم٤مس همٚم٦ٌم إؿم٤ٌمه ، وأن اًمقصػ ومٞمف ؿمٌٝمل ، وذه٥م ومريؼ آظمر ُمـ إصقًمٞملم 

يم٤مًمرازي واسمـ اًمًٌٙمل إمم أن ىمٞم٤مس همٚم٦ٌم إؿم٤ٌمه هق داظمؾ ذم ىمٞم٤مس اًمِمٌف ، ومت٤مرة يٙمقن اًمقصػ ومٞمف ؿمٌٝمل 

وذه٥م ومريؼ صم٤مًم٨م يم٤مجلقيٜمل واإلؾمٜمقي إمم أن ىمٞم٤مس  وشم٤مرة يٙمقن اًمقصػ ُمٜم٤مؾم٥م ومٞمٙمقن ُمـ ىمٞم٤مس اًمٕمٚم٦م ،

، وُمٗمت٤مح  (51/531) يٓ سمد أن شمٙمقن ُمٜم٤مؾم٦ٌم . اٟمٔمر : احل٤مو همٚم٦ٌم إؿم٤ٌمه ُمٖم٤مير ًم٘مٞم٤مس اًمِمٌف ، وأن أوص٤مومف

،   (1/1410)، واإلهب٤مج  (1/105)، واعمحّمقل  (3/510)، وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم  531اًمقصقل ص

 . ( 1/111)ًقل ، وهن٤مي٦م اًم (1/101)واًمؼمه٤من 
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واحلر ، ومٚمام اٟمت٘مض رده إمم احلر ذم اعمػماث 3 ٕنف ٓ يٛمٚمؽ ، وضم٥م رده إمم اًمٌٝمٞمٛم٦م 3 ًمًالُمتف 

ر أيمثر . ُمـ اًمٜم٘مض ، وإن يم٤من ؿمٌٝمف  سم٤مٕطمرا

أن يؽمدد اًمٗمرع سملم أصٚملم ، وٓ يٜمت٘مض سمرده إمم أطمدمه٤م ، وًمٙمٜمف أيمثر ؿمٌٝم٤ًم سم٠مطمدمه٤م ُمـ  -1

أظمر ، يم٠من يِمٌٝمف ُمـ وضمٝملم وذاك ُمـ وضمف ، أو يِمٌٝمف ُمـ صمالصم٦م أوضمف وذًمؽ ُمـ وضمٝملم ، 

إحل٤مىمف سم٤مًمٌٝمٞمٛم٦م  وم٤محلٙمؿ أن يرده إمم أيمثرمه٤م ؿمٌٝم٤ًم ًمف ، يم٤مجلٜم٤مي٦م قمغم ـمرف اًمٕمٌد ، ومٞمؽمدد سملم

واحلر ، وهق يِمٌف اًمٌٝمٞمٛم٦م ذم أنف ممٚمقك ، ويقرث قمٞمٜمف ، ويِمٌف احلر ذم أنف خم٤مـم٥م ُمٙمٚمػ جي٥م 

ذم ىمتٚمف اًم٘مقد واًمٙمٗم٤مرة ، ومٞمٚمحؼ ذم هذه اعم٠ًمخ٦م سم٤محلر ذم شم٘مدير أرش اجلٜم٤مي٦م قمغم ـمرومف 3 ًمٙمثرة 

 ؿمٌٝمف سم٤محلر .

يقضمد ذم اًمٗمرع سمٕمض يمؾ واطمد ُمـ أن يؽمدد طمٙمؿ اًمٗمرع سملم أصٚملم خمتٚمٗمل اًمّمٗمتلم ، و -4

اًمّمٗمتلم وإىمؾ ُمـ إظمرى ، ومٞمج٥م رده إمم إصؾ اًمذي ومٞمف أيمثر صٗم٤مشمف ، ُمث٤مًمف : صمٌقت 

، وهق ُمؽمدد سملم اخلِم٥م ذم اإلسم٤مطم٦م 3 ٕنف ًمٞمس سمٖمذاء ، وسملم اًمٓمٕم٤مم ذم  (5)اًمرسم٤م ذم اًمً٘مٛمقٟمٞم٤م 

ؿ وإن مل يٙمـ همذاء ، أومم ُمـ رده إمم 3 ٕنف ُم٠ميمقل ، ومٙم٤من رده إمم اًمٖمذاء ذم اًمتحري (1)اًمتحريؿ 

 . (4)اخلِم٥م ذم اإلسم٤مطم٦م 3 ٕن إيمؾ أهمٚم٥م صٗم٤مشمف 

 ومٝمق قمغم أرسمٕم٦م أنقاع : اًمت٘مري٥موأُم٤م ىمٞم٤مس 

شمردد اًمٗمرع سملم أصٚملم خمتٚمٗملم صٗم٦م، وىمد مجع اًمٗمرع ُمٕمٜمك إصؾ ومػمضمع ذم اًمٗمرع إمم  -5

٤م سم٘مٌقل اًمٕمدل ورد اًمٗم٤مؾمؼ، وىمد قمٚمؿ ُمث٤مًمف : اًمِمٝم٤مدات، أُمر اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٝم، و  أهمٚم٥م اًمّمٗمتلم

ٓ يٛمحض اًمٓم٤مقم٦م طمتك ٓ يِمقهب٤م رء  –قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم  –أن أطمدا همػم إنٌٞم٤مء 

                                 
رزُمل ص5) ،  521(  اًمً٘مٛمقٟمٞم٤م : ٟم٤ٌمت يًتخرج ُمٜمف دواء يًٝمؾ اًمٌٓمـ ويزيؾ اًمدود . اٟمٔمر : ُمٗم٤مشمٞمح اًمٕمٚمقم ًمٚمخقا

 . 340واعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ، سم٤مب اًمًلم ، ص

 . (3/101(  وهذا قمغم اًم٘مقل أن اًمٕمٚم٦م ذم حتريؿ اًمرسم٤م هل اًمٓمٕمؿ  . اٟمٔمر : حتٗم٦م اعمحت٤مج )1)

 . (1/31( ، وٟم٘مٚمف اًمزريمٌم ذم اًمٌحر اعمحٞمط )532-531/ 51ًمٚماموردي ) (  اٟمٔمر : احل٤موي4)
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وخيرُمٝم٤م، ومقضم٥م اقمت٤ٌمر إهمٚم٥م ذم طم٤مًمتٞمف: وم٢من يم٤مٟم٧م اًمٓم٤مقم٤مت أهمٚم٥م طمٙمؿ سمٕمداًمتف، أو 

 . اعمٕم٤ميص أهمٚم٥م طمٙمؿ سمٗمً٘مف

لم، واًمّمٗمت٤من ُمٕمروومت٤من ذم اًمٗمرع، وصٗم٦م اًمٗمرع أن يؽمدد اًمٗمرع سملم أصٚملم خمتٚمٗمل اًمّمٗمت  -1

ې ى ى ائ ائ ) شم٘م٤مرب إطمدى اًمّمٗمتلم وإن ظم٤مًمٗمتٝم٤م ، وُمث٤مًمف ذم اًمنمع ىمقًمف شمٕم٤ممم:

، وًمٞمس اعمثؾ ُمـ اًمٜمٕمؿ ؿمٌٞمٝم٤م سم٤مًمّمٞمد ذم مجٞمع أوص٤مومف وٓ ُمٜم٤مومٞم٤م ًمف ذم  (5) (  ەئ ەئ وئ

ء أىمرب اًمِمٌف سم٤مًمّمٞمد.  مجٞمٕمٝم٤م، وم٤مقمتؼم ذم اجلزا

ع سملم أصٚملم خمتٚمٗملم، واًمٗمرع ضم٤مُمع ًمّمٗمتل إصٚملم ، وأطمد إصٚملم ُمـ أن يؽمدد اًمٗمر  -4

ضمٜمس اًمٗمرع دون أظمر. وُمث٤مًمف أن يٙمقن اًمٗمرع ُمـ اًمٓمٝم٤مرة، وأطمد إصٚملم ُمـ اًمّمالة، 

 واًمث٤مين ُمـ اًمٓمٝم٤مرة، ومٞمٙمقن رده إمم أصؾ اًمٓمٝم٤مرة عمج٤مٟمًتف أومم ُمـ رده إمم أصؾ اًمّمالة.

ف ؿمٌف يمؾ واطمد ُمـ إصٚملم، وٓ يؽمضمح أطمدمه٤م قمغم أظمر أن يؽمدد اًمٗمرع سملم أصٚملم ومٞم -3

 .(1)سمٌمء ، وهذا اًمٜمقع ُمـ ىمٞم٤مس اًمت٘مري٥م وىمع ظمالف ذم إُمٙم٤من وروده ، وهق اعمراد ذم ُم٠ًمختٜم٤م

ىمٞم٤مس اًمٕمٙمس ، وهق : إصم٤ٌمت ٟم٘مٞمض طمٙمؿ إصؾ ذم همػمه ٓومؽماىمٝمام ذم قمٚم٦م  اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م :

 . (4)احلٙمؿ

ً ُمـ ىمٞم٤مس اًمدٓ اًمٜمقع اًمراسمع : ًم٦م ، وهق : أن يٙمقن اجل٤مُمع وصٗم٤ًم ٓزُم٤ًم ُمـ ًمقازم اًمٕمٚم٦م ، أو أثرا

 .(3)آصم٤مره٤م ، أو طمٙماًم ُمـ أطمٙم٤مُمٝم٤م 

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

سمع ُمـ ىمٞم٤مس اًمت٘مري٥م  وهق أن يؽمدد اًمٗمرع سملم أصٚملم ذم ؿمٌف يمؾ  –اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اًمٜمقع اًمرا

                                 
 ( ُمـ ؾمقرة اح٤مئدة .21(  ُمـ أي٦م )5)

 . (33-1/34( ، وٟم٘مٚمف اًمزريمٌم ذم اًمٌحر اعمحٞمط )515-532/ 51(  اٟمٔمر : احل٤موي ًمٚماموردي )1)

 . (4/405، وشمٞمًػم اًمتحرير ) 514( ، وُمٗمت٤مح اًمقصقل ص 1/121(  اٟمٔمر : اعمٕمتٛمد )4)

 ( .1/435( ، طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٜم٤مين قمغم ذح اعمحكم )3/0(  اٟمٔمر : ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )3)
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 هؾ يٛمٙمـ وروده أو ٓ ؟ –ٌمء واطمد ُمـ إصٚملم ، وٓ يؽمضمح أطمدمه٤م قمغم أظمر سم

  ن هذا اًمٜمقع ٓ يقضمد ، وٓ يٛمٙمـ وروده ، وهق ىمقل سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م .إ: اًم٘مقل إول 

ن هذا اًمٜمقع جيقز وضمقده ، ويٛمٙمـ وروده ، وهق ىمقل أيمثر اًمِم٤مومٕمٞم٦م ، وه١مٓء إ: اًم٘مقل اًمث٤مين 

طمدمه٤م طم٤مفمر ، وأظمر اظمتٚمٗمقا ذم طمٙمٛمف إذا شمٙم٤موم٠مت إدًم٦م ذم اًمؽمضمٞمح ، وشمردد سملم أصٚملم أ

 ُمٌٞمح ، قمغم وضمٝملم :

 : أن اعمجتٝمد سم٤مخلٞم٤مر ذم رده إمم أي إصٚملم ؿم٤مء .إول 

 . (5) : أن يرده إمم أهمٚمظ إصٚملم طمٙماًم ، وهق احلٔمر دون اإلسم٤مطم٦ماًمث٤مين 

 آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم

،  -ن سمرد اًمٗمرع إمم أهمٚمظ إصٚملماًم٘م٤مئٚمق –أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م أصح٤مب اًمقضمف اًمث٤مين 

، وم٘م٤مل : ) يرده إمم أهمٚمظ إصٚملم طمٙماًم وهق  -رمحف اهلل–آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م اح٤موردي   وٟمص قمغم

 . (1)(  اطمتٞم٤مـم٤مً احلٔمر دون اإلسم٤مطم٦م 

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

ن أصؾ اًمتٙمٚمٞمػ ُمقوقع ًمٚمتٖمٚمٞمظ ، وم٢مذا دار اًمٗمرع سملم شمٖمٚمٞمظ وختٗمٞمػ ، ومحٛمٚمف قمغم اًمتٖمٚمٞمظ إ

 . (4) 3 ُمراقم٤مة ًمألصؾ أومم

 : ٟمقىمش آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م سمام ي٠ميت

م يمتحريؿ احلالل ، وم٢مذا دار ومرع سملم حتريؿ  أن احلٔمر واإلسم٤مطم٦م طمٙمامن ذقمٞم٤من ، وحتٚمٞمؾ احلرا

 .(3)وإسم٤مطم٦م شم٤ًموي٤م 3 إذا ٓ ُمزي٦م ٕطمدمه٤م قمغم أظمر 

                                 
 . (1/31( ، و اًمٌحر اعمحٞمط )515/ 51(  اٟمٔمر : احل٤موي ًمٚماموردي )5)

 . (1/31( ، وٟم٘مٚمف اًمزريمٌم ذم اًمٌحر اعمحٞمط )51/515(  احل٤موي )1)

 (  اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ .4)

 . (1/5045ل ًمٚم٤ٌمضمل )(  اٟمٔمر : إطمٙم٤مم اًمٗمّمق3)
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 .(5)، ومٙم٤من شم٘مديؿ احلٔمر أومم سم٠من اإلىمدام قمغم اعمحٔمقر إصمؿ ، وًمٞمس ذم شمرك اعم٤ٌمح إصمؿ : وأضمٞم٥م

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

 طمتٞم٤مط .آ دًمٞمؾيؽمضمح شم٘مديؿ احلٔمر قمغم اعم٤ٌمح 3 ح٤م شم٘مدم ذيمره ُمـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . (1/210(  اٟمٔمر : ذح اًمٚمٛمع )5)
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 اعمٌح٨م اًمث٤مين : 

 

 إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم إدًم٦م اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م .

 

 وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م :

 

 ٤ميب .طمجٞم٦م ىمقل اًمّمحاعمٓمٚم٥م إول : 

 طمجٞم٦م ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م .اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين : 

 إظمذ سم٠ميمثر ُم٤م ىمٞمؾ .اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م : 
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 . اعمٓمٚم٥م إول : طمجٞم٦م ىمقل اًمّمح٤ميب

 متٝمٞمــــــــد :

 يٜم٘مًؿ ىمقل اًمّمح٤ميب إمم قمدة أىم٤ًمم :

ٞمف، ىمٓمٕم٤ًم ، مم٤م ٓ يدرك سم٤مًمرأي واًمٜمٔمر ، وٓ جم٤مل ًمالضمتٝم٤مد وم ُم٤م ًمف طمٙمؿ اًمرومع إمم اًمٜمٌل  -5

 يم٤مإلظم٤ٌمر قمـ اعمٖمٞم٤ٌمت ، وسمٕمض اًمتٕمٌدات واعم٘مدرات اًمنمقمٞم٦م ، ومٝمذا ي٘مٌؾ قمٜمد مجٝمقر اًمٕمٚمامء.

 ُم٤م يم٤من ـمري٘مف آضمتٝم٤مد ، ويدظمٚمف اًمرأي ، ومٝمق قمغم أنقاع : -1

أن يِمتٝمر ىمقًمف سملم سم٤مىمل اًمّمح٤مسم٦م ، ومٞمقاومؼ قمغم ىمقًمف أو يًٙم٧م قمـ اًمرد قمٚمٞمف ، ومٞمٙمقن  -أ

 غم اعم٠ًمخ٦م .إمج٤مقم٤ًم سحي٤ًم أو ؾمٙمقشمٞم٤ًم قم

 أن يِمتٝمر ىمقًمف سمٞمٜمٝمؿ ومٞمخ٤مًمٗمف ومٞمف سمٕمْمٝمؿ ، ومٚمٞمس سمحج٦م . -ب

 أٓ يِمتٝمر ىمقًمف سملم اًمّمح٤مسم٦م ، ويٙمقن مم٤م شمٕمؿ سمف اًمٌٚمقى ، ومال يٕمٛمؾ سمف سم٤مٓشمٗم٤مق . -ج

 .(5)أٓ يِمتٝمر ىمقًمف سملم اًمّمح٤مسم٦م ، وٓ يٙمقن مم٤م شمٕمؿ سمف اًمٌٚمقى ، وهذه هل صقرة اعم٠ًمخ٦م -د

 حترير حمؾ اًمٜمزاع :

 .(1)ٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن اضمتٝم٤مد اًمّمح٤ميب ٓ يٙمقن طمج٦م قمغم همػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اعمجتٝمديـاشم

 .(4)واشمٗم٘مقا أن ىمقًمف ٓ يٙمقن طمج٦م إذا فمٝمر رضمققمف قمٜمف ، أو ظم٤مًمٗمف همػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

                                 
دًم٦م اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل إ( ، وأثر 1/110(  اٟمٔمر : أصقل اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ًمقه٦ٌم اًمزطمٞمكم)5)

،  وىمقل اًمّمح٤ميب وطمجٞم٦م اًمٕمٛمؾ  511، وأصقل اًمٗم٘مف اًمذي ٓ يًع اًمٗم٘مٞمف ضمٝمٚمف ص  442عمّمٓمٗمك اًمٌٖم٤م ص

 . 544ل ص سمف ، ٕنس اًم٘مٝمقضم

 .(5/115( ، واعمذه٥م ذم أصقل اعمذه٥م ًمٚمح٤ًمُمل )1/1011(  اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم ًممُمدي )1)

٦م اًمٕمٛمؾ سمف ، ٕنس اًم٘مٝمقضمل ص ، و ىمقل اًمّمح٤ميب وطمجٞم 511(  اٟمٔمر : شمٖمٞمػم اًمتٜم٘مٞمح ٓسمـ يمامل سم٤مؿم٤م ص 4)

أنف طمج٦م قمغم ُمـ سمٕمده ُمـ ، وأُم٤م طمٙم٤مي٦م آشمٗم٤مق ومٞمام إذا ظم٤مًمٗمف همػمه ومٗمٞمف ٟمٔمر ، سمؾ اخلالف ىم٤مئؿ ذم 544

اًمت٤مسمٕملم وؾم٤مئر اعمجتٝمديـ ، وىمد ٟمٌف اًمزريمٌم أن ؾم٥ٌم هذا اخلٚمؾ فمٜمٝمؿ أن ؾم٘مقط طمجٞمتف قمغم سم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م 

 . (1/14يم٤مٍف ذم ؾم٘مقـمف قمغم ُمـ سمٕمدهؿ ، وًمٞمس يمذًمؽ . اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط )
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 . (5)واشمٗم٘مقا أن ىمقًمف إذا مل يِمتٝمر سملم اًمّمح٤مسم٦م ، و يم٤من مم٤م شمٕمؿ سمف اًمٌٚمقى ، ومال يٕمٛمؾ سمف

 ًمف إذا مل يِمتٝمر سملم اًمّمح٤مسم٦م ، وٓ يٙمقن مم٤م شمٕمؿ سمف اًمٌٚمقى .واظمتٚمٗمقا ذم ىمق

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اعم٠ًمخ٦م قمغم أىمقال :

 

، وىمقل اًمِم٤مومٕمل ذم  (1)ٟمف طمج٦م ُمٓمٚم٘م٤م ، وهق ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م ومجٝمقر أصح٤مسمفإ:   اًم٘مقل إول

 .(1)، واحلٜم٤مسمٚم٦م (3)، واح٤مًمٙمٞم٦م  (4)اًم٘مديؿ

، وىمقل اًمِم٤مومٕمل ذم اجلديد ، (1)ٟمف ًمٞمس سمحج٦م ُمٓمٚم٘م٤م ، وهق ىمقل سمٕمض اح٤مًمٙمٞم٦م إ:  اًم٘مقل اًمث٤مين

 . (1)، ورواي٦م قمـ أمحد (0)ومجٝمقر أصح٤مسمف 

                                 
 . (1/141(  اٟمٔمر : ومقاشمح اًمرمحقت )5)

ر ًمٚمٜمًٗمل )1/141، وومقاشمح اًمرمحقت ) (4/415(  اٟمٔمر : أصقل اجلّم٤مص )1) ( ، 1/503( ، ويمِمػ إها

ر )  ( .1/503وذح ٟمقر إنقار عمالضمٞمقن ُمع يمِمػ إها

 . (1/1103( ، واإلهب٤مج ٓسمـ اًمًٌٙمل )1/541(  اٟمٔمر : اعمحّمقل ًمٚمرازي )4)

ًمٚمرضمراضمل  ، ورومع اًمٜم٘م٤مب (5/532، واًمذظمػمة ًمف ) 305(  اٟمٔمر : ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ًمٚم٘مراذم ص 3)

 ( .1/233، واًمتقوٞمح ذح اًمتٜم٘مٞمح حلٚمقًمق )(1/505)

( ، وذح خمتٍم اًمروو٦م  ًمٚمٓمقذم 1/111( ، و روو٦م اًمٜم٤مفمر ٓسمـ ىمداُم٦م )3/5515(  اٟمٔمر : اًمٕمدة ٕيب يٕمغم )1)

(1/511) . 

 . (1/234(  اٟمٔمر : اًمتقوٞمح ذح اًمتٜم٘مٞمح حلٚمقًمق )1)

( ، 1/512، واعمحّمقل ًمٚمرازي )  401اًمقصقل ٓسمـ سمره٤من ص ( ، و5/300(  اٟمٔمر : اعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم )0)

 . (1/1104( ، واإلهب٤مج ٓسمـ اًمًٌٙمل )1/1011واإلطمٙم٤مم ًممُمدي )

( ،وذح خمتٍم اًمروو٦م  1/111( ، وروو٦م اًمٜم٤مفمر ٓسمـ ىمداُم٦م )3/1/454(  اٟمٔمر : اًمقاوح ٓسمـ قم٘مٞمؾ )1)

 . (1/511ًمٚمٓمقذم )
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ن ىمقل اًمّمح٤ميب إذا يم٤من ومٞمام ٓ يدرك سم٤مًم٘مٞم٤مس ، ومٝمق طمج٦م ، دون ُم٤م يدرك إ:  اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م

 . (5)سم٤مًم٘مٞم٤مس ومٚمٞمس سمحج٦م ، وهق اظمتٞم٤مر اًمٙمرظمل ُمـ احلٜمٗمٞم٦م 

 .(1): إن يم٤من ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وآضمتٝم٤مد ، وم٘مقًمف طمج٦م ، وإٓ ومال   قل اًمراسمعاًم٘م

 . (4)ن احلج٦م ذم ىمقل اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م ، واظمت٤مره سمٕمض احلٜمٗمٞم٦م إ:  اًم٘مقل اخل٤مُمس

 .(3) -ريض اهلل قمٜمٝمام–ن احلج٦م ذم ىمقل أيب سمٙمر وقمٛمر إ:  اًم٘مقل اًم٤ًمدس

 آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم

اًم٘م٤مئٚمقن سم٠من ىمقل اًمّمح٤ميب ًمٞمس سمحج٦م  –٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م أصح٤مب اًم٘مقل اًمث٤مين أظمذ سم

أي : –: ) وم٢مٟمف  -رمحف اهلل–اًمٌخ٤مري وم٘م٤ملقمالء اًمديـ آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م  وٟمص قمغم،  -ُمٓمٚم٘م٤ًم 

 .(1)يرد اعمراؾمٞمؾ ، ورواي٦م اعمجٝمقل ، وىمقل اًمّمح٤ميب 3 اطمتٞم٤مـم٤ًم (  -اًمِم٤مومٕمل

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

جيقز قمٚمٞمف اخلٓم٠م واًمًٝمق ، وٓ قمّمٛم٦م ًمف قمـ ذًمؽ ، ومال يٙمقن ىمقًمف طمج٦م قمغم  ن اًمّمح٤ميبإ

ز ظمٓمئف ، وًمذًمؽ وم٢من اًمتث٧ٌم ذم أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م شم٘متيض أٓ يؽمك  إُم٦م ، ومٙمٞمػ حيت٩م سمف ُمع ضمقا

                                 
 ًمٚمٗمرومقر( ، واعمذه٥م ذم أصقل اعمذه٥م 1/501وأصقل اًمنظمز )( ، 4/414(  اٟمٔمر : أصقل اجلّم٤مص )5)

(5/113. ) 

 يذيمروا هذه اًم٘مًٛم٦م يمام شم٘مدم . (  ٟم٘مٚمف احل٤مومظ اًمٕمالئل قمـ اًمٕم٤معمل ُمـ احلٜمٗمٞم٦م وأنف ٟمًٌف ٕصح٤مسمف ، ومجٝمقرهؿ مل1)

 . 41إمج٤مل اإلص٤مسم٦م ص اٟمٔمر: . 

 ( .5/111) ًمٚمٗمرومقر(  اٟمٔمر : اعمذه٥م ذم أصقل اعمذه٥م 4)

، وومقاشمح اًمرمحقت  15ذيمروا هذا اًم٘مقل ومل يٜمًٌقه ٕطمد . اٟمٔمر : إمج٤مل اإلص٤مسم٦م ًمٚمح٤مومظ اًمٕمالئل ص  ( 3)

( . وىمد ٟمٌف اسمـ اًمًٌٙمل أن هذا اًم٘مقل ًمٞمس هق اًم٘مقل ذم اعم٠ًمخ٦م اًمتل شمرد ذم سم٤مب اإلمج٤مع ، واًمٗمرق 1/141)

د هب٤م : أن ىمقل يمؾ واطمد ُمٜمٝمام يٕمتؼم طمج ٦م ، وشمٚمؽ اعم٠ًمخ٦م يِمؽمط اشمٗم٤مىمٝمام . واإلهب٤مج سمٞمٜمٝمام أن هذه اعم٠ًمخ٦م اعمرا

(1/1101) . 

ر )1)  . (4/444(  يمِمػ إها
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 . (5)اًم٘مٞم٤مس اًمنمقمل اًمث٤مسم٧م ًم٘مقل ُمٔمٜمقن جيقز قمٚمٞمف اخلٓم٠م 

 :ٟمقىمش آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م سمام ي٠ميت

ًٓ ، وم٢مٟمف حيتٛمؾ أن يٙمقن رواي٦م قمـ اًمٜمٌل ن اًمّمح٤ميب إذإ ، أو رأج٤ًم اظمت٤مره ، وم٢من يم٤من  ا ىم٤مل ىمق

إول ، ومٝمق طمج٦م ، وإن يم٤من اًمث٤مين ومٝمق أىمقى ُمـ رأي همػمه 3 ٕهنؿ ؿم٤مهدوا ـمري٘م٦م رؾمقل اهلل 

   ل اًمتل ٟمزًم٧م ومٞمٝم٤م اًمٜمّمقص ، واعمح٤مل اًمتل ذم سمٞم٤من أطمٙم٤مم احلقادث ، وؿم٤مهدوا إطمقا

 . (1)ه٤م إطمٙم٤ممشمتٖمػم سم٤مقمت٤ٌمر

ز خم٤مًمٗم٦م سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض ، وهذا ُمِمٝمقر  و يٛمٙمـ أن جي٤مب قمٜمف : سم٠من اًمّمح٤مسم٦م أمجٕمقا قمغم ضمقا

ُمٕمروف ُمـ أطمقاهلؿ ، ومٝمذا اًم٘مقل اًمذي مل يٜمتنم ، وًمٞمس ومٞمام شمٕمؿ سمف اًمٌٚمقى ، حيتٛمؾ أن يٙمقن 

ة ، ٓ يٛمٙمـ ًمٖمػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م رأج٤ًم خي٤مًمٗمف ، وًم٘مقة هذا آطمتامل ، ووروده ذم أطمقال ُمتٕمدد

 اجلزم سم٠من ىمقًمف طمج٦م ذم هذه اعم٠ًمخ٦م ، وٟمرد سمف اًم٘مٞم٤مس اًمّمحٞمح .

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

3 ٕن اهلل أُمرٟم٤م قمٜمد آظمتالف ،  -اًم٘م٤مئؾ سم٠منف ًمٞمس سمحج٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم  –ؽمضمح صح٦م اًم٘مقل اًمث٤مين ي

خب مب ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب )، يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :  أن ٟمرده إمم اهلل ورؾمقًمف 

 .(4)(   ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث

وقمٜمد اًمرد إمم ُمذه٥م اًمّمح٤ميب ، يٙمقن شمريم٤ًم هلذا اًمقاضم٥م 3 وٕهنؿ ُمـ أهؾ آضمتٝم٤مد ، واخلٓم٠م 

 . (3)وارد قمٚمٞمٝمؿ ، ومٚمٞم٧ًم قم٤ٌمراهتؿ ذم هذه احل٤مل طمج٦م قمغم إُم٦م 

 

                                 
 . (5/300(  اٟمٔمر : اعمًتّمٗمك )5)

 . (1/501(  اٟمٔمر : أصقل اًمنظمز )1)

 . ( ُمـ ؾمقرة اًمٜم٤ًمء12(  ُمـ أي٦م )4)

 . (1/1011(  اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم ًممُمدي )3)
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 ٟمقع اخلالف ، وصمٛمرشمف :

 ًمٚمٛم٠ًمخ٦م صمٛمرات وم٘مٝمٞم٦م ُمتٕمددة ، ومٛمـ ذًمؽ :

 .(1)إمم ضمقازه٤م ـمردًا ًمٚم٘مٞم٤مس اجلكم ومٞمٝم٤م -رمحف اهلل–: وم٘مد ذه٥م اًمِم٤مومٕمل  (5)ُم٠ًمخ٦م اًمٕمٞمٜم٦م

ة  وذه٥م أبق طمٜمٞمٗم٦م إمم سمٓمالن اًمٕم٘مد 3 ٕن قم٤مئِم٦م  سمٚمٖمٝم٤م أن زيدًا سمـ أرىمؿ اسمت٤مع قمٌدًا ُمـ  اُمرأ

سم٠مخػ درهؿ إمم أضمؾ ، صمؿ اسمت٤مقمتف ُمٜمف سمخٛمًامئ٦م طم٤مًم٦م ، وم٘م٤مًم٧م : " سمئًام سمٕم٧م وسمئًام اؿمؽمي٧م ، 

وم٠مظمذ أبق طمٜمٞمٗم٦م هبذا ، وشمرك  (4)إٓ أن يتقب " ًا أنف أبٓمؾ ضمٝم٤مده ُمع رؾمقل اهلل أظمؼمي زيد

 . (3)اًم٘مٞم٤مس

 

 

 

 

 

                                 
. اٟمٔمر : اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م  ٚمٕم٦م إمم أضمؾ ، صمؿ يٌت٤مقمٝم٤م ُمٜمف سم٠مىمؾ ُمـ ذًمؽأن يٌٞمع رضمؾ قمغم آظمر ؾم(  صقرهت٤م : 5)

 ( .5/512( ، واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف ًمقه٦ٌم اًمزطمٞمكم )11/01اًمٙمقيتٞم٦م )

( . وضمف اًم٘مٞم٤مس : أن 1/35( ، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ًمزيمري٤م إنّم٤مري )1/130(  اٟمٔمر : اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )1)

هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م اٟمٔمر: ٤مئز سمٛمٗمرده ، ومٙمذا سم٤مضمتامقمٝم٤م . اًمٌٕمض ، ويمؾ قم٘مد ضم اًمٕم٘مديـ ُمتٛمٞمزان قمـ سمٕمْمٝمام

 . (1/455)ًمٚمجقيٜمل 

 أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل وقمٌد اًمرزاق .(  4)

( ، مج٤مع أبقاب اخلراج سم٤مًمْمامن واًمرد سم٤مًمٕمٞمقب وهمػم ذًمؽ ، سم٤مب اًمرضمؾ 1/130أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ ، )         

( ، يمت٤مب 1/513( ، وأظمرضمف قمٌداًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف ، )50021ؾ ، سمرىمؿ )يٌٞمع اًمٌمء إمم أضمؾ ، صمؿ يِمؽمي سم٠مىم

 ( .53151اًمٌٞمقع ، سم٤مب اًمرضمؾ يٌٞمع اًمًٚمٕم٦م صمؿ يريد اؿمؽماءه٤م سمٜم٘مد ، سمرىمؿ )

( . واٟمٔمر اعم٠ًمخ٦م ذم : 0/403( ، واعمحٞمط اًمؼمه٤مين ًمؼمه٤من اًمديـ ُم٤مزه )52/530(  اٟمٔمر : اعمًٌقط ًمٚمنظمز )3)

 .511قل ًمٚمزٟمج٤مين صختري٩م اًمٗمروع قمغم إص



 الفصل الرابع: األخ  باالحتواط يف مباحث األدلة

 

[363] 

 

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين : طمجٞم٦م ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م

 حترير حمؾ اًمٜمزاع :

ٚمٜم٤م وذم ذقمٜم٤م واطمدة ، ومتٙمقن اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن أصقل اإليامن واًمٕم٘مٞمدة ذم ذع ُمـ ىمٌ

 . (5).طمج٦م

 . (1)ع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م إذا واومؼ ذقمٜم٤م ، ومٝمق طمج٦م واشمٗم٘مقا قمغم أن ذ

ء أيم٤من ىمٌؾ  واشمٗم٘مقا قمغم أن ُم٤م صم٧ٌم ذم ذقمٜم٤م قمغم أنف ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م، صمؿ ُٟمًخ ذم ذقمٜم٤م3 ؾمقا

 .(4)اًمٜمًخ ُمنموقم٤ًم ًمٜم٤م ، أم مل يٙمـ ُمنموقم٤ًم ًمٜم٤م، ومٚمٞمس سمنمع ًمٜم٤م 

 ـ احلٙمؿ قمٚمٞمف .واظمتٚمٗمقا ذم ُم٤م صم٧ٌم ذم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ، وضم٤مء ذم ذقمٜم٤م ذيمره ُمع اًمًٙمقت قم

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم هذه اعم٠ًمخ٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال :

٦م . وهق ىمقل اجلٛمٝمقر ُمـ احلٜمٗمٞم٦مإ اًم٘مقل إول: ، (3)ن ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ذع ًمٜم٤م، ومٞمٙمقن طُمج 

 .(1)، وهق رواي٦م قمـ أمحد ، و اظمت٤مره٤م أيمثر احلٜم٤مسمٚم٦م  (1)واح٤مًمٙمٞم٦م 

٦م . واح٤مٟمع ُمٜمف : إُم٤م اًمٕم٘مؾ ، وهق ن ذع ُمـ إ اًم٘مقل اًمث٤مين: ىمٌٚمٜم٤م ًمٞمس سمنمع ًمٜم٤م ، ومال يٙمقن طُمج 

 . (5)، أو اًمنمع ، وهق ىمقل اًمِم٤مومٕمٞم٦م  (0)ىمقل اعمٕمتزًم٦م 

                                 
 .( 4/010، واًمٕمدة ٕيب يٕمغم ) 515( ، وُم٘مدُم٦م اسمـ اًم٘مّم٤مر ص 1/504( اٟمٔمر : أصقل اًمنظمز )5)

 . (1/423، وشم٘مرير اًمنمسمٞمٜمل قمغم مجع اجلقاُمع )501(  اٟمٔمر : شم٘مري٥م اًمقصقل ٓسمـ ضمزي ص 1)

ئع اًم٤ًمسم٘م٦م ًمٕمٌدا4/512(  اٟمٔمر : ذح خمتٍم اًمروو٦م ًمٚمٓمقذم )4)  .110ًمرمحـ اًمدريقيش ص ( ، واًمنما

ر )3) ( ، وشمٞمًػم 1/124( ، وُمٞمزان إصقل ًمٚمًٛمرىمٜمدي )4/151(  اٟمٔمر :  أصقل اًمٌزدوي ُمع يمِمػ إها

 ( . 4/545اًمتحرير )

 . 105، وذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ص  532(  اٟمٔمر : ُم٘مدُم٦م اسمـ اًم٘مّم٤مر ص 1)

 .( 1/4001، واًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي ) (4/014(  اٟمٔمر : اًمٕمدة )1)

 . (5/104اٟمٔمر : اًمؼمه٤من ًمٚمجقيٜمل )  (0)
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ئع دون سمٕمض ، وم٘مٞمؾ : اًمتٕمٌد سمنميٕم٦م ٟمقح اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م ، وىمٞمؾ:  (1): اًمتٕمٌد سمٌٕمض اًمنما

 . -رمحف اهلل– (4)وهق ىمقل اح٤موردي اًمتٕمٌد سمنميٕم٦م إسمراهٞمؿ 

 آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم

 –اًم٘م٤مئٚمقن سم٠من ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ذع ًمٜم٤م  –أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م أصح٤مب اًم٘مقل إول 

، وم٘م٤مل : )ومنمـمٜم٤م ذم هذا أن ي٘مص اهلل شمٕم٤ممم  -رمحف اهلل –آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م اًمٌزدوي  ٟمص قمغمو

 . (3)يـ (ُمـ همػم إٟمٙم٤مر 3 اطمتٞم٤مـم٤ًم ذم سم٤مب اًمد أو رؾمقًمف 

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

ز اًمرضمقع إمم يمتٌٝمؿ ، و أظمذ إطمٙم٤مم ُمٜمٝم٤م ُم٤م مل يرد  هذا آطمتٞم٤مط ذم ُم٘م٤مسمؾ ُمـ ي٘مقل : سمجقا

د سمنمع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م : ُم٤م  ذم ذقمٜم٤م اعمٜمع ُمـ احلٙمؿ ، وىمد ٟم٘مؾ سمٕمض اًمٕمٚمامء آشمٗم٤مق قمغم أن اعمرا

ئٕمٝمؿ ، أو ذيمره رؾمقًمف  شمر، وًمٞمس ، أ ذيمره اهلل قمٚمٞمٜم٤م ذم يمت٤مسمف ُمـ ذا و ٟم٘مؾ إًمٞمٜم٤م سم٤مًمتقا

 .(1)سم٤مًمرضمقع إمم يمتٌٝمؿ ، أو ُم٤م شمٜم٤مىمٚمقه ُمـ أظم٤ٌمرهؿ 

ئٕمٝمؿ 3 ٕهنؿ طمرومقا يمتٌٝمؿ ، وسمدًمقه٤م ، وهمػموا  ووضمف آطمتٞم٤مط : أنف ٓ صم٘م٦م ًمٜم٤م سمام ٟم٘مٚمقه ُمـ ذا

 ومٞمٝم٤م ، ومال ي٘مع آطمتج٤مج هب٤م 3 جلقاز يمذهبؿ ومٞمام ٟم٘مٚمقه ، وم٤مًمتث٧ٌم ذم قمدم آطمتج٤مج هب٤م .

                                                                                               
 ( .1/144( ، واحل٤مصؾ ًمألرُمقي )4/111( ، واعمحّمقل ًمٚمرازي )5/103(  اٟمٔمر : اًمؼمه٤من ًمٚمجقيٜمل )5)

 .  144(  مل يٜمًٌقا اًم٘مقل ٕطمد ُمـ اًمٕمٚمامء . اٟمٔمر : اعمٜمخقل ًمٚمٖمزازم ص 1)

 .(  51/10(  اٟمٔمر : احل٤موي )4)

ر )(  أصقل اًمٌزدوي ُمع يمِمػ إه3)  . (4/151ا

ط اعمًت٘مٞمؿ . ذم اعم٠ًمخ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واًم٘مراذم (  ٟم٘مؾ آشمٗم٤مق 1) ، وذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل  (5/501)اٟمٔمر : اىمتْم٤مء اًمٍما

وذه٥م سمٕمض  . (4/111)اٟمٔمر : اعمحّمقل .  أن اخلالف ضم٤مٍر قمغم هذه اًمّمقرةوٟم٘مؾ اًمرازي ، 111ص 

ئٞمٚم ر : سمح٨م هؾ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ذع اٟمٔم. وٓ يٕمٛمؾ سمف  ٞم٤مت ، ومٞمتقىمػ ومٞمف ،اعمٕم٤مسيـ إمم أن ًمف طمٙمؿ اإلها

ئٕمٝمؿ ىمد همػمت ، ومال   . 11ص ًمٜم٤م؟ ًم٤ًممل سمٜمٜمّمػمة  واًمّمحٞمح أنف ًمٞمس سمحج٦م 3 ٕن يمتٌٝمؿ ىمد طمروم٧م ، وذا

 صم٘م٦م هب٤م.
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 اضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :اًمر

شمرضمح صح٦م اًم٘مقل سمحجٞم٦م ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ، ُم٤ممل يرد ذم ذقمٜم٤م إٟمٙم٤مره وٟمًخف 3 وذًمؽ 

ئع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ، يم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف :  ەئ ەئ )ًمٕمٛمقُم٤مت إدًم٦م اًمتل شم٘متيض آىمتداء سمنما

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ )، وىمقًمف :  (5) (  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

: أن اًمرسمٞمع سمٜم٧م اًمٜمي  أنس  3 ويدل قمٚمٞمف طمدي٨م (1)(   ڑ ڑ ک ک ک ک

يمنت صمٜمٞم٦م ضم٤مري٦م ، ومٓمٚمٌقا إًمٞمٝم٤م اًمٕمٗمق، وم٠مبقا ، ومٕمروقا إرش ، وم٠مبقا ، وم٠متقا رؾمقل  -قمٛمتف –

سم٤مًم٘مّم٤مص ،  وم٘م٤مل أنس سمـ اًمٜمي:  ي٤م رؾمقل  وأبقا إٓ اًم٘مّم٤مص ، وم٠مُمر رؾمقل اهلل  اهلل 

"ي٤م  : صمٜمٞمتٝم٤م ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  اهلل! أتٙمن صمٜمٞم٦م اًمرسمٞمع ؟ ٓ ، واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ ، ٓ شمٙمن

: "إن ُمـ قم٤ٌمد اهلل ُمـ يمت٤مب اهلل: اًم٘مّم٤مص". ومريض اًم٘مقم ، ومٕمٗمقا ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  أنس

ے ے )، وًمٞمس ذم يمت٤مب اهلل إٓ ُم٤م طُمٙمل ومٞمف قمـ اًمتقراة : (4)ًمق أىمًؿ قمغم اهلل ٕبره"

﮹  ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ 

 .(3)(   ﮺ ﮻

 ٟمقع اخلالف ، وصمٛمرشمف :

 ذم اعم٠ًمخ٦م ُمٕمٜمقي  ، وًمف صمٛمرات وم٘مٝمٞم٦م ، ُمـ ذًمؽ : اخلالف

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ )( آطمتج٤مج سم٘مقًمف شمٕم٤ممم : 5

                                 
 .ُمـ ؾمقرة إنٕم٤مم  (20ُمـ أي٦م )(  5)

 .ُمـ ؾمقرة اًمٜمحؾ  (514أي٦م )(  1)

 . (1004( ، سمرىمؿ )4/511ٝم٤مدات ، سم٤مب اًمّمٚمح ذم اًمدي٦م ، )(  أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمِم4)

 .ُمـ ؾمقرة اح٤مئدة  (31ُمـ أي٦م )(  3)
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ز إٟم٘م٤مص اًمقزم سمٕمض ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ إذا رآه صالطم٤ًم ،  (5) ( ەئ ەئ وئ وئ ۇئ قمغم ضمقا

 . (1)ُمثؾ أن خي٤مف قمغم ريٕمف فم٤مح٤ًم ، ومٞمخرب سمٕمْمف 

ڍ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)(  آطمتج٤مج سم٘مقًمف شمٕم٤ممم : 1

 . (3)قمغم اؾمتت٤مسم٦م اعمرشمد صمالصم٦م أج٤مم (4)(   ڌ ڌ ڎ 

 ؾم٥ٌم اخلالف :

 يرضمع ؾم٥ٌم اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م إمم أُمريـ :

ئع ح٤م وردت يم٤مٟم٧م ظم٤مص٦م، أو قم٤مُم٦م ؟ ومٛمـ  إول: اظمتالف اًمٕمٚمامء ذم ُم٠ًمخ٦م : هؾ يمؾ اًمنما

٘م٤ًم، وُمـ ىم٤مل: إهن٤م ىم٤مل: إهن٤م يم٤مٟم٧م ظم٤مص٦م، يٚمزُمف أن ي٘مقل: إٟمٜم٤م ًمًٜم٤م ُمتٕمٌديـ سمنمع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ُمٓمٚم

 يم٤مٟم٧م قم٤مُم٦م، يٛمٙمـ أن ي٘مقل: إٟمٜم٤م ُمتٕمٌدون سمنمع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم .

ص٤محل٦م ٕن  -قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم -اظمتالف اًمٕمٚمامء ذم ُم٠ًمخ٦م: هؾ سمٕمث٦م إنٌٞم٤مء اًمث٤مين:

 شمٙمقن ٟم٤مؾمخ٦م ، وُمٖمػّمة ، أو ٓ ؟

ُمتٕمٌديـ سمنمع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م،  ومٛمـ ىم٤مل: إهن٤م ص٤محل٦م ٕن شمٙمقن ٟم٤مؾمخ٦م ، يٚمزُمف أن ي٘مقل : إٟمٜم٤م ًمًٜم٤م

وُمـ ىم٤مل : إهن٤م همػم ص٤محل٦م ٕن شمٙمقن ٟم٤مؾمخ٦م، يٛمٙمـ أن ي٘مقل: إٟمٜم٤م ُمتٕمٌدون سمنمع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م 

 . (1)ُمٓمٚم٘م٤ًم 

 

 

                                 
 .ُمـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ  (05(  أي٦م )5)

 . (4/411طمٙم٤مم اًم٘مرآن ٕيب قمٌداًمٚمف اًم٘مرـمٌل )اجل٤مُمع ٕ ( ، و1/103(  اٟمٔمر : اعمٗمٝمؿ ٕيب اًمٕم٤ٌمس اًم٘مرـمٌل )1)

 .ُمـ ؾمقرة هقد  (11أي٦م )(  4)

 . (54/512( ، واحل٤موي ًمٚماموردي )51/402(  اٟمٔمر : اًمٌٞم٤من واًمتحّمٞمؾ ٓسمـ رؿمد )3)

 ( .1/31(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط )1)
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 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م : إظمذ سم٠ميمثر ُم٤م ىمٞمؾ .

 صقرة اعم٠ًمخ٦م :

صقرة اعم٠ًمخ٦م سم٘مقًمف : ) أن خيتٚمػ اعمختٚمٗمقن ذم ُم٘مّدر  -رمحف اهلل–اًمًٛمٕم٤مين اسمـ  وّوح

ز اًمدًمٞمؾ (سم٤م  . (5)ٓضمتٝم٤مد قمغم أىم٤مويؾ ، ومٞم١مظمذ سم٠مىمٚمٝم٤م قمٜمد إقمقا

 وهذه اعم٠ًمخ٦م شم٠مت قمغم طم٤مًملم :

ءة اًمذُم٦م ، يم٤معم٘مدر ذم دي٦م اًمٞمٝمقدي . ومٝمؾ إظمذ 5 ُم٤م  سم٠مىمؾ( أن شمٙمقن اعم٠ًمخ٦م مم٤م إصؾ ومٞمٝم٤م سمرا

 ىمٞمؾ ومٞمٝم٤م ، يٕمتؼم دًمٞماًل أم ٓ ؟

ذُم٦م ، يم٤مًمٕمدد اعمِمؽمط إلىم٤مُم٦م اجلٛمٕم٦م ، ومٝمؾ ( أن شمٙمقن اعم٠ًمخ٦م مم٤م إصؾ ومٞمٝم٤م صمٌقهت٤م ذم اًم1

  (1) ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمٝم٤م ، يٕمتؼم دًمٞماًل أم ٓ ؟ سم٠ميمثرإظمذ 

اعم٠ًمخ٦م ، وأيمثر إصقًمٞملم ٓ يٗمرىمقن سملم احل٤مًملم ، وؾمٜمذيمر ذم اًمًٛمٕم٤مين اسمـ  ُم٤م ىم٤مًمفهٙمذا 

 اخلالف يمام ذيمروه .

 حترير حمؾ اًمٜمزاع :

ـــــف جيـــــ٥م اًمٜمـــــزول قمـــــغم اًمـــــدًمٞمؾ ، وٓ اشمٗمـــــؼ اًمٕمٚمـــــامء قمـــــغم أن اعمًـــــ٠مخ٦م اًمتـــــل ىمـــــ٤مم اًمـــــ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝمـــــ٤م ، أن

 .(4)ي١مظمذ ومٞمٝم٤م سم٠مىمؾ ُم٤م ىمٞمؾ 

 واظمتٚمٗمقا ذم اعم٤ًمئؾ اًمت٘مديري٦م آضمتٝم٤مدي٦م ، هؾ ي١مظمذ ومٞمٝم٤م سم٠مىمؾ ُم٤م ىمٞمؾ ، أو ٓ ؟

                                 
 . (1/154(  ىمقاـمع إدًم٦م )5)

( ، وٟم٘مؾ ظمالف اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم يمال اًم٘مًٛملم ، وىمد 1/153اًمًٛمٕم٤مين ذم ىمقاـمع إدًم٦م ) اسمـ (  ذيمر هذيـ اًم٘مًٛملم1)

اًمٞمٝمقدي واضم٦ٌم ذم اًمذُم٦م ، ومٚمؿ ومرق سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُم٠ًمخ٦م اؿمؽماط اًمٕمدد ذم اجلٛمٕم٦م ؟ وجي٤مب  يرد إؿمٙم٤مل : أن دي٦م

ء ، شم٤مرة شمٙمقن أضمزاؤه همػم ُمرشمٌٓم٦م سمٌٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض ، يمدي٦م اًمٞمٝمقدي ، وم٠مبٕم٤مض  قمـ ذًمؽ : أن اعمريم٥م ُمـ أضمزا

ه٤م ذم صمالصم٦م ٛمـ صالاًمديـ ٓ شمتٕمٚمؼ سمٌٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض ، وشم٤مرة شمٙمقن أضمزاؤه ُمرشمٌٓم٦م سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض ، يم٤مجلٛمٕم٦م ، وم

 . (1/40)اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط . مل خيرج قمـ اًمٕمٝمدة 

 . 41(  اٟمٔمر : ُم٠ًمخ٦م إظمذ سم٠مىمؾ ُم٤م ومٞمف ، ًمٚمديمتقر ظم٤مًمد اًمٕمرود ص 4)
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 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 اعم٠ًمخ٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال : ذماظمتٚمػ اًمٕمٚمامء 

، وقمٚمٞمف مجٝمقر اًمِم٤مومٕمٞم٦م   (5)تؼم . اظمت٤مره اًمِم٤مومٕمل ن إظمذ سم٠مىمؾ ُم٤م ىمٞمؾ دًمٞمؾ ُمٕمإ اًم٘مقل إول :

 . (1)، وسمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء 

واسمـ ،  (4)ن إظمذ سم٠مىمؾ ُم٤م ىمٞمؾ ًمٞمس سمدًمٞمؾ ُمٕمتؼم . واظمت٤مره سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م إ اًم٘مقل اًمث٤مين :

 .(3)طمزم

 . (1)ن اًمقاضم٥م هق إظمذ سم٠ميمثر ُم٤م ىمٞمؾ إ اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م :

 آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم

ٟمص ، و -اًم٘م٤مئٚملم سم٤مٕظمذ سم٠ميمثر ُم٤م ىمٞمؾ  –أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م  أصح٤مب اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م 

 . -رمحٝمؿ اهلل–آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م اًمرازي ، واسمـ اًمًٌٙمل ، واًمزريمٌم  قمغم

: ) وه٤م هٜم٤م ـمري٘م٦م أظمرى يًٛمقهن٤م ـمري٘م٦م آطمتٞم٤مط ، وهل إظمذ  -رمحف اهلل –ىم٤مل اًمرازي 

 . (1)سم٠ميمثر ُم٤م ىمٞمؾ (

يٜم٤مؾم٥م ُمـ  -أي إظمذ سم٤مٕيمثر–: ) واقمٚمؿ أن هذا آقمؽماض  -رمحف اهلل–اسمـ اًمًٌٙمل وىم٤مل 

                                 
 ( .1/513اعمحّمقل ًمٚمرازي )و( ، 5/401اعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم )و( ، 1/224(  اٟمٔمر : ذح اًمٚمٛمع ًمٚمِمػمازي )5)

( ، 1/10اًمٌحر اعمحٞمط )و( ، 1/1111اإلهب٤مج ٓسمـ اًمًٌٙمل )و( ، ٤1/214مضمل )(  اٟمٔمر : إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل ًمٚم1ٌ)

أُم٤م احلٜمٗمٞم٦م ومٚمؿ يتٕمروقا هلذه اًمدًٓم٦م ذم ُمّمٜمٗم٤مت إصقل ، إٓ ُم٤م ؾمّٓمره اعمت٠مظمرون  .(1/112اعمًقدة )

 . 53، ٟم٘ماًل قمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م . اٟمٔمر : ُم٠ًمخ٦م إظمذ سم٠مىمؾ ُم٤م ومٞمف ، ًمٚمديمتقر ظم٤مًمد اًمٕمرود ص  ُمٜمٝمؿ

 . ( 1/154اٟمٔمر : ىمقاـمع إدًم٦م ًمٚمًٛمٕم٤مين )  (4)

 . (1/30(  اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم )3)

وطمٙم٤مه ( ، 3/5101( ، واًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي )1/31(  مل ُيٜم٥ًْم هذا اًم٘مقل ٕطمد . اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم  ٓسمـ طمزم )1)

 . (1/311)أصقل اًمٗم٘مف . اٟمٔمر: اسمـ ُمٗمٚمح ىمقًٓ ًمٚمحٜم٤مسمٚم٦م 

 . (1/510(  اعمحّمقل )1)
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 . (5)ي٘مقل سم٘م٤مقمدة آطمتٞم٤مط (

وهق ُم٤م أصٚمف –: ) وًمذًمؽ ضمٕمؾ إظمذ سم٤مٕيمثر ذم اًميب اًمث٤مين  -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمزريمٌم 

 .(1)ومٞمام أصٚمف اًمقضمقب دون همػمه ( آطمتٞم٤مط... وطم٤مصٚمف إجي٤مب  -اؿمتٖم٤مل اًمذُم٦م

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

سم٤مًمٕمٛمؾ سم٤مًمٞم٘ملم 3 ٕنف رسمام صم٧ٌم ذم اًمذُم٦م طمؼ  ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمف حتّمٞمؾ ًمؼماءة اًمذُم٦م  ن إظمذ سم٠ميمثرإ

أزيد مم٤م ىمٞمؾ ، وإذا وضمد هذا آطمتامل ، ويم٤من ىم٤مئاًم ، مل يث٧ٌم اخلروج قمـ اًمٕمٝمدة سم٤مًمٞم٘ملم ، إٓ 

 .(4)قمٜمد إظمذ سم٠ميمثر ُم٤م ىمٞمؾ ذم اعم٠ًمخ٦م 

 : اعم٠ًمخ٦م وضمٝملمٟمقىمش آطمتٞم٤مط ذم 

ٟمف مل يقضمد ذم اعم٠ًمخ٦م دًمٞمؾ يٕمتٛمد قمٚمٞمف ؾمقى اإلمج٤مع ، وهق ٓ يدل إٓ قمغم أىمؾ ُم٤م ىمٞمؾ، إ  -5

ئد ًمق صم٧ٌم ، ًمث٧ٌم ُمـ همػم دًمٞمؾ ُمٕمتؼم ، وهق همػم ضم٤مئز .  واًمزا

ن اهلل ؾمٌح٤مٟمف شمٕمٌدٟم٤م سم٤مًمؼماءة إصٚمٞم٦م ، وأن اًمقاضم٤ٌمت إٟمام وضم٧ٌم سم٤مٕدًم٦م اًمًٛمٕمٞم٦م ، وم٢مذا إ -1

دًمٞمؾ اًمًٛمع سم٤مًم٘مقل سم٤مٕيمثر ذم اًمت٘مديرات ، وم٤مًمٕمٛمؾ سمف ـمرح ًمٚمؼماءة إصٚمٞم٦م اًمتل شمٕمٌدٟم٤م  اٟمتٗمك

 . (3)اهلل هب٤م 

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

3 ٕنف أظمذ سم٤مًمؼماءة إصٚمٞم٦م اًمتل  -اًم٘م٤مئؾ سمّمح٦م اًمتٛمًؽ سم٠مىمؾ ُم٤م ىمٞمؾ –شمرضمح اًم٘مقل إول 

 دل  اًمنمع قمغم اقمت٤ٌمره٤م ، واًمٕمٛمؾ هب٤م .

 

                                 
 . (1/1141(  اإلهب٤مج )5)

 . (1/40(  اًمٌحر اعمحٞمط )1)

 . (1/1141( ، واإلهب٤مج ٓسمـ اًمًٌٙمل )1/511(  اٟمٔمر : اعمحّمقل ًمٚمرازي )4)

 (  اٟمٔمر : اعمرضمٕملم اًم٤ًمسم٘ملم .3)



 الفصل الرابع: األخ  باالحتواط يف مباحث األدلة

 

[371] 

 

 ٟمقع اخلالف ، وصمٛمرشمف :

 اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م ُمٕمٜمقي ، وًمف صمٛمرات وم٘مٝمٞم٦م ، ُمٜمٝم٤م :

رمحف –سم٤مٕظمذ سم٠مىمؾ ُم٤م ىمٞمؾ ذم ُم٠ًمخ٦م دي٦م اًمٞمٝمقدي ، طمٞم٨م ىم٤مل  -رمحف اهلل–اؾمتدٓل اًمِم٤مومٕمل 

ذم دي٦م اًمٞمٝمقدي  -ريض اهلل قمٜمٝمام–وم٘م٣م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ، وقمثامن سمـ قمٗم٤من : ) -اهلل

ين سمثٚم٨م دي٦م ا عمًٚمؿ ، وىم٣م قمٛمر ذم دي٦م اعمجقد سمثامٟمامئ٦م درهؿ ، وذًمؽ صمٚمث٤م قمنم دي٦م واًمٜمٍما

اعمًٚمؿ 3 ٕنف يم٤من ي٘مقل : شم٘مقم اًمدي٦م اصمٜمل قمنم أخػ درهؿ . ومل ٟمٕمٚمؿ أطمدا ىم٤مل ذم دي٤مهتؿ أىمؾ 

وم٠مخزُمٜم٤م ىم٤مئؾ يمؾ واطمد ُمـ ه١مٓء إىمؾ مم٤م  ُمـ هذا ، وىمد ىمٞمؾ : إن دي٤مهتؿ أيمثر ُمـ هذا ،

 .(5)اضمتٛمع قمٚمٞمف ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . (1/501(  إم )5)
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 : اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس

 . إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م دٓٓت إًمٗم٤مظ

 

 وومٞمف ؾمٌٕم٦م ُم٤ٌمطم٨م :

 إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م إُمر واًمٜمٝمل .اعمٌح٨م إول : 

 إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م اًمٕمٛمقم .اعمٌح٨م اًمث٤مين : 

 احلٙمؿ اعمٕمٚمؼ قمغم ُمٕمٜمك يمكم .اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م : 

 ) أل ( اًمٕمٝمد ٕيمثر اعمٕمٝمقد .سف اعمٌح٨م اًمراسمع : 

 إدظم٤مل اًمٖم٤مي٦م ذم اعمٖمّٞم٤م .اعمٌح٨م اخل٤مُمس : 

 محؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد .اعمٌح٨م اًم٤ًمدس : 

 محؾ اعمِمؽمك قمغم ُمٕمٜمٞمٞمف .اعمٌح٨م اًم٤ًمسمع : 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل اخلامس: األخ  باالحتواط يف مباحث دالالت األلفاظ

 

[372] 

 

 

 

 

 اعمٌح٨م إول :

 . إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م إُمر واًمٜمٝمل

 

 وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن :

 

 ٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م إُمر .إظمذ سم٤ماعمٓمٚم٥م إول : 

 إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م اًمٜمٝمل .اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين : 
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 اعمٓمٚم٥م إول :

 إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م إُمر .

 

 وومٞمف أرسمع ُم٤ًمئؾ :

 

 دًٓم٦م إُمر قمغم اًمقضمقب .اعم٠ًمخ٦م إومم : 

 دًٓم٦م إُمر قمغم اًمٗمقر .اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م : 

 ًٓم٦م إُمر قمغم اًمتٙمرار .داعم٠ًمخ٦م اًمث٤مًمث٦م : 

 شمٕم٤مىم٥م أُمريـ ُمتامصمٚملم ذم ىم٤مسمؾ ًمٚمتٙمرار .اعم٠ًمخ٦م اًمراسمٕم٦م : 
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 اعم٠ًمخ٦م إومم : دًٓم٦م إُمر قمغم اًمقضمقب .

 حترير حمؾ اًمٜمزاع :

اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن إُمر يًتٕمٛمؾ ذم ُمٕم٤من ُمتٕمددة يم٤مًمقضمقب واًمٜمدب واإلرؿم٤مد واإلسم٤مطم٦م 

م واًمتٕمجٞمز واإله٤مٟم٦م واًمتًقي٦م واًمدقم٤مء وآُمتٜم٤من واًمتٝمديد و اإل ٟمذار واًمتًخػم واإليمرا

 .(5)واًمتٛمٜمل واًمتٙمقيـ 

 .(1)واشمٗم٘مقا قمغم أن صٞمٖم٦م ) اومٕمؾ ( ًمٞم٧ًم طم٘مٞم٘م٦م ذم مجٞمع هذه اعمٕم٤مين 

 .(4)واشمٗم٘مقا قمغم أنف إذا اطمتٗم٧م سمف ىمريٜم٦م حتدد ُمٕمٜم٤مه محٚم٧م قمٚمٞمف 

ٛمؾ قمغم اًمقضمقب أو اًمٜمدب أو واظمتٚمٗمقا إذا دمردت صٞمٖم٦م ) اومٕمؾ ( قمـ اًم٘مريٜم٦م ، هؾ حت

 اإلسم٤مطم٦م؟

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 اظمتٚمػ إصقًمٞمقن ذم  دًٓم٦م إُمر قمغم اًمقضمقب ، قمغم أرسمٕم٦م أىمقال :

 . (1)، ومج٤مقم٦م ُمـ اعمتٙمٚمٛملم (3)هن٤م حتٛمؾ قمغم اًمقضمقب . وهق ىمقل مجٝمقر اًمٕمٚمامءإ اًم٘مقل إول :

ض ــــــــــــــ، وسمٕم -رمحف اهلل– (1) ه٤مؿمؿ هن٤م حتٛمؾ قمغم اًمٜمدب . وهق ىمقل أيبإ اًم٘مقل اًمث٤مين :

                                 
ت٘م٤مر )هن٤مي٦م ( وزاد اهلٜمدي ُمـ ُمٕم٤مين إُمر : اًمتٕمج٥م وآطم4/5140: اإلطمٙم٤مم ًممُمدي )( اٟمٔمر5)

 . (1/410وأوصٚمٝم٤م اًمزريمٌم إمم صمالث وصمالصملم ُمٕمٜمك ) اًمٌحر اعمحٞمط ، ( 4/131اًمقصقل

 ( . 1/413( ، و اًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم )5/301(  اٟمٔمر : احل٤مصؾ ًمألرُمقي )1)

ر قمكم ( ، و آؾمتدٓل سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ًمئؾ إُمر واًمٜمٝمل ًمٚمديمتق1/411(  اٟمٔمر : ذح خمتٍم اًمروو٦م ًمٚمٓمقذم )4)

 . (114ص – 15اًمٕمدد  –اعمٓمرودي ) جمٚم٦م اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م 

، وىمقاـمع  15( ، و أصقل اًمٌزدوي ص 5/51، و أصقل اًمنظمز ) 11(  اٟمٔمر : اعم٘مدُم٦م ٓسمـ اًم٘مّم٤مر ص 3)

( ، و هن٤مي٦م 1/103( ، وروو٦م اًمٜم٤مفمر ٓسمـ ىمداُم٦م )1/30( ، و اعمحّمقل ًمٚمرازي )5/540إدًم٦م ًمٚمًٛمٕم٤مين )

 .(4/42ًمٙمقيم٥م اعمٜمػم ٓسمـ اًمٜمج٤مر )( ، و وذح ا5/14( ، واعمًقدة ٔل شمٞمٛمٞم٦م )4/113ي )اًمقصقل ًمٚمٝمٜمد

 . (5/10(  يم٠ميب احلًلم اًمٌٍمي وأطمد ىمقزم اجل٤ٌمئل . اٟمٔمر :  اعمٕمتٛمد )1)

 ( .5/421( ، وهن٤مي٦م اًمًقل ًمإلؾمٜمقي )5/10(  اٟمٔمر : اعمٕمتٛمد )1)
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 . (5)اح٤مًمٙمٞم٦م

 . (1)هن٤م حتٛمؾ قمغم اإلسم٤مطم٦م إ اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م :

 (1)واجلقيٜمل (3)، واظمت٤مره اًم٤ٌمىمالين (4)اًمتقىمػ . وهق ىمقل أيب احلًـ إؿمٕمري اًم٘مقل اًمراسمع :

 .  -رمحٝمؿ اهلل– (0)وأُمدي (1)واًمٖمزازم (1)واجلقيٜمل

 اعم٠ًمخ٦م : آطمتٞم٤مط ذم ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم

، -اًم٘م٤مئٚمقن سمحٛمؾ إُمر قمغم اًمقضمقب –أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م أصح٤مب اًم٘مقل إول 

رمحٝمؿ –آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م اجلّم٤مص ، وأبق احلًلم اًمٌٍمي ، واًمنظمز ، وأُمدي  وٟمص قمغم

 . -اهلل

: ) وىمد اؾمتدل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٠من ىمقًمف : )اومٕمؾ( ًمق  -رمحف اهلل–ىم٤مل أبق سمٙمر اجلّم٤مص 

ٚمح ًمإلجي٤مب واًمٜمدب ، ًمٙم٤من اعمّمػم إمم ضمٝم٦م اإلجي٤مب أومم 3 ح٤م ومٞمف ُمـ آطمتٞم٤مط ، وإظمذ ص

 . (1)سم٤مًمث٘م٦م ( 

: ) دًمٞمؾ آظمر : إُمر إذا محؾ قمغم اًمقضمقب يم٤من أطمقط،  -رمحف اهلل–وىم٤مل أبق احلًلم اًمٌٍمي 

 . (2)وإظمذ سم٤مٕطمقط واضم٥م ( 

                                 
 ( .5/440(  اٟمٔمر : إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل ًمٚم٤ٌمضمل )5)

 ( .5/112( ، واًمٕمدة ٕيب يٕمغم )1/10ذيمروه ُمـ همػم ٟم٦ًٌم . اٟمٔمر : أصقل اجلّم٤مص ) ( 1)

 ( .1/00( ، واعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم )1/10(  اٟمٔمر : اًمت٘مري٥م )4)

 . (5/411( ، و إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل ًمٚم٤ٌمضمل )1/101(  اٟمٔمر : ذح اًمٚمٛمع ًمٚمِمػمازي )3)

 . (5/111(  اٟمٔمر : اًمؼمه٤من )1)

 . (1/00)(  اٟمٔمر : اعمًتّمٗمك 1)

 . (4/5133(  اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم )0)

 . (1/500(  أصقل اجلّم٤مص )1)

 . (5/10(  اعمٕمتٛمد )2)
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 ُمٓمٚمؼ إُمر اإلجي٤مب ، ومٞمف ُمٕمٜمك آطمتٞم٤مط : ) وم٤مًم٘مقل سم٠من ُم٘مت٣م -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمنظمز 

 . (5)ُمـ يمؾ وضمف ( 

 . (1): ) محؾ إُمر قمغم اًمقضمقب أطمقط ًمٚمٛمٙمٚمػ (  -رمحف اهلل–وىم٤مل أُمدي 

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

إُمر قمغم اًمقضمقب وم٘مد طمّمؾ اعم٘مّمقد اًمراضمح ، وأُمٜم٤م ُمـ ضر اًمؽمك ، ذًمؽ ٕنف إن  إن محؾ

قب يٙمقن ٟم٤مومٕم٤ًم ٓ ضر ومٞمف ، وًمق محٚمٜم٤مه قمغم اًمٜمدب مل ٟم٠مُمـ يم٤من إُمر ًمٚمٜمدب ومحٛمٚمف قمغم اًمقضم

 . (4)اًمير سمت٘مدير يمقٟمف واضم٤ًٌم 

 ٟمقىمش ُم٠مظمذ آطمتٞم٤مط ُمـ وضمٝملم :

د  اًمقضمف إول : أن اقمت٤ٌمر آطمتٞم٤مط ذم إجي٤مب إُمر هق شمرك آطمتٞم٤مط ُمـ ىمٌؾ أنف مل يٙمـ ُمرا

ُم٤م ٓجيقز اإلىمدام قمٚمٞمف ، ُمـ اقمت٘م٤مد اًمٌمء اهلل اإلجي٤مب ، وم٢مذا اقمت٘مدٟم٤م اإلجي٤مب وم٘مد أىمدُمٜم٤م قمغم 

 . (3)قمغم ظمالف ُم٤م هق قمٚمٞمف 

ر وُمِم٘م٦م ذم شم٘مدير ومٕمٚمف ، واًمٕم٘م٤مب واإلصمؿ  اًمقضمف اًمث٤مين : أن محٚمٜم٤م إُمر قمغم اًمقضمقب ومٞمف إضا

 .(1) ريمف ، وم٤مٓطمتٞم٤مط محٚمف قمغم اًمٜمدبسمت٘مدير شم

 سمام ي٠ميت : ٦موجي٤مب قمـ اعمٜم٤مىمِم

ٟمٙمٚمػ ذم ُمثؾ هذه احل٤مًم٦م همػم آطمتٞم٤مط وإظمذ سم٤محلزم ، وم٘مد شمٞم٘مٜم٤م ومألنٜم٤م مل  أُم٤م اًمقضمف إول :

: " دع  ُمتك ومٕمٚمٜم٤م ذًمؽ أن٤م همػم ُمٕمت٘مديـ ًمٚمٌمء قمغم ظمالف ُم٤م هق قمٚمٞمف ، وذًمؽ يم٘مقل اًمٜمٌل 

                                 
 (5/50(  أصقل اًمنظمز )5)

 (4/5111(  اإلطمٙم٤مم )1)

 (4/5111( ، و اإلطمٙم٤مم )5/10(  اٟمٔمر : اعمٕمتٛمد )4)

 ( .1/500(  اٟمٔمر : أصقل اجلّم٤مص )3)

 (4/5111(  اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم )1)
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 .(5)ُم٤م يريٌؽ إمم ُم٤م ٓ يريٌؽ " 

، وىمد يٙمقن  ومألن اعمية احل٘مٞم٘مٞم٦م سمت٘مدير إُمر ُمٜمدوسم٤ًم ومٞمؽمك أطمٞم٤مٟم٤ًم ًمذًمؽ أُم٤م اًمقضمف اًمث٤مين :

 . (1)واضم٤ًٌم ذم احل٘مٞم٘م٦م 

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

ڑ ک ک ک ک ) اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م محؾ إُمر قمغم اًمقضمقب 3 ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :

وم٠مُمرهؿ سم٤محلذر قمـ ٟمزول اًمٕمذاب قمٜمد خم٤مًمٗم٦م  (4)(   گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

 سمٕمّمٞم٤مٟمف سمٛمجرد وم٠مظمؼم (3)(   ک گ گ)إُمر، ومدل قمغم أن أُمره ًمٚمقضمقب 3 وىمقًمف : 

: "  ًمقٓ أن أؿمؼ قمغم خم٤مًمٗم٦م إُمر ، وشم٤مرك اعمٜمدوب واعم٤ٌمح ٓ يًٛمك قم٤مصٞم٤ًم 3 وىمقل اًمٜمٌل 

حيٛمؾ قمغم اًمقضمقب 3 وإلمج٤مع  ومدل قمغم أن أُمره  (1) أُمتل ُٕمرهتؿ سم٤مًمًقاك قمٜمد يمؾ صالة "

قمام   قمغم اُمتث٤مل أواُمر اهلل شمٕم٤ممم ، ووضمقب ـم٤مقمتف ُمـ همػم ؾم١مال اًمٜمٌل  وإلمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م 

 .(  1)قمٜمك سم٠مواُمره 

                                 
 . 13خترجيف ص  شم٘مدم(  5)

اًمٕمدد  –(  اٟمٔمر : آؾمتدٓل سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ًمئؾ إُمر واًمٜمٝمل ًمٚمديمتقر قمكم اعمٓمرودي ) جمٚم٦م اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م 1)

 . (110ص – 15

 ( ُمـ ؾمقرة اًمٜمقر .14(  ُمـ أي٦م رىمؿ )4)

 ( ُمـ ؾمقرة ـمف .24(  ُمـ أي٦م )3)

 (  أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .1)

( ، وُمًٚمؿ ذم 110( / سمرىمؿ )1/3ف ، يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ، سم٤مب اًمًقاك يقم اجلٛمٕم٦م ، )اًمٌخ٤مري ذم صحٞمح          

 ( .111، سمرىمؿ ) 551، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ، سم٤مب اًمًقاك ، ص صحٞمحف

( ، وُمٕم٤ممل 5/301( ، واحل٤مصؾ ًمألرُمقي )5/141( ، واًمٕمدة ٕيب يٕمغم )1/12(  اٟمٔمر : أصقل اجلّم٤مص )1)

، وسمح٨م سمٕمٜمقان : دًٓم٦م إُمر قمغم  422ٚمديمتقر حمٛمد اجلٞمزاين ص أصقل اًمٗم٘مف قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ًم

سمِم٦م ، ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ  =           اًمقضمقب سملم اًمتح٘مٞمؼ واًمتٓمٌٞمؼ ، ًمٚمديمتقر قمٌداًمرؤوف ظمرا
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 ٟمقع اخلالف ، وصمٛمرشمف :

 اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م ُمٕمٜمقي ، وًمف صمٛمرات وم٘مٝمٞم٦م ، ومٛمـ ذًمؽ :

اظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اإلؿمٝم٤مد قمغم اعمراضمٕم٦م ، هؾ هق واضم٥م أو ٓ ؟ ومٛمـ ىم٤مل سم٤مًمقضمقب  -5

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )اطمت٩م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم : 

تيض اًمقضمقب ، وُمٜمع وإُمر سم٤مإلؿمٝم٤مد ي٘م (5)(   ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

 اعمخ٤مًمػ ُمـ إجي٤مب اًمِمٝم٤مدة سمٜم٤مًء قمغم أن إُمر ٓ ي٘متيض اًمقضمقب .

م : ومٛمـ ىم٤مل سم٤مًمقضمقب اؾمتدل سم٘مقل اًمٜمٌل  -1 اظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء ذم وضمقب اًمتٙمٌػم قمٜمد اإلطمرا

 " ومٝمذا أُمر ، ومٞمحٛمؾ قمغم اًمقضمقب ، واعمخ٤مًمػ ُمٜمع ُمـ  (1) : " إذا ىمٛم٧م إمم اًمّمالة ومٙمؼم

 . (4)ذًمؽ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               
 . م1000، سمت٤مريخ  1ًمٚمٕمٚمقم آىمتّم٤مدي٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ، اًمٕمدد =

 ( ُمـ ؾمقرة اًمٓمالق .1(  ُمـ أي٦م رىمؿ )5)

 رضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .(  أظم1)

ءة ًمإلُم٤مم واح٠مُمقم ذم اًمّمٚمقات يمٚمٝم٤م ، )           ( ، 5/511اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب إذان ، سم٤مب وضمقب اًم٘مرا

ءة اًمٗم٤محت٦م ذم يمؾ ريمٕم٦م ، ص 010سمرىمؿ ) ،  515( ، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمّمالة ، سم٤مب وضمقب ىمرا

 ( .420سمرىمؿ )

 . ٤41مين ص (  اٟمٔمر : ُمٗمت٤مح اًمقصقل ًمٚمتٚمٛم4ً)
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 اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م : دًٓم٦م إُمر قمغم اًمٗمقر .

 حترير حمؾ اًمٜمزاع :

اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء أن إُمر سمٕم٤ٌمرة ُمتٙمررة شمًتققم٥م ؾم٤مئر إوىم٤مت يم٤مإليامن سم٤مهلل ي٘متيض اًمٗمقر ، وٓ 

  . (5)يتّمقر ومٞمف اًمؽماظمل 

 . (1)ٕمٛمؾ هب٤مواشمٗم٘مقا قمغم أن إُمر اعمٓمٚمؼ إذا اىمؽمن سمف ىمريٜمف شمدل قمغم اًمٗمقر أو اًمؽماظمل وم٢مٟمف ي

 . (4)واشمٗم٘مقا قمغم أن اعم٤ٌمدر ذم ومٕمؾ إُمر أنف ممتثؾ ًمألُمر

 واظمتٚمٗمقا ذم دًٓم٦م إُمر اعمٓمٚمؼ اخل٤مزم قمـ اًم٘مريٜم٦م قمغم اًمٗمقر أو اًمؽماظمل ؟

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اعم٠ًمخ٦م قمغم أىمقال :

،  (3)٥م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٚمؼ اًمٓمٚمـــــــــــــــــــــــــــؼ يدل قمغم اًمؽماظمل أو ُمٓمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن إُمر اعمٓمٚمإ اًم٘مقل إول :

،  (1)٦مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم ُمـ احلٜمٗمٞمــــــــــــــــــــــــــقر إصقًمٞمـــــــــــــــــــــــــــــــــــقل مجٝمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ٥م هلذا اًم٘مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذـهو

                                 
 . 150(  اٟمٔمر : إيْم٤مح اعمحّمقل ًمٚمامزري ص5)

( ، و اًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم 4/5120( ، و اإلطمٙم٤مم ًممُمدي )5/511(  اٟمٔمر : اًم٘مقاـمع ًمٚمًٛمٕم٤مين )1)

(1/421) . 

 . 511( ، واًمتٜم٘مٞمح٤مت ًمٚمًٝمروردي ص 4/5121(  اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم ًممُمدي )4)

اًمّمحٞمح ُمـ ُمذه٥م : ) -رمحف اهلل–د ُمٓمٚمؼ اًمٓمٚم٥م ، ىم٤مل اًمتٗمت٤مزاين (  سمٕمض إصقًمٞملم يٕمؼم سم٤مًمؽماظمل ويري3)

د ،  قمٚمامء احلٜمٗمٞم٦م أنف ًمٚمؽماظمل ، إٓ أن ُمرادهؿ سم٤مًمؽماظمل قمدم اًمت٘مٞمٞمد سم٤محل٤مل واعمّمٜمػ اصٓمٚمح قمغم أن اعمرا

يح سم٤مًمؽماظمل قمدم اًمت٘مٞمٞمد سم٤محل٤مل ٓ اًمت٘مٞمٞمد سم٤مٓؾمت٘م٤ٌمل ، وم٤مًمؽماظمل قمٜمده أقمؿ ُمـ اًمٗمقر وهمػمه ( ذح اًمتٚمق

د 3 ٕن ُم٘متْم٤مه٤م  -رمحف اهلل–وىم٤مل اح٤مزري  (5/401) : ) وأُم٤م ىمقهلؿ : قمغم اًمؽماظمل ، ومٕم٤ٌمرة ٓ شمٓم٤مسمؼ اعمرا

     أن اًمٌدار إمم اًمٗمٕمؾ ٓ جيقز ، وهذا مل يذه٥م إًمٞمف أطمد ، وإٟمام ُمرادهؿ : إضم٤مزة اًمت٠مظمػم ( إيْم٤مح اعمحّمقل 

 . (1/422، واٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم ) 155ص 

ر )1) ( ، و اًمقاذم ًمٚمًٖمٜم٤مىمل 5/11( ، وأصقل اًمنظمز )5/11(  اٟمٔمر : أصقل اًمٙمرظمل ُمع يمِمػ إها

 =( . وٟم٥ًم يمثػم ُمـ إصقًمٞملم اًم٘مقل سمحٛمؾ إُمر قمغم5/411(، وشمٞمًػم اًمتحرير ُٕمػم سم٤مدؿم٤مه )1/323)
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 .(3)،ورواي٦م قمـ أمحد  (4)، واعمٕمتزًم٦م (1)، ومجٝمقر اًمِم٤مومٕمٞم٦م (5)وسمٕمض اح٤مًمٙمٞم٦م

، (1)، وسمٕمض احلٜمٗمٞم٦م(1)ي٦م ، وهق ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م ن إُمر اعمٓمٚمؼ يدل قمغم اًمٗمقرإ اًم٘مقل اًمث٤مين :

 . (1)، وسمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م (0)وسمٕمض اح٤مًمٙمٞم٦م

ن إُمر اعمٓمٚمؼ يدل قمغم اًمٗمٕمؾ ذم احل٤مل ، أو اًمٕمزم قمٚمٞمف ذم صم٤مين احل٤مل ، وهق إ اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م:

 (2)ىمقل سمٕمض اعمٕمتزًم٦م .

ىمٗمٞم٦م رأج٤من : اًم٘مقل اًمراسمع :  اًمتقىمػ ذم اعم٠ًمخ٦م . وًمٚمقا

ومٕمؾ إُمر ومقرًا أو ُمؽماظمٞم٤ًم ومال يدرى ذم طم٤مًمف هؾ هق ممتثؾ أو ٓ ؟ وهذا هف ذم ن ُمـ إ -5

                                                                                               
ذم اإلطمٙم٤مم  ( وأُمدي5/510اًمٗمقر ٕصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م يمام ومٕمؾ أبق احلًلم اًمٌٍمي ذم اعمٕمتٛمد )=

( وهمػمهؿ . وهذا ظمٓم٠م ذم ٟم٦ًٌم إىمقال ، وًمٕمؾ ؾم٥ٌم ذًمؽ أُمران : 1/421( واًمزريمٌم ذم اًمٌحر )4/5121)

رضمققمٝمؿ ًمٚمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل دارت سملم  -1أنف ىمقل ًمٌٕمض احلٜمٗمٞم٦م يم٠ميب احلًـ اًمٙمرظمل يمام ؾمٞم٠ميت .  -5

قًمقن : سمحٛمؾ إُمر قمغم اًمٗمقر . )اٟمٔمر سمح٨م اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜمٗمٞم٦م ، اًمتل ىمد يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م أن أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م ي٘م

سمٕمٜمقان : دًٓم٦م إُمر اعمٓمٚمؼ قمغم اًمٗمقر وقمدُمف وأثر ذًمؽ ذم اظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء عمحٛمد محد قمٌداحلٛمٞمد ، ٟمنم ذم 

 ( . 1،  ص  5اعمجٚم٦م إردٟمٞم٦م ذم اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمدد 

 .155، وإيْم٤مح اعمحّمقل ًمٚمامزري ص (5/410(  اح٤مًمٙمٞم٦م اعمٖم٤مرسم٦م . اٟمٔمر : إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل ًمٚم٤ٌمضمل )5)

 . (1/420(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم )1)

 . (5/510(  اٟمٔمر : اعمٕمتٛمد ٕيب احلًلم اًمٌٍمي )4)

 ( .1/115( ، وأصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح )5/151(  اٟمٔمر : اًمتٛمٝمٞمد ٕيب اخلٓم٤مب )3)

( ، واًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي 1/115ُمٗمٚمح ) ( ، وأصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ5/151(  اٟمٔمر : اًمتٛمٝمٞمد ٕيب اخلٓم٤مب )1)

(1/1111) . 

ر ًمٚمٌخ٤مري ) -رمحف اهلل–(  يم٠ميب احلًـ اًمٙمرظمل 1) ( ، واًمقاذم ًمٚمًٖمٜم٤مىمل 5/113. اٟمٔمر : يمِمػ إها

(1/323). 

 . 155(، و إيْم٤مح اعمحّمقل ًمٚمامزري ص5/410(  اح٤مًمٙمٞم٦م اًمٌٖمداديقن . اٟمٔمر : إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل ًمٚم٤ٌمضمل )0)

 . (1/421( ، واًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم )5/511ػمذم ، وأيب طم٤مُمد . اٟمٔمر : اًم٘مقاـمع ًمٚمًٛمٕم٤مين )(  يم٠ميب سمٙمر اًمّم1)

 . (1/420(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم )2)
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 اًمتقىمػ ، وهق خم٤مًمػ ًمإلمج٤مع .

ن اعم٤ٌمدر ممتثؾ سم٤مإلمج٤مع ، وأُم٤م اعم١مظمر ًمٚمٗمٕمؾ ومال يدرى هؾ هق ممتثؾ أوٓ ، وهذا اظمتٞم٤مر إ -1

 . (5) -رمحف اهلل–اجلقيٜمل 

 ٦م :آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم

ٟمص ، و -اًم٘م٤مئٚمقن سمحٛمؾ إُمر قمغم اًمٗمقر –أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م أصح٤مب اًم٘مقل اًمث٤مين 

آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م مج٤مقم٦م ُمـ إصقًمٞملم ، ومٛمٜمٝمؿ : أبق احلًلم اًمٌٍمي ، و أبق اخلٓم٤مب ، قمغم 

 . (1)-رمحٝمؿ اهلل–واًمرازي ، وأُمدي ، واسمـ ُمٗمٚمح 

ُمٜمٝم٤م ىمقهلؿ : إن إُمر اىمت٣م اًمقضمقب ، ومحٛمٚمف قمغم : ) و -رمحف اهلل–ىم٤مل أبق احلًلم اًمٌٍمي 

 . (4)وضمقب اًمٗمٕمؾ ذم صم٤مين اًمقىم٧م أطمقط(

: )دًمٞمؾ آظمر : أن إُمر ىمد اىمت٣م اًمقضمقب ومحٛمٚمف قمغم وضمقب  -رمحف اهلل–وىم٤مل أبق اخلٓم٤مب 

 . (3)اًمٗمٕمؾ قم٘مٞمٌف أطمقط 3 ٕنف شمؼمأ ذُمتف مم٤م وضم٥م ، وٓ خي٤مـمر ومٞمف (

) أمجٕمٜم٤م قمغم أنف ًمق ومٕمؾ قم٘مٞمٌف ي٘مع اعمقىمع وخيرج قمـ اًمٕمٝمدة ، :  -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمرازي 

وـمري٘م٦م آطمتٞم٤مط شم٘متيض وضمقب اإلشمٞم٤من سمف قمغم اًمٗمقر 3 ًمتحّمٞمؾ اخلروج قمـ اًمٕمٝمدة 

 .(1)سمٞم٘ملم(

: ) اًمث٤مين : أن إمج٤مع اًمًٚمػ ُمٜمٕم٘مد قمغم أن اعم٤ٌمدر خيرج قمـ قمٝمدة  -رمحف اهلل–وىم٤مل أُمدي 

 . (1)ر ، ومٙم٤من اًم٘مقل سم٤مًمتٕمجٞمؾ أطمقط وأومم (إُمر ، وٓ إمج٤مع ذم اعم١مظم

                                 
 . (3/5512( ، واٟمٔمر : اإلهب٤مج ٓسمـ اًمًٌٙمل )5/141(  اًمؼمه٤من )5)

 ( .1/1111اًمتحٌػم ) ( ، واعمرداوي ذم4/211(  وذيمره صٗمل اًمديـ اهلٜمدي ذم هن٤مي٦م اًمقصقل )1)

 . (5/511(  اعمٕمتٛمد )4)

 . (5/111(  اًمتٛمٝمٞمد )3)

 . (1/552(  اعمحّمقل )1)

 . (4/5401(  اإلطمٙم٤مم )1)
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م اًمقضمقب إي٤مه 3 ٕن وضمقب ):  -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح  وأجْم٤م : ُمًتٚمزم ًمألُمر ٓؾمتٚمزا

اًمٗمٕمؾ  ُمًتٚمزم ًمقضمقب اقمت٘م٤مده قمغم اًمٗمقر 3 وٕنف أطمقط خلروضمف قمـ اًمٕمٝمدة  إمج٤مقم٤م ، وٕثٛمف 

 . (5)( سمٛمقت

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

٤مذة ىمد أبرأ ذُمتف ، وظمرج قمـ قمٝمدة إُمر ، وذًمؽ أُمر جمٛمع قمٚمٞمف ، وأُم٤م ن اعمٛمتثؾ ًمٚمٗمٕمؾ ُمٌإ

اعم١مظمر ٕداء اًمٗمٕمؾ ومح٤مًمف ُمِمٙمقك ومٞمف ، وحيتٛمؾ أن قم٤مص وآصمؿ هبذا اًمت٠مظمػم إلرادة اًمٗمقر ذم 

 إُمر ، ومٚمذا دًّم٧م ـمري٘م٦م آطمتٞم٤مط قمغم محؾ إُمر قمغم اًمٗمقر .

 ٟمقىمش ُم٠مظمذ آطمتٞم٤مط ُمـ وضمٝملم :

ن اًمٜم٤موملم حلٛمؾ إُمر قمغم اًمٗمقري٦م آُمٜمقن ُمـ اعمية إن أظمروا اًمٗمٕمؾ  ، همػم إ اًمقضمف إول :

ظم٤مئٗملم ُمـ ذًمؽ ، ومٚمٞمس آطمتٞم٤مط قمٜمدهؿ سم٠من ٟمٕمت٘مد وضمقب اًمتٕمجٞمؾ وٟمحـ ٓ ٟم٠مُمـ أٓ 

 . (1)يٙمقن واضم٤ًٌم ، ومٜمٙمقن ىمد ومٕمٚمٜم٤م اقمت٘م٤مدًا ٓ ٟم٠مُمـ يمقٟمف ضمٝماًل 

قمغم فمٜمف ، وم٢من فمـ اًمٗمقر وضم٥م قمٚمٞمف اشم٤ٌمقمف، ن آطمتٞم٤مط هق ذم اشم٤ٌمع ُم٤م همٚم٥م إ اًمقضمف اًمث٤مين :

 .(4)وإن فمـ اًمؽماظمل ، وضم٥م قمٚمٞمف اشم٤ٌمقمف

 وأضمٞم٥م قمـ اعمٜم٤مىمِم٦م سمام يكم :

ومٞمٛمٙمـ اجلقاب قمٜمف سم٠من اخلٓم٠م ذم آُمتث٤مل ًمٚمٗمٕمؾ ظمػم ُمـ اخلٓم٠م ذم اقمت٘م٤مد  أُم٤م اًمقضمف إول :

طم٤مل ، واعم١مظمر ممتثؾ  اًمٗمقري٦م وهق ًمٞمس يمذًمؽ . ووضمٝمف : أن اعم١مدي ومقرًا ممتثؾ ًمألُمر قمغم يمؾ

 ًمألُمر ذم سمٕمض إطمقال ، ومٙم٤من إول ظمػم ُمـ اًمث٤مين .

ومال يت٠متك ذًمؽ قمٜمد قمدم اًمٔمـ سم٠مطمد اًمٓمري٘ملم ، ومٞمحٛمؾ قمٜمدئذ قمغم  وأُم٤م اًمقضمف اًمث٤مين :

                                 
 . (1/113(  أصقل اًمٗم٘مف )5)

 . (5/511(  اٟمٔمر : اعمٕمتٛمد )1)

 . (4/5401(  اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم ًممُمدي )4)
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 . (5)آطمتٞم٤مط اًمذي ذيمرٟم٤مه 

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

3 ٕن فمقاهر اًمٜمّمقص شمدل  -قر اًمٗماًم٘م٤مئؾ سمحٛمؾ إُمر قمغم–يؽمضمح صح٦م اًم٘مقل اًمث٤مين 

ٻ ٻ ٻ ٻ )، وىمقًمف :    (1)(   ڦ ڦ)، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم قمٚمٞمف

، وٕن اًمًالُم٦م ُمـ اخلٓمر واًم٘مٓمع سمؼماءة اًمذُم٦م إٟمام يٙمقن سم٤معم٤ٌمدرة ، وهق  (4)(   پ

 . (3)أىمرب ًمتح٘مٞمؼ ُم٘مت٣م إُمر وهق اًمقضمقب

 ٟمقع اخلالف ، وصمٛمرشمف :

 رات وم٘مٝمٞم٦م ُمتٕمددة ، ومٛمـ ذًمؽ :اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م ُمٕمٜمقي ، وًمف صمٛم

 .(1)اظمتالف اًمٕمٚمامء ذم وضمقب احل٩م قمغم اًمٗمقر أو قمغم اًمؽماظمل  -5

 .(1): )وقمٜمدٟم٤م ذم اعمذه٥م ذم ذًمؽ ىمقٓن ، سمٜم٤مًء قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة ( -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمتٚمٛم٤ًمين 

سم٤مًمٗمقر، اظمتالف اًمٕمٚمامء ذم ُم٤م إذا طم٤مل احلقل ، ومتٙمـ ُمـ إظمراج اًمزيم٤مة ، ومٛمذه٥م اًم٘م٤مئؾ  -1

وضمقب اًمزيم٤مة ُم٤ٌمذة ، ومٚمق هٚمؽ اًمٜمّم٤مب وٛمٜمف ، وُمذه٥م اًم٘م٤مئؾ سم٤مًمؽماظمل ي٘مقل : ًمف شم٠مظمػم 

 . (0)إظمراج اًمزيم٤مة ، وٓ يْمٛمـ إذا هٚمؽ اًمٜمّم٤مب

 

                                 
 . (4/214(  اٟمٔمر : هن٤مي٦م اًمقصقل ًمّمٗمل اًمديـ اهلٜمدي )5)

 ( ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة .531(  ُمـ أي٦م )1)

 ( ُمـ ؾمقرة آل قمٛمران .544(  ُمـ أي٦م )4)

 . 300، وُمٕم٤ممل أصقل اًمٗم٘مف قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م ًمٚمديمتقر حمٛمد اجلٞمزاين ص  430(  اٟمٔمر : اعمذيمرة ًمٚمِمٜم٘مٞمٓمل ص 3)

 . (5/501(  اٟمٔمر : ىمقاـمع إدًم٦م ًمٚمًٛمٕم٤مين )1)

 . 44(  ُمٗمت٤مح اًمقصقل ص 1)

، ودٓٓت إًمٗم٤مظ ذم ُم٤ٌمطم٨م إصقًمٞملم ًمٚمديمتقر يٕم٘مقب  44ر : ُمٗمت٤مح اًمقصقل ًمٚمتٚمٛم٤ًمين ص (  اٟمٔم0)

 . 135اًم٤ٌمطمًلم ص 
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 ؾم٥ٌم اخلالف :

 سمٜمك اًمزريمٌم اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م قمغم ُم٠ًمخ٦م أصقًمٞم٦م ، وهل : اًمقاضم٥م اعمقؾمع .

ر قمغم اًمٗمقر ، وُمـ أثٌتف وىمع اظمتالومٝمؿ ذم هذه ومٛمـ ٟمٗمك اًمقاضم٥م اعمقؾمع ىم٤مل هٜم٤م سم٠من إُم

 . (5)اعم٠ًمخ٦م

ر يٚمزُمف محؾ إُمر  وشمٌٜمك اعم٠ًمخ٦م يمذًمؽ قمغم ُم٠ًمخ٦م : اىمتْم٤مء إُمر اًمتٙمرار ، ومٛمـ ىم٤مل سم٤مًمتٙمرا

 . (1)قمغم اًمٗمقري٦م ، وُمـ ٟمٗمك اًمتٙمرار اظمتٚمػ ىمقًمف ه٤م هٜم٤م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . 141( ، وؾمالؾمؾ اًمذه٥م ص 1/422(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط )5)

ر ًمٚمٌخ٤مري )1)  . (1/1113( ، واًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي )5/411(  اٟمٔمر : يمِمػ إها
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 اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مًمث٦م : دًٓم٦م إُمر قمغم اًمتٙمرار .

 رير حمؾ اًمٜمزاع :حت

 . (5)اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن ومٕمؾ إُمر ُمرة واطمدة ُمـ ُم٘متْمٞم٤مت إُمر وضوري٤مشمف

واشمٗم٘مقا قمغم أنف إذا اطمتٗم٧م سم٤مُٕمر ىمريٜم٦م شمدل قمغم اًمتٙمرار ومٞمحٛمؾ إُمر قمٚمٞمف ، وإن اطمتٗم٧م سمف 

 . (1)ىمريٜم٦م شمدل قمغم ومٕمؾ إُمر ُمرة واطمدة مُحِؾ قمٚمٞمٝم٤م

 .(4) ومٕمؾ قمدد حمّمقر يم٤معمرشملم واًمثالثواشمٗم٘مقا قمغم قمدم محؾ إُمر قمغم

ر ، أو قمدُمف ؟  واظمتٚمٗمقا ذم دًٓم٦م إُمر اعمٓمٚمؼ قمغم اًمتٙمرا

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اعم٠ًمخ٦م قمغم ىمقًملم :

ر .إ اًم٘مقل إول :  ن إُمر اعمٓمٚمؼ ٓ يدل قمغم اًمتٙمرا

ٝمؿ ُمـ ىم٤مل : يدل قمغم اعمرة ، صمؿ اظمتٚمٗمقا : ومٛمٜم (3)وهذا ىمقل مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء واعمتٙمٚمٛملم

ر (1)اًمقاطمدة، وحيتٛمؾ اًمتٙمرار ، وُمٜمٝمؿ ُمـ شمقىمػ ذم  (1)، وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل : ٓ حيتٛمؾ اًمتٙمرا

                                 
 . (1/515) (  اٟمٔمر : اًمت٘مري٥م ًمٚم٤ٌمىمالين5)

 . (1/411( ، واًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم )5/110(  اٟمٔمر : ذح اًمٚمٛمع ًمٚمِمػمازي 1)

 . (3/5/534(  اٟمٔمر : اًمقاوح ٓسمـ قم٘مٞمؾ )4)

( ، 1/11( ، واعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم )5/441( ، وإطمٙم٤مم اًمٗمّمقل ًمٚم٤ٌمضمل )4/531(  اٟمٔمر : أصقل اجلّم٤مص )3)

 . (1/151وروو٦م اًمٜم٤مفمر ٓسمـ ىمداُم٦م )

[ أىمؾ 1]اح٤مئدة:  (پ پ): طمٞم٨م ىم٤مل : ) ومٙم٤من فم٤مهر ىمقًمف  -ريض اهلل قمٜمف–هق ىمقل اًمِم٤مومٕمل (  و1)

ومؼ فم٤مهر اًم٘مرآن ( اًمرؾم٤مًم٦م  ُم٤م ي٘مع قمٚمٞمف اؾمؿ اًمٖمًؾ ُمرة ، واطمتٛمؾ أيمثر ، وسملم رؾمقل اهلل  اًمقوقء ُمرة ومقا

،  (5/532)دًم٦م ىمقاـمع إ. اٟمٔمر: وأُمدي  اًمًٛمٕم٤ميناسمـ ( ، وهق اظمتٞم٤مر 311-313اًمٗم٘مرشملم :) 513ص

 ( .4/5101)واإلطمٙم٤مم 

اإلطمٙم٤مم . اٟمٔمر: ، وٟمًٌف أُمدي واًمًٞمقـمل ًمأليمثر ( 5/501)اعمٕمتٛمد . اٟمٔمر: (  واظمت٤مره أبق احلًلم اًمٌٍمي 1)

 . (1/441ذح اًمٙمقيم٥م اًم٤ًمـمع)و، (4/5105)
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، وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل : ٓ يدل قمغم قمدد ُمٓمٚم٘م٤ًم ، واعمرة اًمقاطمد ُمـ  (5)اًمدًٓم٦م قمغم اًمتٙمرار

 . (1)ضوري٤مشمف 

، وىمقل سمٕمض  (4)ىمقل ُمٜمًقب ح٤مًمؽ ن إُمر اعمٓمٚمؼ يدل قمغم اًمتٙمرار .وهقإ اًم٘مقل اًمث٤مين :

 .(1)، ومجٝمقر احلٜم٤مسمٚم٦م  (3)اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم

ٟمص ، و -اًم٘م٤مئٚمقن سمدًٓم٦م إُمر قمغم اًمتٙمرار–أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م أصح٤مب اًم٘مقل اًمث٤مين 

رمحٝمؿ –ـ اهلٜمدي آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م أبق احلًلم اًمٌٍمي ، واًمرازي ، وأُمدي وصٗمل اًمدي قمغم

 . -اهلل

: ) وُمٜمٝم٤م ىمقهلؿ : إن آطمتٞم٤مط ي٘متيض شمٙمرار اح٠مُمقر سمف 3  -رمحف اهلل–ىم٤مل أبق احلًلم اًمٌٍمي 

ر ، ًمتجقيز أن يٙمقن إُمر قمغم  ٕنف ٓ ضر قمغم اعمٙمٚمػ ومٞمف ، وٓ ٟم٠مُمـ اًمير ذم شمرك اًمتٙمرا

 . (1)اًمتٙمرار ( 

ر : ) وظم٤مُمًٝم٤م : أن  -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمرازي  ر اح٠مُمقر سمف 3 ٕنف سم٤مًمتٙمرا آطمتٞم٤مط ي٘متيض شمٙمرا

ر ٓ ي٠مُمـ ُمٜمف ٓطمتامل أن يٙمقن  ٓ ي٠مُمـ ُمـ اإلىمدام قمغم خم٤مًمٗم٦م أُمر اهلل شمٕم٤ممم ، وسمؽمك اًمتٙمرا

                                 
 . (5/113ه٤من )( ، واًمؼم1/551(  اظمت٤مره اجلقيٜمل وهق فم٤مهر يمالم اًم٘م٤ميض اًم٤ٌمىمالين . اٟمٔمر : اًمت٘مري٥م )5)

 . (1/21(  اظمت٤مره اًمرازي . اٟمٔمر : اعمحّمقل )1)

، وإيْم٤مح اعمحّمقل ًمٚمامزري  541(  ٟمًٌف ًمف اسمـ اًم٘مّم٤مر واسمـ ظمقيز ُمٜمداد . اٟمٔمر : اعم٘مدُم٦م ٓسمـ اًم٘مّم٤مر ص 4)

 . 514، وذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ًمٚم٘مراذم ص 101ص 

يٞمٜمل . اٟمٔمر : اًمؼمه٤من ًمٚم3) ، (5/110( ، وذح اًمٚمٛمع ًمٚمِمػمازي )5/113جقيٜمل )(  يم٤مٕؾمت٤مذ أيب إؾمح٤مق آؾمٗمرا

 . (1/411، واًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم )(5/110)

 .( 4/34( ، وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )3/5/511( ، واًمقاوح ٓسمـ قم٘مٞمؾ )5/113(  اٟمٔمر : اًمٕمدة )1)

 . (5/555(  اعمٕمتٛمد )1)
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ر ، ومقضم٥م محٚمف قمغم اًمتٙمرار دومٕم٤ًم ًمير اخلقف قمغم اًمٜمٗمس(  . (5)ذًمؽ إيمر ًمٚمتٙمرا

ٛمؾ قمغم اًمتٙمرار أطمقط ًمٚمٛمٙمٚمػ 3 ٕنف إن يم٤من : ) اًم٤ًمسمٕم٦م : أن احل -رمحف اهلل–وىم٤مل أُمدي 

)ً ر وم٘مد طمّمؾ اعم٘مّمقد وٓ ضر ، وإن مل يٙمـ ًمٚمتٙمرار مل يٙمـ ومٕمٚمف ُميا  . (1)ًمٚمتٙمرا

ر أطمقط ًمٚمٛمٙمٚمػ 3 ٕنف  -رمحف اهلل–وىم٤مل صٗمل اًمديـ اهلٜمدي  : ) وصم٤مُمٜمٝم٤م : أن اًم٘مقل سم٤مًمتٙمرا

٤ًم ، ْمواطمدة وم٘مد طمّمؾ همروف أجأراد ُمرة  إن أراد إُمر وم٘مد طمّمؾ همروف ، وإن مل يرده سمؾ

 .(4)ضورة طمّمقهل٤م ذم وٛمـ اًمتٙمرار (

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

ُمـ ظمالل اًمٜم٘مؾ اًم٤ًمسمؼ فمٝمر وضمف آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م وهق : أن إُمر ىمد ي٠ميت ًمٚمتٙمرار وىمد 

يٙمقن ًمٚمٛمرة اًمقاطمدة ، ومٚمق محٚمٜم٤مه قمغم قمدم اًمتٙمرار ذم يمؾ طم٤مٓشمف وم٘مد وىمٕمٜم٤م ذم اًمير واخلٓم٠م 

ر اح٠مُمقر .ُمـ ضمٝم٦م وم  ٕمؾ إُمر ُمرة واطمدة ، وهق وارد ًمتٙمرا

 ُمٜم٤مىمِم٦م آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م:

اعمتٙمٚمؿ إذا اقمت٘مد أن إُمر ًمٞمس قمغم اًمتٙمرار ومٝمق آُمـ ُمـ اًمير سمؽمك اًمتٙمرار، وُمتك أمهؾ  إن

 . (3)اًمٜمٔمر ذم ذًمؽ مل ي٠مُمـ ُمـ اًمير ذم اقمت٘م٤مد وضمقب اًمتٙمرار 

إن إُمر قمٜمدٟم٤م يدل قمغم اًمٓمٚم٥م وم٘مط ، ومال يدل قمغم  وًمٕمؾ اجلقاب إضمقد ذم هذا أن ي٘م٤مل :

 .طمتٞم٤مط ذم أُمر ُمقهقم، ومال ُمٕمٜمك ًمفاعمرة اًمقاطمدة وٓ اًمتٙمرار ، وم٤مٓطمتٞم٤مط سمحٛمٚمف قمغم اًمتٙمرار ا

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

ٖم٦م يؽمضمح محؾ إُمر اعمٓمٚمؼ قمغم جمرد اًمٓمٚم٥م ، وٓ دًٓم٦م ًمف قمغم اعمرة وٓ اًمتٙمرار 3 ٕن صٞم

                                 
 . (1/504(  اعمحّمقل )5)

 . (4/5101(  اإلطمٙم٤مم )1)

 . (4/211(  هن٤مي٦م اًمقصقل )4)

 ( .1/501( ، واعمحّمقل )5/555(  اٟمٔمر : اعمٕمتٛمد )3)
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إُمر ٓ دًٓم٦م ًمف إٓ قمغم جمرد إدظم٤مل ُم٤مهٞم٦م اًمٗمٕمؾ ذم اًمقضمقب ، وٓ دًٓم٦م ًمف قمغم اًمٙمٛمٞم٦م 

 . (5)واعم٘مدار ، وٕنف ًمق اىمت٣م اًمتٙمرار ذم ٟمٗمًف ، ًمٙم٤من ىمقًمف : ) صؾ ُمرة ( شمٜم٤مىمْم٤ًم 

 ٟمقع اخلالف ، وصمٛمرشمف :

 اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م ُمٕمٜمقي ، وًمف صمٛمرات وم٘مٝمٞم٦م ، ومٛمـ ذًمؽ :

ؿ واطمــد قمــددًا ُمـــ اًمٗمــرائض : ومــذه٥م اجلٛمٝمــقر إمم أنــف ٓ يّمــكم إٓ ومريْمــ٦م واطمــدة 3 اًمّمـالة سمتــٞمٛم

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )ًم٘مقًمــــف شمٕمــــ٤ممم : 

 (1) (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

وم٤مُٕمر سم٤مًمتٞمٛمؿ ي٘متيض اًمتٙمرار ، وذه٥م سمٕمض اًمٕمٚمامء إمم أنف يّمكم ُم٤م ؿم٤مء ُمـ اًمٗمـرائض سمٜمـ٤مء قمـغم 

 . (4)ر قمدم محؾ إُمر قمغم اًمتٙمرا 

 ؾم٥ٌم اخلالف :

ر ،  وشم٤مرة ًمٕمدم اًمتٙمرار ، ومٛمـ  يرضمع ؾم٥ٌم اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م إمم اؾمتٕمامل إُمر شم٤مرة ًمٚمتٙمرا

 إول : إُمر سم٤مًمّمالة واًمزيم٤مة واًمّمقم ، وُمـ اًمث٤مين : إُمر سم٤محل٩م واًمٕمٛمرة .

ر 3 ٕنف إهمٚم٥م ؟  ومٝمؾ هق طم٘مٞم٘م٦م ومٞمٝمام ؟ أو ذم أطمدمه٤م طمذرًا ُمـ آؿمؽماك ويٙمقن هق اًمتٙمرا

 (3)أو اعمرة اًمقاطمدة ٕنف اعمتٞم٘مـ ؟

 

 

                                 
 . (1/401(  اٟمٔمر : ذح خمتٍم اًمروو٦م ًمٚمٓمقذم )5)

 ( ُمـ ؾمقرة اح٤مئدة .1(  ُمـ أي٦م )1)

، وأثر آظمتالف ذم اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م قمغم اظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء  43(  اٟمٔمر : ُمٗمت٤مح اًمقصقل ًمٚمتٚمٛم٤ًمين ص 4)

 .  410عمّمٓمٗمك اخلـ ص

 ( .1/440اٟمٔمر : ذح اًمٙمقيم٥م اًم٤ًمـمع )(  3)
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 اعم٠ًمخ٦م اًمراسمٕم٦م : شمٕم٤مىم٥م أُمريـ ُمتامصمٚملم ذم ىم٤مسمؾ ًمٚمتٙمرار .

 حترير حمؾ اًمٜمزاع :

ر، يمٜمحق:  اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم محؾ إُمريـ اعمتامصمٚملم قمغم اًمت٠ميمٞمد ىمٓمٕم٤ًم إذا يم٤من صمؿ ُم٤مٟمع ُمـ اًمتٙمرا

٤مدة ، يمٜمحق : اؾم٘مٜمل ُم٤مًء ، اؾم٘مٜمل ُم٤مًء ، أو يم٤من اًمث٤مين اىمتؾ زيدًا ، اىمتؾ زيدًا ، أو ُمٜمٕم٧م ُمٜمف اًمٕم

 .(5)ُمٕمرف يمٜمحق : صؾ ريمٕمتلم ، صؾ اًمريمٕمتلم 

واشمٗم٘مقا قمغم أنف حيٛمؾ قمغم آؾمتئٜم٤مف إذا ورد اًمث٤مين سمٕمد اُمتث٤مل إول، أو يم٤من سمٞمٜمٝمام ؾمٙمت٦م 

 . (1)ـمقيٚم٦م 

 . (4)ر سم٤مًمّمالة واًمزيم٤مةواشمٗم٘مقا قمغم أنف حيٛمؾ قمغم اًمتٙمرار إن اظمتٚمػ ُمدًمقل اًمٚمٗمٔملم ، يم٤مُٕم

ء يم٤من اًمث٤مين ُمٕمٓمقوم٤ًم قمٚمٞمف أو ٓ .  واخلالف ذم إُمريـ اعمتٕم٤مىمٌلم و اعمتامصمٚملم ؾمقا

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم صٞمٖم٦م : ) صؾ ريمٕمتلم ، صؾ ريمٕمتلم ( أو سم٤مًمٕمٓمػ ٟمحق : )صؾ ريمٕمتلم 

 وصؾ ريمٕمتلم ( قمغم أىمقال :

. (3)قمغم آؾمتئٜم٤مف ، ومٞم٘متيض شمٙمرار اح٠مُمقر ، ظم٤مص٦م ذم اًمٕمٓمػ محؾ إُمر اًمث٤مين اًم٘مقل إول :

                                 
( ، وشمٞمًػم اًمتحرير 1/1105( ، واًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي )1/000(  اٟمٔمر : طمؾ اًمٕم٘مد واًمٕم٘مؾ ًمالؾمؽماسم٤مذي )5)

(5/411) . 

 .(1/424( ، و اًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم )1/114( ، و رومع احل٤مضم٥م )3/5/510(  اٟمٔمر : اًمقاوح ٓسمـ قم٘مٞمؾ )1)

 .(1/1105( ، واًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي )1/423( ،واًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم )1/510ٚمرازي )(  اٟمٔمر : اعمحّمقل ًم4)

( ، 4/5054(  طمٙمك صٗمل اًمديـ اهلٜمدي آشمٗم٤مق قمغم محؾ اًمٕمٓمػ قمغم آؾمتئٜم٤مف . اٟمٔمر : هن٤مي٦م اًمقصقل )3)

( ، 5/321( ، طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر قمغم ذح اعمحكم )1/42( و ومّمقل اًمٌدائع ًمٚمٗمٜم٤مري )1/423واًمٌحر اعمحٞمط )

واًمّمحٞمح طمٙم٤مي٦م اخلالف ومٞمٝم٤م وُمـ طمٗمظ اخلالف طمج٦م قمغم ُمـ مل حيٗمٔمف . اٟمٔمر : هم٤مي٦م اًمقصقل ًمزيمري٤م 

 . 00إنّم٤مري ص 
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 .(5)وهذا ىمقل إيمثر ُمـ إصقًمٞملم 

،  (1)محؾ إُمر اًمث٤مين قمغم اًمت٠ميمٞمد ، ومال ي٘متيض اًمتٙمرار .وهق ىمقل سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًم٘مقل اًمث٤مين :

 . (4)وسمٕمض احلٜم٤مسمٚم٦م 

 . -رمحف اهلل–(3)لم اًمٌٍمي اًمتقىمػ ذم اعم٠ًمخ٦م .وهق اظمتٞم٤مر أيب احلً اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م :

 آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم

اًم٘م٤مئٚمقن سمحٛمؾ إُمر اًمث٤مين قمغم  –أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م أصح٤مب اًم٘مقل إول 

     واسمـ أُمػم احل٤مج ،و اًمتٗمت٤مزاين ،آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م صٗمل اًمديـ اهلٜمدي وٟمص قمغم،  -آؾمتئٜم٤مف

 . -رمحٝمؿ اهلل–

ُمٕم٤مرض  -أي : احلٛمؾ قمغم اًمت٠ميمٞمد–٤ًم وم٢مٟمف ْم: ) وأج -رمحف اهلل–ـ اهلٜمدي ىم٤مل صٗمل اًمدي

 .  (1)سمٓمريؼ آطمتٞم٤مط ، وم٢مهن٤م شم٘متيض احلٛمؾ قمغم همػم ُم٤م محؾ قمٚمٞمف إول (

: ) يٚمزم ُمـ اًمت٠ميمٞمد خم٤مًمٗم٦م فم٤مهر إُمر 3 ًمٚم٘مٓمع سم٠منف ًمٞمس فم٤مهر ذم  -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمتٗمت٤مزاين 

ح٤مت سم٘مل اًمت٠مؾمٞمس ؾم٤مح٤ًم ُمع ُم٤م ومٞمف ُمـ آطمتٞم٤مط ، وٓطمتامل اًمت٠ميمٞمد ، وإذا شمٕم٤مرو٧م اًمؽمضمٞم

 .(1)اًمقضمقب ذم ٟمٗمس إُمر (

يؽمضمح اًمت٠مؾمٞمس ح٤م ومٞمف ُمـ آطمتٞم٤مط 3 ٓطمتامل اًمقضمقب : ) -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ أُمػم طم٤مج 

                                 
( ، 3/5/511( ، واًمقاوح ٓسمـ قم٘مٞمؾ )5/515( ، واًمقصقل ٓسمـ سمره٤من )5/503(  اٟمٔمر : اعمٕمتٛمد )5)

وإرؿم٤مد اًمٗمحقل ًمٚمِمقيم٤مين  ( ،1/424( ، واًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم)1/515واعمحّمقل ًمٚمرازي )

 . (5/411( ، وشمٞمًػم اًمتحرير )5/421، واًمت٘مرير واًمتحٌػم )(5/101)

 . (1/421(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم )1)

 . (5/154( ، اًمتٛمٝمٞمد )5/110. اٟمٔمر : اًمٕمدة ٕيب يٕمغم ) -رمحٝمام اهلل–(  يم٠ميب يٕمغم وأيب اخلٓم٤مب 4)

 . (5/501(  اعمٕمتٛمد )3)

 . (4/5051اًمقصقل ) (  هن٤مي٦م1)

 . (1/112(  طم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح اًمٕمْمد )1)
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 . (5)ُمرة صم٤مٟمٞم٦م (

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

اًمٗمٕمؾ اًمقاضم٥م ، وهق ُمقضم٥م  ن شم٘مدير محؾ إُمر اًمث٤مين قمؾ اًمت٠ميمٞمد يٚمزم ُمٜمف اطمتامل ومقاتإ

ًمٚمٕم٘م٤مب واًمذم ، سمٞمٜمام ًمق محٚمٜم٤مه قمغم اًمت٠مؾمٞمس وم٢مٟمام ٟمٗمقت وم٤مئدة اًمت٠ميمٞمد ، وهق همػم ُمقضم٥م 

 . (1)ًمٚمٕم٘م٤مب واًمذم 

 ُمٜم٤مىمِم٦م دًمٞمؾ آطمتٞم٤مط :

ءة اًمذُم٦م ٟمقىمش آطمتٞم٤مط: سم٠منف   .(4)ىمد يٙمقن ذم احلٛمؾ قمغم اًمت٠ميمٞمد ٕن إصؾ سمرا

سم٤مُٕمر اًمث٤مين قمغم اًمت٠مؾمٞمس ٕنف هق اًمٔم٤مهر ُمـ إُمر ، سمخالف اًمٕمٛمؾ  أوضمٌٜم٤م ًمق ٠من٤مسموأضمٞم٥م :  

ً ىم٤مـمٕم٤ًم ، سمؾ  ً ومٞمف ، وًمٞمس ُمـ ذط خم٤مًمٗم٦م اًمؼماءة إصٚمٞم٦م أن يٙمقن أُمرا اًمت٠ميمٞمد ومٚمٞمس فم٤مهرا

 . (3)اًمٔم٤مهر يدظمؾ ومٞمف 

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

ء يم٤من هٜم٤مك قمٓمػ أو ٓ  ٕن اًمت٠مؾمٞمس أفمٝمر، ووم٤مئدشمف  3يؽمضمح محؾ إُمر قمغم اًمت٠مؾمٞمس ، ؾمقا

أيمثر ُمـ وم٤مئدة اًمت٠ميمٞمد 3 ومحؾ أُمر اًمنمع قمغم ُم٤م وم٤مئدشمف أيمثر أفمٝمر. وإذا يم٤من اًمت٠مؾمٞمس أفمٝمر 

يم٤من أومم 3 وٕن اًمت٠مؾمٞمس أيمثري ،  واًمت٠ميمٞمد أىمكم ، وهذا ُمٕمٚمقم قمٜمد يمؾ ُمـ يٗمٝمؿ ًمٖم٦م اًمٕمرب ، 

 . (1) ومحؾ إُمر قمغم إيمثر أفمٝمر ، وإذا يم٤من هق إفمٝمر يم٤من أومم

 ٟمقع اخلالف ، وصمٛمرشمف :

 اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م ُمٕمٜمقي ، وًمف صمٛمرات وم٘مٝمٞم٦م ، ومٛمـ ذًمؽ :

                                 
 . (5/414( وٟم٘مٚمف أُمػم سم٤مدؿم٤مه ذم شمٞمًػم اًمتحرير )5/424(  اًمت٘مرير واًمتحٌػم )5)

 . (4/5051(  اٟمٔمر : هن٤مي٦م اًمقصقل ًمّمٗمل اًمديـ اهلٜمدي )1)

 . (5/421( ، و اًمت٘مرير واًمتحٌػم )1/30(  اٟمٔمر : ومّمقل اًمٌدائع ًمٚمٗمٜم٤مري )4)

 . (1/112( ، طم٤مؿمٞم٦م اًمتٗمت٤مزاين قمغم ذح اًمٕمْمد )4/5051(  هن٤مي٦م اًمقصقل ًمٚمٝمٜمدي )3)

 . (5/101( ، و إرؿم٤مد اًمٗمحقل ًمٚمِمقيم٤مين )1/13(  اٟمٔمر : سمٞم٤من اعمختٍم ًمألصٗمٝم٤مين )1)
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، ومٕمغم محؾ إُمر اًمث٤مين قمغم اًمت٠ميمٞمد ٓ ( لـمٚمؼ زوضمتل ، ـمٚمؼ زوضمت )ًمقيمٞمٚمف:  ٟمف ًمق ىم٤ملإ – 5

 يٓمٚم٘مٝم٤م إٓ ُمرة واطمدة ، وقمغم محٚمف قمغم اًمت٠مؾمٞمس يٓمٚم٘مٝم٤م ـمٚم٘متلم . 

ومتٓمٚمؼ ٟمٗمًٝم٤م ُم٤م ؿم٤مءت قمٜمد اًم٘م٤مئٚملم  ( ،ـمٚم٘مل ٟمٗمًؽ ـمٚم٘مل ٟمٗمًؽ )ٟمف ًمق ىم٤مل ًمزوضمتف: إ – 1

 . (5)سم٤مًمت٠مؾمٞمس ، وٓ شمٓمٚمؼ ٟمٗمًٝم٤م إٓ ُمرة واطمدة قمٜمد اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًمت٠ميمٞمد 

 ؾم٥ٌم اخلالف :

 مه٤م : وُمث٤مر اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م هق شم٘م٤مسمؾ أصٚملم ، 

ءة اًمذُم٦م ، ومٞمحٛمؾ إُمر اًمث٤مين قمغم اًمت٠ميمٞمد ، ومال ي٘متيض اًمتٙمرا   ر  .إصؾ سمرا

ره   . (1)وإصؾ ذم اًمٙمالم اًمت٠مؾمٞمس ، ومٞمحٛمؾ إُمر اًمث٤مين قمٚمٞمف ، ومٞم٘متيض شمٙمرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
، و اجل٤مُمع عم٤ًمئؾ أصقل اًمٗم٘مف  102( ، واًمتٛمٝمٞمد ًمإلؾمٜمقي ص 1/111(  اٟمٔمر : رومع احل٤مضم٥م ٓسمـ اًمًٌٙمل )5)

 . 110ر قمٌداًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م ص ًمٚمديمتق

 (.5/102(  اٟمٔمر : اًمْمٞم٤مء اًمالُمع ًمٚمِمٞمخ طمٚمقًمق )1)
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 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :

 إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م اًمٜمٝمل .

 

 

 وومٞمف ُم٠ًمخت٤من :

 

 دًٓم٦م اًمٜمٝمل قمغم اًمتحريؿ .اعم٠ًمخ٦م إومم : 

 دًٓم٦م اًمٜمٝمل قمغم اًمتٙمرار .اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م : 
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 ٠ًمخ٦م إومم : دًٓم٦م اًمٜمٝمل قمغم اًمتحريؿ .اعم

 متٝمٞمــــــــد :

شمرد صٞمٖم٦م اًمٜمٝمل عمٕم٤من ُمتٕمددة ، ومٛمـ ذًمؽ : اًمتحريؿ واًمٙمراه٦م واًمتح٘مػم وسمٞم٤من اًمٕم٤مىم٦ٌم واًمدقم٤مء 

 . (5)واًمٞم٠مس واخلؼم واإلرؿم٤مد واًمت٠مدي٥م واًمتٝمديد وآًمتامس و اإلسم٤مطم٦م

 حترير حمؾ اًمٜمزاع :

ل صٞمٖم٦م اًمٜمٝمل ومٞمام قمدا اًمتحريؿ واًمٙمراه٦م هق ُمـ ىمٌٞمؾ اعمج٤مز، ومال اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن  اؾمتٕمام

ٓ  سم٘مريٜم٦م   . (1)شمٍمف إمم همػممه٤م إ

واشمٗم٘مقا قمغم أن اًم٘مريٜم٦م إذا دًم ٧م قمغم ُمٕمٜمك ُمـ ُمٕم٤مين اًمٜمٝمل ، مُحِؾ اًمٜمٝمل قمغم ُم٤م شمدل قمٚمٞمف 

 . (4)اًم٘مريٜم٦م

 . (3)٘م٦م واشمٗم٘مقا قمغم أن اؾمتٕمامل اًمٜمٝمل ذم ـمٚم٥م اًمؽمك هق ُمـ ىمٌٞمؾ احل٘مٞم

 واظمتٚمٗمقا ذم اًمٜمٝمل اعمجرد قمـ اًم٘مريٜم٦م ، قمغم ُم٤مذا يدل ؟

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم هذه اعم٠ًمخ٦م قمغم ؾمت٦م أىمقال :

 . (1) ؿ ، وهذا ىمقل إئٛم٦م إرسمٕم٦من اًمٜمٝمل اعمجرد حيٛمؾ قمغم اًمتحريإ اًم٘مقل إول :

                                 
( ، 5/343( ، وهن٤مي٦م اًمًقل ًمإلؾمٜمقي )1/311( ، واًمٌحر احلٞمط ًمٚمزريمٌم )1/310(  اٟمٔمر: اًمٕمدة ٕيب يٕمغم )5)

 ( .4/01وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )

        ٜمٝمل ودًٓمتف قمغم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ًمٚم٘مرين ، واًم 43(  اٟمٔمر : دٓٓت اًمٜمٝمل قمٜمد إصقًمٞملم ًمٚمحٙمٛمل ص1)

 . 10ص 

 . 10(  اٟمٔمر : اًمٜمٝمل ودًٓمتف قمغم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ًمٚم٘مرين ص 4)

 . 11(  اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ص 3)

( ، 5/401( ، وإطمٙم٤مم اًمٗمّمقل ًمٚم٤ٌمضمل )5/110، وذح اعمٖمٜمل ًمٚمٖمزٟمقي ) 10(  اٟمٔمر : اعمٖمٜمل ًمٚمخ٤ٌمزي ص 1)

= (5/124) ( ، وذح اًمٚمٛمع ًمٚمِمػمازي5/145، وىمقاـمع إدًم٦م ) 513وذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ص 
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 . (5)وهق وضمف قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م ن اًمٜمٝمل اعمجرد حيٛمؾ قمغم اًمٙمراه٦م ،إ اًم٘مقل اًمث٤مين :

ٟمف إن يم٤من دًمٞمؾ اًمٜمٝمل ىم٤مـمٕم٤ًم مُحِؾ قمغم اًمتحريؿ ، وإن يم٤من اًمدًمٞمؾ فمٜمٞم٤ًم مُحِؾ قمغم إ اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م :

ه٦م ، وهذا ىمقل احلٜمٗمٞم٦م   .(1)اًمٙمرا

 .(4)اًمتقىمػ ذم اعم٠ًمخ٦م . و هق ىمقل إؿم٤مقمرة  اًم٘مقل اًمراسمع :

 . (3)ُمـ ىمٌٞمؾ اعمِمؽمك اعمٕمٜمقي ٟمف يدل قمغم ـمٚم٥م اًمؽمك ، ومٞمٙمقنإ اًم٘مقل اخل٤مُمس :

ٟمف يًتٕمٛمؾ ًمٚمتحريؿ وًمٚمٙمراه٦م اؾمتٕمامًٓ طم٘مٞم٘مٞم٤ًم ومٞمٝمام ، ومٝمق ُمـ ىمٌٞمؾ اعمِمؽمك إ اًم٘مقل اًم٤ًمدس :

 . (1)اًمٚمٗمٔمل 

 آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم

، -اًم٘م٤مئٚمقن سمحٛمؾ اًمٜمٝمل قمغم اًمتحريؿ –أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م أصح٤مب اًم٘مقل إول 

وإذا دارت اعمٗمًدة سملم وم٘م٤مل  : ) -رمحف اهلل–آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م اًمٕمز سمـ قمٌداًمًالم  وٟمص قمغم

اًمٙمراه٦م واًمتحريؿ وم٤مٓطمتٞم٤مط محٚمٝم٤م قمغم اًمتحريؿ، وم٢من يم٤مٟم٧م ُمٗمًدة اًمتحريؿ حم٘م٘م٦م، وم٘مد وم٤مز 

سم٤مضمتٜم٤مهب٤م، وإن يم٤مٟم٧م ُمٜمٗمٞم٦م وم٘مد اٟمدومٕم٧م ُمٗمًدة اعمٙمروه٦م، وأثٞم٥م قمغم ىمّمد اضمتٜم٤مب اعمحرم، 

                                                                                               
( ، واًمٌحر اعمحٞمط 3/5515( ، و اإلهب٤مج ٓسمـ اًمًٌٙمل )5/311واحل٤مصؾ ًمت٤مج اًمديـ إرُمقي )=

( ،واًمتٛمٝمٞمد 3/5/401( ، واًمقاوح ٓسمـ قم٘مٞمؾ )5/343( ، وهن٤مي٦م اًمًقل ًمإلؾمٜمقي )1/311ًمٚمزريمٌم )

، وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم  11( ، واًمتذيمرة ذم أصقل اًمٗم٘مف ص5/115ًقدة )( ، واعم5/411ٕيب اخلٓم٤مب )

(4/14) . 

، (3/5/401،  واًمقاوح ٓسمـ قم٘مٞمؾ ) (5/124(  ، و ذح اًمٚمٛمع ًمٚمِمػمازي )5/145(  اٟمٔمر : ىمقاـمع إدًم٦م )5)

 . (1/311واًمٌحر احلٞمط ًمٚمزريمٌم )

وإرؿم٤مد اًمٗمحقل ًمٚمِمقيم٤مين  ( ،5/13ٟمجٞمؿ )( ، وومتح اًمٖمٗم٤مر ٓسمـ 5/303(  اٟمٔمر : اًمت٘مرير واًمتحٌػم )1)

(1/411). 

 . (1/311(  اٟمٔمر : اًمٌحر احلٞمط ًمٚمزريمٌم )4)

 . (4/14، وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم ) 513(  ، و ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ص 4/5411(  اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم ًممُمدي )3)

 . (1/011ٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح ). وهق وضمف قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م . اٟمٔمر : أصقل اًم 513(  اٟمٔمر : ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ص 1)
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حرم أومْمؾ ُمـ اضمتٜم٤مب اعمٙمروه، يمام أن ومٕمؾ اًمقاضم٥م أومْمؾ ُمـ ومٕمؾ وم٢من اضمتٜم٤مب اعم

 . (5)(اعمٜمدوب

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

مم٤م ؾمٌؼ يتٌلم وضمف آطمتٞم٤مط وهق أن ٤م ًمق محٚمٜم٤م اًمٜمٝمل قمغم اًمتحريؿ أُمٜم ٤م ُمـ ضر ومٕمٚمف ، ومٚمق يم٤من 

 اًمير ًمٚمٙمراه٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م وم٘مد طمّمؾ ُم٘مّمقد اًمؽمك ،  وإن محٚمٜم٤مه قمغم اًمٙمراه٦م وم٘مد ٟم٘مع ذم

 سمٗمٕمٚمف إن يم٤من اًمٜمٝمل ًمٚمتحريؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م .

 ُمٜم٤مىمِم٦م دًمٞمؾ آطمتٞم٤مط :

ر احل٤مصؾ  ٟمقىمش سم٠من آطمتٞم٤مط ُمٕم٤مرض سمام يٚمزم ُمـ محؾ اًمٜمقاهل قمغم اًمتحريؿ ُمـ آضا

م سم٤مًمؽمك ، وحتٛمٞمؾ اًمٜمٗمس ُمِم٘م٦م اًمؽمك ذم طم٤مل فمٝمقر يمقٟمف ًمٚمٙمراه٦م  . (1) سم٤مإلًمزا

٦م اًمٕم٘م٤مب احل٤مصٚم٦م ومٞمام إذا ومٕمؾ اعمٙمٚمػ اًمٜمٝمل فم٤مٟم٤ًم أنف قمـ ُمٜم٤مىمِم٦م آطمتٞم٤مط سم٠من  شمٌٕموجي٤مب 

ُمٙمروه صمؿ فمٝمر ًمف اًمتحريؿ أؿمد وـم٠مة ، وأقمٔمؿ قمغم اًمٜمٗمس ُمـ اقمت٘م٤مد اًمٜمٝمل حمرُم٤ًم وهق ُمٙمروه 

 ذم احل٘مٞم٘م٦م .

صمؿ إن  اًمٙمراه٦م ُمٓمٚمقب شمريمٝم٤م ذم اًمنميٕم٦م ، ومحٛمٚمف قمغم اًمتحريؿ واًمؽمك ُمـ أضمؾ ذًمؽ حيّمؾ 

 . (4)سمف اًمقرع ذم شمرك اًمٜمقاهل  سمف ُم٘مّمقد اًمٙمراه٦م ، وحيّمؾ

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

ں ڻ )يؽمضمح صح٦م اًم٘مقل إول ، وأن اًمٜمٝمل اعمجرد حيٛمؾ قمغم اًمتحريؿ 3 ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم : 

                                 
( . وذيمر اًمدًمٞمؾ اًمديمتقر ُمقؾمك اًم٘مرين ذم رؾم٤مًمتف : اًمٜمٝمل ودًٓمتف قمغم إطمٙم٤مم 1/51(  ىمقاقمد إطمٙم٤مم )5)

 . 500اًمنمقمٞم٦م ص

 . 500(  اٟمٔمر : اًمٜمٝمل ودًٓمتف قمغم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ًمٚم٘مرين ص 1)

 . 510(  اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ص 4)
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وم٠مُمرٟم٤م سم٤مٟٓمتٝم٤مء قمـ ُم٤م هن٤مٟم٤م قمٜمف اًمرؾمقل  (5)(   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

   3 وًم٘مقًمف ، و أُمر اًمِم٤مرع حيٛمؾ قمغم اًمقضمقب يمام شم٘مدم  " : إذا أُمرشمٙمؿ سمٌمء وم٠متقا ُمٜمف ُم٤م

يدظمٚمقن اجلٜم٦م إٓ ُمـ : " يمؾ أُمتل ، وًم٘مقًمف (1)" اؾمتٓمٕمتؿ ،  وإذا هنٞمتٙمؿ قمـ رء ومدقمقه

 (4)". ىم٤مًمقا : ي٤م رؾمقل اهلل وُمـ ي٠مبك ؟ ىم٤مل : "ُمـ أـم٤مقمٜمل دظمؾ اجلٜم٦م وُمـ قمّم٤مين وم٘مد أبكأبك

 .(3)ٕمّمٞم٦م ، ومدّل قمغم محؾ اًمٜمٝمل قمغم اًمتحريؿوم٠مظمؼم أن جمرد خم٤مًمٗم٦م إواُمر وارشمٙم٤مب اًمٜمقاهل ُم

 ٟمقع اخلالف ، وصمٛمرشمف :

 اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م ُمٕمٜمقي ، وًمف صمٛمرات وم٘مٝمٞم٦م ُمتٕمددة ، ومٛمـ ذًمؽ :

، (1)واعم٘مؼمة واحلامم (1)اًمّمالة ذم إُمٙمٜم٦م اًمتل ورد اًمٜمٝمل قمـ اًمّمالة ومٞمٝم٤م يمٛمٕم٤مـمـ اإلسمؾ -5

                                 
 . ( ُمـ ؾمقرة احلنم0(  ُمـ أي٦م )5)

 (  أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .1)

( ، سمرىمؿ 2/23، ) اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب آقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ، سم٤مب آىمتداء سمًٜمـ رؾمقل اهلل           

 (.5440، سمرىمؿ ) 311( ، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب احل٩م ، سم٤مب ومرض احل٩م ُمرة ذم اًمٕمٛمر ، ص0111)

،  آقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ، سم٤مب آىمتداء سمًٜمـ رؾمقل اهلل  (  أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب4)

 . (0110( ، سمرىمؿ )2/21)

 . (5/341( ، هن٤مي٦م اًمًقل ًمإلؾمٜمقي )3/5/401(  اٟمٔمر : اًمقاوح ٓسمـ قم٘مٞمؾ )3)

ح٤م ؾمئؾ : أنّمكم ذم ُمٕم٤مـمـ اإلسمؾ ؟ وم٘م٤مل : " ٓ " . رواه ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب احلٞمض ،  (  ًم٘مقل اًمٜمٌل 1)

 ( . 410، سمرىمؿ ) 530ب اًمقوقء ُمـ حلقم اإلسمؾ ، ص سم٤م

داود واسمـ ُم٤مضمف  : " إرض يمٚمٝم٤م ُمًجد إٓ اعم٘مؼمة واحلامم " .رواه أمحد واًمؽمُمذي وأبق (  ًم٘مقل اًمٜمٌل 1)

 واًمِم٤مومٕمل واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم واًمدارُمل .

ب اًمّمالة ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء أن ( ، واًمؽمُمذي ذم اًمًٜمـ ، يمت٤م55011( ، سمرىمؿ )51/451أمحد ذم اعمًٜمد ، )         

( ، و أبق داود ذم اًمًٜمـ ، يمت٤مب اًمّمالة ، سم٤مب 450، سمرىمؿ ) 12إرض  يمٚمٝم٤م ُمًجد إٓ اعم٘مؼمة واحلامم ، ص

( ،  واسمـ ُم٤مضمف ذم اًمًٜمـ ، يمت٤مب اًمّمالة ، سم٤مب 321، سمرىمؿ ) 15اعمقاوع اًمتل ٓ دمقز اًمّمالة ومٞمٝم٤م ، ص

( ، 512( سمرىمؿ )5/10( ، واًمِم٤مومٕمل ذم اعمًٜمد )031سمرىمؿ )،  531اعمقاوع اًمتل يٙمره ومٞمٝم٤م اًمّمالة ، ص

  =(0111( ، سمرىمؿ )1/402واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ ، يمت٤مب اًمّمالة ، ُم٤م شمٙمره اًمّمالة إًمٞمف وومٞمف ، )
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، ومحؾ اجلٛمٝمقر اًمٜمٝمل قمغم اًمٙمراه٦م ٚمقا اًمّمالة ،ومحٛمؾ احلٜم٤مسمٚم٦م اًمٜمٝمل ومٞمٝم٤م قمغم اًمتحريؿ ، وأبٓم

ز اًمّمالة سمٙمؾ أرض ـم٤مهرةواًم٘مريٜم٦م اًمتل سومتٝم٤م قمٜمدهؿ هق قمٛمقم إدًم٦م اًمداًم  .(5)٦م قمغم ضمقا

ٱ ٻ ٻ ٻ )( اًمٌٞمع وىم٧م ٟمداء اجلٛمٕم٦م ، وم٘مد ضم٤مء اًمٜمٝمل قمٜمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم : 1

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

اًمٜمٝمل قمغم حتريؿ اًمٌٞمع مم٤م ي١مدي ًمٌٓمالٟمف ، ومحؾ سمٕمض اًمٕمٚمامء ، ومحٛمؾ اجلٛمٝمقر  (1)(   ٹ

 . (4)اًمٜمٝمل قمغم اًمٙمراه٦م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               
 ( . 5/410وصححف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء )=

 . 441ًمٚمخـ ص ، وأثر آظمتالف ذم اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م 34(  اٟمٔمر : ُمٗمت٤مح اًمقصقل ًمٚمتٚمٛم٤ًمين ص 5)

 ( ُمـ ؾمقرة اجلٛمٕم٦م .2(  أي٦م )1)

 . 11(  اٟمٔمر : دًٓم٦م اًمٜمٝمل قمٜمد إصقًمٞملم ًمٚمحٙمٛمل ص4)
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 اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م : دًٓم٦م اًمٜمٝمل قمغم اًمتٙمرار .

 متٝمٞمــــــــد :

د سم٤مًمتٙمرار ذم اعم٠ًمخ٦م ُمٕمٜمك اًمدوام وآؾمتٛمرار ، وًمٞمس اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ًمٚمتٙمرار ، وهق ومٕمٚمف  يرا

 ُمرة سمٕمد أظمرى .

ر إمم أن  اًمٜمٝمل  -رمحف اهلل–ىم٤مل صٗمل اًمديـ اهلٜمدي  : ) ذه٥م أيمثر ُمـ ىم٤مل إن إُمر ًمٞمس ًمٚمتٙمرا

ر سمٛمٕمٜمك أن ف يٗمٞمد آٟمتٝم٤مء قمـ اعمٜمٝمل قمٜمف دائاًم (   . (5)ًمٚمتٙمرا

: ) ىمْمٞم٦م اًمٜمٝمل اًمدوام سمٛمٕمٜمك أنف ٓ يٙمٗمل آٟمٙمٗم٤مف  -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمِمٞمخ طمٚمقًمق اح٤مًمٙمل 

ر (  قمـ اًمٜمٝمل قمٜمف اعمرة  . (1)اًمقاطمدة سمؾ دائاًم ، وهق ُمٕمٜمك اًمتٙمرا

 حترير حمؾ اًمٜمزاع :

ر أو قمغم اعمرة اًمقاطمدة وم٢مٟمف حيٛمؾ  ًم٧م اًم٘مريٜم٦م قمغم محؾ اًمٜمٝمل قمغم اًمتٙمرا اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن ف إن د 

 . (4)قمغم ُم٤م دًّم٧م قمٚمٞمف اًم٘مريٜم٦م 

 ر أو ٓ ؟واظمتٚمٗمقا ذم اًمٜمٝمل اعمٓمٚمؼ اًمذي ٓ ىمريٜم٦م ُمٕمف ، هؾ حيٛمؾ قمغم اًمتٙمرا 

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اعم٠ًمخ٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال :

اًمٜمٝمل اعمٓمٚمؼ ي٘متيض اًمتٙمرار واًمدوام إٓ أن ي٘مٞمد سم٤معمرة ، ومٞمحٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م. وهذا  نإ اًم٘مقل إول :

 .  (3)ىمقل مج٤مهػم اًمٕمٚمامء

                                 
 . (4/5500(  هن٤مي٦م اًمقصقل )5)

 . 340(  اًمتقوٞمح ذح اًمتٜم٘مٞمح ، حت٘مٞمؼ سمٚم٘م٤مؾمؿ اًمزسمٞمدي ، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ص1)

 . ٦502م ًمٚم٘مرين ص (  اٟمٔمر : اًمٜمٝمل ودًٓمتف قمغم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم4)

( ، واًمتقوٞمح حلٚمقًمق 3/5100)، وٟمٗم٤مئس إصقل ًمف  513(  اٟمٔمر : ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ًمٚم٘مراذم ص3)

( ، 5/123( ، وذح اًمٚمٛمع )1/111( ، واعمحّمقل ًمٚمرازي )4/51، ورومع اًمٜم٘م٤مب ًمٚمرضمراضمل )341ص

 =( ، وذح اًمٕمْمد4/5500( ، وهن٤مي٦م اًمقصقل ًمّمٗمل اًمديـ اهلٜمدي )3/5511اإلهب٤مج ٓسمـ اًمًٌٙمل )و
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 . (5)وطُمِٙمل إمج٤مقم٤مً 

 . (1)قمغم اًمتٙمراروىم٤مل احلٜم٤مسمٚم٦م : طمتك ًمق ىمٞمد سم٤معمرة وم٢مٟمف حيٛمؾ 

ر ، سمؾ يدل قمغم ُمٓمٚمؼ ـمٚم٥م اًمٙمػ قمـ اًمٗمٕمؾ. واظمت٤مر إ اًم٘مقل اًمث٤مين : ن اًمٜمٝمل ٓ ي٘متيض اًمتٙمرا

 . -رمحٝمام اهلل– (3)واًمرازي (4)هذا اًم٘مقل اًم٤ٌمىمالين

  (1)ن اًمٜمٝمل ي٘متيض اًمؽمك ُمرة واطمدة يم٤مُٕمر .إ اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م :

 آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م :ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم 

ر  –ٓطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م أصح٤مب اًم٘مقل إول أظمذ سم٤م اًم٘م٤مئٚمقن سمحٛمؾ اًمٜمٝمل اعمٓمٚمؼ قمغم اًمتٙمرا

 . -رمحف اهلل–آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م صٗمل اًمديـ اهلٜمدي  وٟمص قمغم،  -واًمدوام

ر أطمقط قمغم ُم٤م ٓ خيٗمك قمٚمٞمؽ شم٘مريره ، ومقضم٥م اعمّمػم  وم٘م٤مل :  ) وصم٤مًمثٝم٤م : أن احلٛمؾ قمغم اًمتٙمرا

 . (1)إًمٞمف (

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

ن اًمٜمٝمل ىمد ي٠ميت اًمتٙمرار وىمد يٙمقن ًمٚمٛمرة اًمقاطمدة ، ومٚمق محٚمٜم٤مه قمغم قمدم اًمتٙمرار ذم يمؾ طم٤مٓشمف إ

وم٘مد وىمٕمٜم٤م ذم اًمير واخلٓم٠م ُمـ ضمٝم٦م أن٤ّم ىمد ٟمًتٌٞمح ومٕمؾ حمرم فمٜم٤ًم ُمٜم٤ّم قمدم اقمت٘م٤مد اًمتٙمرار ذم 

                                                                                               
=(1/110. ) 

 ( .3/531(  طمٙم٤مه اسمـ سمره٤من يمام ٟم٘مٚمف قمٜمف إصٗمٝم٤مين ذم اًمٙم٤مؿمػ )5)

( ، وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم 1/1404( ، واًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي )1/031(  اٟمٔمر : أصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح )1)

(4/21) . 

 ( .1/451(  اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد )4)

( ، ومجع 3/5511اًمٌٞمْم٤موي واسمـ اًمًٌٙمل . اٟمٔمر : اعمٜمٝم٤مج ُمع اإلهب٤مج )( ، واظمت٤مره 1/111(  اعمحّمقل )3)

ٟمع )  ( .5/511اجلقاُمع ُمع اًمثامر اًمٞمقا

، وشمِمٜمٞمػ اعم٤ًمُمع  101(  طمٙم٤مه اًم٘م٤ميض قمٌداًمقه٤مب قمـ سمٕمض اًمٜم٤مس . إيْم٤مح اعمحّمقل ًمٚمامزري ص1)

 . (5/450ًمٚمزريمٌم )

 ( .4/5505(  هن٤مي٦م اًمقصقل )1)
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 اًمٜمٝمل .

: -رمحف اهلل–اًم٘مراذم ظم٤مص٦م إذا قمٚمٛمٜم٤م أّن أهمٚم٥م ٟمقاهل اًمنميٕم٦م قمغم اًمتٙمرار واًمدوام ، يمام ىم٤مل 

) اًمتٙمرار ذم اًمنمع يمثػم ، يم٤مًمزٟم٤م واًمنىم٦م وٟمحقمه٤م ، وأُم٤م اعمرة اًمقاطمدة ذم اًمنمع ومٕمًػم 

 . (5)اًمقضمقد(

 ُمٜم٤مىمِم٦م دًمٞمؾ آطمتٞم٤مط :

يٛمٙمـ ُمٜم٤مىمِم٦م آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م سمام ؾمٌؼ شمرضمٞمحف ذم إواُمر ُمـ قمدم اىمتْم٤مئٝم٤م اًمتٙمرار 3 ٕن 

قمغم جمرد إدظم٤مل ُم٤مهٞم٦م اًمٗمٕمؾ ذم اًمقضمقب ، ومٙمذًمؽ صٞمٖم٦م ) ٓ  صٞمٖم٦م إُمر ٓ دًٓم٦م ًمف إٓ

 شمٗمٕمؾ ( شمدل وم٘مط قمغم جمرد اًمؽمك ، وحيّمؾ ىمٓمٕم٤ًم سم٤معمرة اًمقاطمدة .

قمـ ُم٤م أورد ُمـ ُمٜم٤مىمِم٦م سم٤مًمٗمرق سملم إُمر واًمٜمٝمل ، ُمـ ضمٝم٦م أن اعم٘مّمقد ذم اًمٜمٝمل قمدم  وجي٤مب

ٓمٚم٘م٤ًم ، وقمدم اىمؽماومف ، مم٤م يدل طمّمقل اعمٜمٝمل قمٜمف ، وٓ حيّمؾ هذا اعم٘مّمقد إٓ سمؽمك اًمٗمٕمؾ ُم

ر ، وهذا ًمٞمس واردًا ذم إواُمر .  قمغم محؾ اًمٜمٝمل ومٞمف قمغم اًمدوام وآؾمتٛمرا

ر ومال ُمِم٘م٦م ذم  ر ومٞمف ُمِم٘م٦م ؿمديدة سمخالف محؾ اًمٜمٝمل قمغم اًمتٙمرا وأجْم٤ًم محؾ إُمر قمغم اًمتٙمرا

 . (1)اًمؽمك 

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

ر واًمدوام  3 ٕن اًمٕمٚمامء ؾمٚمٗم٤ًم يؽمضمح صح٦م اًم٘مقل إول و هق محؾ اًمٜمٝمل اعمٓمٚمؼ قمغم اًمتٙمرا

وظمٚمٗم٤ًم ذم مجٞمع إقمّم٤مر وإُمّم٤مر يًتدًمقن سم٤مًمٜمٝمل قمغم دوام آٟمتٝم٤مء سمال شمقىمػ قمغم ىمريٜم٦م 

شمدل قمغم اًمدوام 3 وٕنف يّمح آؾمتثٜم٤مء ُمـ اًمٜمٝمل ومٞم٘م٤مل : ) ٓ شم٤ًمومر إٓ يقم اخلٛمٞمس ( 

 . (4)نف اعمت٤ٌمدر قمٜمد ؾمامع صٞمٖم٦م اًمٜمٝمل اًمؽمك ُمٓمٚم٘م٤ًم وآؾمتثٜم٤مء ُمٕمٞم٤مر اًمٕمٛمقم 3 وٕ

                                 
 ( .3/5111(  ٟمٗم٤مئس إصقل )5)

 ( .4/5505(  اٟمٔمر : هن٤مي٦م اًمقصقل ًمٚمٝمٜمدي )1)

 . 502( ، و اًمٜمٝمل ودًٓمتف قمغم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ًمٚم٘مرين ص 4/5505(  اٟمٔمر : هن٤مي٦م اًمقصقل ًمٚمٝمٜمدي )4)
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 ٟمقع اخلالف ، وصمٛمرشمف :

هق ظمالف ذم اًمٕم٤ٌمرة ، يدل قمٚمٞمف أن  اسمـ اًمًٌٙمل اظمت٤مر اًم٘مقل سم٠من اًمٜمٝمل   اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م

ر ذم اعمٕمٜمك دون )عمجرد اًمؽمك وٓ ي٘متيض اًمتٙمرار صمؿ ىم٤مل :  وٟمحـ ٟمقاومؼ اًم٘م٤مئٚملم سم٠منف ًمٚمتٙمرا

ومت٘مقل إذا ىمٚم٧م ُمثال : ) ٓ شميب ( ومال ري٥م أنؽ ُمٜمٕم٧م اعمٙمٚمػ ُمـ إدظم٤مل ُم٤مهٞم٦م  اًمٕم٤ٌمرة ،

د ،  وٓ يتح٘مؼ  اًميب ذم اًمقضمقد ، وٓ حيّمؾ ذًمؽ إٓ سم٤مإلُمتٜم٤مع قمـ إدظم٤مل يمؾ إومرا

اإلُمتث٤مل إٓ سم٤مإلُمتٜم٤مع ، ومٙم٤من اًمتٙمرار ُمـ ًمقازم اإلُمتث٤مل ، ٓ ُمـ ُمدًمقل اًمٚمٗمظ، ويٜمٌٖمل أن يرد 

 . (5)ف ي٘متيض اًمتٙمرار إمم ُم٤م ىمررٟم٤مه (يمالم اًم٘م٤مئؾ أن

وهم٤مي٦م إُمر أن ُمـ ضمٕمٚمف ًمٚمدوام أراد ُمٓمٚمؼ اًمدوام ذم اًمٜمقاهل اعمٓمٚم٘م٦م إٓ أن ي٘مٞمد سم٘مٞمد ومٞمٙمقن 

اًمٜمٝمل ُمدة اًم٘مٞمد ، وُمـ أراد آؿمؽماك سملم اًمتٙمرار وقمدُمف ضمٕمٚمف ًمٚم٘مدر اعمِمؽمك سملم اًمدوام ُمدة 

ت٘مٞمٞمد ، وهم٤مير سملم اعمٕمٜمٞملم ، واًمدوام إقمؿ اًمذي اًمٕمٛمر واًمدوام ُمدة اًم٘مٞمد ، ومٜمٔمر ًمإلـمالق واًم

ر ، ومٚمؿ يٙمـ  ر هق سمٕمٞمٜمف اًم٘مدر اعمِمؽمك اًمذي اقمتؼمه ُمـ يٜمٗمل اًمتٙمرا اقمتؼمه ُمـ ي٘مقل سم٤مًمتٙمرا

 . (1)هٜم٤مك ظمالف ذم اعمٕمٜمك ، سمؾ ذم اًمٕم٤ٌمرة 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . (3/5514(  اإلهب٤مج )5)

 ( .1/121(  اٟمٔمر : طم٤مؿمٞم٦م اعمٓمٞمٕمل قمغم هن٤مي٦م اًمًقل )1)
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 اعمٌح٨م اًمث٤مين :

 إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م اًمٕمٛمقم

 

 وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م :

 

 صٞمغ اًمٕمٛمقم .ٓمٚم٥م إول : اعم

 اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕم٤مم ىمٌؾ اًمٌح٨م قمـ خمّمص .اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين : 

 اجلٛمع اعمٜمٙمر ذم اإلصم٤ٌمت .اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م : 
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 اعمٓمٚم٥م إول : صٞمغ اًمٕمٛمقم

 متٝمٞمــــــــد :

صٞمغ اًمٕمٛمقم ٟمحق : أؾمامء اًمنمط ، وآؾمتٗمٝم٤مم ، واعمقصقٓت ، واجلٛمع اعمٕمروم٦م شمٕمريػ 

عمْم٤مف ، واؾمؿ اجلٜمس ، واًمٜمٙمرة اعمٜمٗمٞم٦م ، واعمٗمرد اعمحغم سم٤مًمالم ، وًمٗمظ : يمؾ ومجٞمع اجلٜمس ، وا

ذم اخلّمقص أو هل ُمـ ىمٌٞمؾ وٟمحقه٤م . هؾ ووٕم٧م طم٘مٞم٘م٦م ًمٚمٕمٛمقم أو هل طم٘مٞم٘م٦م 

 (5)؟اعمِمؽمك

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 اظمتٚمػ اهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اعم٠ًمخ٦م قمغم أىمقال :

اًمٕمٛمقم ، جم٤مز ذم اخلّمقص . وهق ىمقل قم٤مُم٦م  ن  هذه إًمٗم٤مظ طم٘مٞم٘م٦م ذمإ اًم٘مقل إول :

 .(4)واعمتٙمٚمٛملم  (1)اًمٗم٘مٝم٤مء

 .(3)هذه إًمٗم٤مظ طم٘مٞم٘م٦م ذم اخلّمقص ، جم٤مز ذم اًمٕمٛمقم  إن  اًم٘مقل اًمث٤مين :

ٟمف جي٥م اًمتقىمػ ذم هذه إًمٗم٤مظ طمتك يدل اًمدًمٞمؾ قمغم إرادة اخلّمقص أو إ اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م :

 . (1) -محٝمؿ اهللر–اًمٕمٛمقم . وهق ىمقل إؿمٕمري ، واًم٤ٌمىمالين 

                                 
 ( .1/411( ، وإرؿم٤مد اًمٗمحقل )1/1(  اٟمٔمر : اًمٕم٘مد اعمٜمٔمقم ًمٚم٘مراذم )5)

، 03( ، واعمحّمقل ٓسمـ اًمٕمريب 5/414( ، وإطمٙم٤مم اًمٗمّمقل ًمٚم٤ٌمضمل )5/531(  اٟمٔمر : أصقل اًمنظمز )1)

( ، وهن٤مي٦م اًمقصقل 5/401( ، وذح اًمٚمٛمع )1/555( ، واعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم )1/1واًمٕم٘مد اعمٜمٔمقم ًمٚم٘مراذم )

( ، و اًمقاوح ٓسمـ قم٘مٞمؾ 1/312اًمٕمدة ٕيب يٕمغم )، و 502( ، وشمٚم٘مٞمح اًمٗمٝمقم ًمٚمٕمالئل ص3/5114)

ئد إصقًمٞم٦م ص1/101( ، وروو٦م اًمٜم٤مفمر )3/5/411) ، وإرؿم٤مد اًمٗمحقل  113( ، واًم٘مقاقمد واًمٗمقا

 . 111( ، وأُم٤مزم اًمدٓٓت ٓسمـ سمٞمف ص1/411)

 ( .5/150(  اٟمٔمر : اعمٕمتٛمد )4)

٥م هذا اًم٘مقل ًمٚمج٤ٌمئل واًمٌٚمخل ُمـ اعمٕمتزًم٦م . اٟمٔمر 3) ًِ ( ، واظمت٤مره أُمدي ذم اإلطمٙم٤مم 5/102: اعمٕمتٛمد )(  ُٟم

(4/5411  ). 

 =( ، واًمٕم٘مد4/5411( ، واإلطمٙم٤مم ًممُمدي )5/402( ، و ذح اًمٚمٛمع )1/552(  اٟمٔمر : اعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم )1)
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محؾ هذه إًمٗم٤مظ قمغم اًمٕمٛمقم ذم سم٤مب إواُمر واًمٜمقاهل ، و اًمتقىمػ ذم دًٓمتٝم٤م  اًم٘مقل اًمراسمع :

 . (5)ذم سم٤مب إظم٤ٌمر 

محؾ هذه إًمٗم٤مظ قمغم أىمؾ اجلٛمع ، وٟمتقىمػ ذم دًٓمتٝم٤م قمغم اًمزي٤مدة، إمم أن  اًم٘مقل اخل٤مُمس :

 . (1)ي٘مقم اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف 

 ٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م :آطمت ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم

، ٚمقن سمحٛمؾ هذه إًمٗم٤مظ قمغم اًمٕمٛمقماًم٘م٤مئ –أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م أصح٤مب اًم٘مقل إول 

 -رمحٝمؿ اهلل–آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م اعمرداوي واسمـ اًمٜمج٤مر واسمـ اهلامم  وٟمص قمغم

: ) طم٘مٞم٘م٦م ذم اًمٕمٛمقم جم٤مز ذم اخلّمقص قمغم إصح 3 ٕن اًمٕمٛمقم  -رمحف اهلل–ىم٤مل اعمرداوي 

 . (4)ومٙم٤من أومم ( أطمقط 

 .(3): ) ٕن  يمقهن٤م ًمٚمٕمٛمقم أطمقط ُمـ يمقهن٤م ًمٚمخّمقص (  -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ اًمٜمج٤مر 

: ) ىم٤مًمقا : اخلّمقص ُمتٞم٘مـ ، ومٞمج٥م ويٜمٗمك اعمحتٛمؾ ، وأضمٞم٥م :  -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ اهلامم 

 . (1)سم٠منف إصم٤ٌمت اًمٚمٖم٦م سم٤مًمؽمضمٞمح ، وسم٠من اًمٕمٛمقم أرضمح 3 ًمالطمتٞم٤مط (

 :  وضمف آطمتٞم٤مط

ن محؾ اًمٚمٗمظ قمغم اخلّمقص ُمع اطمتامل إرادشمف ًمٚمٕمٛمقم ومٞمف شمْمٞمٞمع ح٤م مل يدظمؾ ذم اًمٚمٗمظ ، ومٚمق إ

ض ٟمٗمًف ًمٚمخٓمر 3  ىم٤مل : ) أيمرم اًمٕمٚمامء ( ومحٚمف قمغم أىمؾ اجلٛمع وم٠ميمرم صمالصم٦م وشمرك اًمٌ٘مٞم٦م ، قمر 

                                                                                               
 ( .1/1( ، و اًمتٛمٝمٞمد ٕيب اخلٓم٤مب )1/312( ، واًمٕمدة ٕيب يٕمغم )1/1اعمٜمٔمقم ًمٚم٘مراذم )=

 . (4/5411( ، واإلطمٙم٤مم ًممُمدي )1/320يب يٕمغم )(  اٟمٔمر : اًمٕمدة 5ٕ)

( ، واًمقاوح 5/401(  ُٟم٥ًم هذا اًم٘مقل ٕيب ه٤مؿمؿ اجل٤ٌمئل و حمٛمد سمـ ؿمج٤مع اًمثٚمجل . اٟمٔمر : ذح اًمٚمٛمع )1)

 . (3/5/410ٓسمـ قم٘مٞمؾ )

 . (1/1410(  اًمتحٌػم )4)

 ( .4/502(  ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )3)

 . (5/511(  اًمتحرير ُمع ذطمف اًمتٞمًػم )1)
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م ، ومٙم٤من احلٛمؾ قمغم اًمٕمٛمقم أطمقط   . (5)ٓطمتامل دظمقل يمؾ اًمٕمٚمامء ذم طمٙمؿ اإليمرا

د وذم أ خٗم٤مظ اًمنميٕم٦م محٚمٝم٤م قمغم اًمٕمٛمقم أومم 3 ٕن يمؾ واطمد يٛمٙمٜمف أن ي٘مقل : مل أقمٚمؿ أين ُمرا

هبذا إُمر ، أو أين داظمؾ ذم هذا اًمٜمٝمل، ومال يٚمزُمٜمل آُمتث٤مل ، ومتختؾ اًمنميٕم٦م ، وشمٌٓمؾ دًٓم٦م 

 .(1)اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم أومٕم٤مل اًمٜم٤مس ، وهذا سم٤مـمؾ ي٘مٞمٜم٤مً 

 ُمٜم٤مىمِم٦م دًمٞمؾ آطمتٞم٤مط :

ئد ٟمقىمش هذا  اح٠مظمذ سم٠من آطمتٞم٤مط ذم احل٘مٞم٘م٦م هق ذم إظمذ سم٠مىمؾ اجلٛمع 3 ٕنف اعمًتٞم٘مـ ، واًمزا

 . (4)قمٚمٞمف ُمِمٙمقك ومٞمف ، ومال يدظمؾ ذم احل٘مٞم٘م٦م 

: سم٠من يمقن أىمؾ اجلٛمع هق اعمًتٞم٘مـ ذم اعم٠ًمخ٦م ٓ يٜمٗمل يمقن اًمزي٤مدة قمٚمٞمف طم٘مٞم٘م٦م، وم٢من  وجي٤مب قمٜمف

 . (3)ف جم٤مزًا ذم اًم٤ٌمىمل اًمثالصم٦م ُمًتٞم٘مٜم٦م ُمـ ًمٗمظ اًمٕمنمة ، وٓ يقضم٥م يمقٟم

صمؿ إن احلٛمؾ قمغم اعمتٞم٘مـ واضم٥م قمٜمد قمدم ىمٞم٤مم إدًم٦م اًمٜم٤مهْم٦م قمغم اًمٕمٛمقم ، أُم٤م قمٜمد ىمٞم٤مُمٝم٤م ، 

 وم٢من هذا احلٛمؾ ٓ يت٠متك .

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

يؽمضمح صح٦م اًم٘مقل إول ، وهق أن هذه اًمّمٞمغ ُمقوققم٦م ًمٚمٕمٛمقم قمغم احل٘مٞم٘م٦م ، يدل قمٚمٞمف أن 

سم٠من اسمٜمف ُمـ أهٚمف وأىمره اهلل شمٕم٤ممم ،  (1)(   ڇ)ومٝمؿ اًمٕمٛمقم ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم :  ٤ًم ٟمقطم

هٞمؿ  پ پ )اًمٕمٛمقم ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم :  صمؿ سملم  ًمف اح٤مٟمع وهق أنف همػم ص٤مًمح 3 وىمد ومٝمؿ إسمرا

                                 
 . (5/511(  اٟمٔمر : شمٞمًػم اًمتحرير )5)

 . (1/110(  اٟمٔمر : روو٦م اًمٜم٤مفمر )1)

 ( .4/5301( ، واإلطمٙم٤مم ًممُمدي )1/552(  اٟمٔمر : اعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم )4)

 . 511(  اٟمٔمر : شمٚم٘مٞمح اًمٗمٝمقم ًمٚمٕمالئل ص 3)

 ( ُمـ ؾمقرة هقد .30(  ُمـ أي٦م )1)
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صمؿ سملم    (1)(   ٿ ٿ ٿ ٿ)وم٘م٤مل ًمٚمٛمالئٙم٦م :  (5)(   پ پ ڀ ڀ

ذم ىمت٤مل ُم٤مٟمٕمل  اطمت٩م قمٛمر قمغم أيب سمٙمر اًمّمديؼ  اعمالئٙم٦م ًمف أنف ُمًتثٜمك ُمـ اًمٕمٛمقم 3 وىمد

 . (4): " أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا : ٓ إهل إٓ  اهلل" اًمزيم٤مة سمٕمٛمقم ىمقل اًمٜمٌل 

سمٕمد أن هد وىم٤مئع ُمتٕمددة شمدل قمغم أظمذ اًمّمح٤مسم٦م سم٤مًمٕمٛمقم سمٛمجرد ورود –ىم٤مل احل٤مومظ اًمٕمالئل 

، ومل يٜم٘مؾ قمـ أطمد ُمٜمٝمؿ ٓ سحي٤ًم وٓ وٛمٜم٤ًم  : ) إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمٕمٛمقُم٤مت اًمٙمثػمة -اًمٚمٗمظ

إٟمٙم٤مر اًمٕمٛمقم ذم رء ُمـ هذه اًمّمٞمغ ، ُمع ؿمٞمقع اعم٤ٌمطم٨م سمٞمٜمٝمؿ ، ودوران آؾمتدٓل هب٤م قمغم 

أخًٜمتٝمؿ ، وًمق يم٤من ومٞمف ظمالف ًمٜم٘مؾ يمام ذم أُمث٤مًمف ، سمؾ ٟم٘مؾ ظمالومٝمؿ ذم ُم٤ًمئؾ ضمزئٞم٦م دون هذا ، 

 .  (3)ذه اًمّمٞمٖم٦م ، واقمت٘م٤مدهؿ ذًمؽ ُمٜمٝم٤م (وذًمؽ يمٚمف يٗمٞمد اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم ومٝمؿ اًمٕمٛمقم ُمـ ه

 ؾم٥ٌم اخلالف :

ک ک ک ) :ُمٜمِم٠م اخلالف يم٤من ذم قمٛمقُم٤مت اًمققمٞمد اًمقاردة ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م يم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ )وىمقًمف شمٕم٤ممم :    (1) (   گ

وٟمحقه ، ومٚمام شمٙمٚمؿ إؿمٕمري ومٞمٝم٤م ُمع (1)(   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

                                 
 ( ُمـ ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت .45(  ُمـ أي٦م )5)

 ( ُمـ ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت .41ُمـ أي٦م ) ( 1)

 (  أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .4)

اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اؾمتت٤مسم٦م اعمرشمديـ ، سم٤مب ىمتؾ ُمـ أبك ىمٌقل اًمٗمرائض وُم٤م ٟمًٌقا إمم اًمردة ،           

 إهل ( ،  وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اإليامن ، سم٤مب إُمر سم٘مت٤مل اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا : 1213ٓ( ، سمرىمؿ )2/51)

 ( .10، سمرىمؿ ) 41إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل ، ص

( ، 1/312، واًمٕمدة ٕيب يٕمغم ) (5/401، واٟمٔمر ُمزيدًا ُمـ إدًم٦م ذم : ذح اًمٚمٛمع ) 515( شمٚم٘مٞمح اًمٗمٝمقم ص3)

 . (1/1445( ، و اًمتحٌػم )3/5/411اًمقاوح ٓسمـ قم٘مٞمؾ )و

 ( ُمـ ؾمقرة آٟمٗمٓم٤مر .53(  أي٦م )1)

 رة اًمٜم٤ًمء .( ُمـ ؾمق53(  أي٦م )1)
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ه اًمّمٞمغ ُمقوققم٦م ًمٚمٕمٛمقم ، وشمقىمػ ومٞمٝم٤م ، وشمٌٕمف مجٝمقر اعمٕمتزًم٦م واعمرضمئ٦م ٟمٗمك أن شمٙمقن هذ

 . (5)أصح٤مسمف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . (4/13، واًمٌحر اعمحٞمط ) 553(  اٟمٔمر : شمٚم٘مٞمح اًمٗمٝمقم ًمٚمٕمالئل ص5)
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 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين : اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕم٤مم ىمٌؾ اًمٌح٨م قمـ خمّمص .

 حترير حمؾ اًمٜمزاع :

اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن  اًمٕمٛمقُم٤مت إذا احتد ُمٕمٜم٤مه٤م ، واٟمتنمت ذم أبقاب اًمنميٕم٦م ، أو شمٙمررت ذم 

 . (5)ٕمٛمؾ هب٤م دون اًمٌح٨م قمـ خمّمصُمقاـمـ يمثػمة ، وم٢مٟمف ي

د سمف اخلّمقص ٓ جيقز اًمٕمٛمؾ سمف ذم قمٛمقُمف  . (1)واشمٗم٘مقا قمغم أن  اًمٕم٤مم اعمرا

واشمٗم٘مقا قمغم أن اًمٕم٤مم اًمذي يمثرت ختّمٞمّم٤مشمف اعمٜمتنمة أن ف ٓ جيقز اًمتٛمًؽ سمف ، إٓ سمٕمد اًمٌح٨م 

 . (4)قمـ شمٚمؽ اعم٠ًمخ٦م

امء ذم اًمٕمٛمقم اًمذي مل يٕمٚمؿ ختّمٞمّمف، أو قمٚمؿ : )وإٟمام اظمتٚمػ اًمٕمٚم -رمحف اهلل–ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 ختّمٞمص صقر ُمٕمٞمٜم٦م ُمٜمف، هؾ جيقز اؾمتٕمامًمف ومٞمام قمدا ذًمؽ ىمٌؾ اًمٌح٨م قمـ اعمخّمص

 .(3)اعمٕم٤مرض ًمف ؟ ( 

آشمٗم٤مق قمغم قمدم اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕم٤مم ىمٌؾ اًمٌح٨م قمـ  -رمحٝمام اهلل-(1)وأُمدي (1)وطمٙمك اًمٖمزازم

، واخلالف ومٞمٝم٤م حمٙمل ، واعمث٧ٌم ًمٚمخالف ُم٘مدم اعمخّمص ، واًمّمحٞمح أنف ٓ إمج٤مع ذم اعم٠ًمخ٦م 

 قمغم اًمٜم٤مذم ًمف 3 ٕن  ُمٕمف زي٤مدة قمٚمؿ .

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم هذه اعم٠ًمخ٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال:

                                 
 . (3/05(  اٟمٔمر : اعمقاوم٘م٤مت ًمٚمِم٤مـمٌل  )5)

(  اٟمٔمر : سمح٨م سمٕمٜمقان : طمٙمؿ اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕم٤مم ىمٌؾ اًمٌح٨م قمـ خمّمص ًمٚمديمتقر قمٞم٤مض اًمًٚمٛمل ، وٛمـ جمٚم٦م 1)

 . (11/514اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م )

 . 150ٜمقراٟمٞم٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م ص(  اٟمٔمر : اًم٘مقاقمد اًم4)

 . (12/511(  اٟمٔمر : جمٛمقع اًمٗمت٤موى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م )3)

 . (1/501(  اعمًتّمٗمك )1)

 . (4/5111(  اإلطمٙم٤مم )1)
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ٟمف جي٥م اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕم٤مم ىمٌؾ اًمٌح٨م قمـ اعمخّمص. و هق اظمتٞم٤مر أيب سمٙمر اًمّمػمذم إ اًم٘مقل إول :

 . (3)، وسمٕمض احلٜمٗمٞم٦م  (4)، اظمت٤مره٤م أيمثر احلٜم٤مسمٚم٦م (1)أمحدورواي٦م قمـ  (5)ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 . (1)ٟمف ٓ جيقز اًمٕمٛمؾ سمف ىمٌؾ اًمٌح٨م قمـ اعمخّمص. وهق ىمقل أيمثر اًمِم٤مومٕمٞم٦مإ اًم٘مقل اًمث٤مين :

ً أو اًمتٗمّمٞمؾ ذم اعم٠ًمخ٦م :  اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م : سم٤ًم ًم١ًمال أو أُمرا وهق أنف إن ورد سمٞم٤مٟم٤ًم سم٠من يٙمقن ضمقا

 . (1)، وإن ورد اسمتداءًا وضم٥م اًمتقىمػ ومٞمف  هنٞم٤ًم وضم٥م محٚمف قمغم قمٛمقُمف

 آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم

، طمٞم٨م ىم٤مل : ) وأُم٤م اًمٗم٘مٞمف ومٞمٚمزُمف أن  -رمحف اهلل –ذيمر ُم٠مظمذ آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م أبق زيد اًمدسمقد 

حيت٤مط ًمٜمٗمًف ، ومٞم٘مػ ؾم٤مقم٦م ٓؾمتٙمِم٤مف هذا آطمتامل سم٤مًمٜمٔمر ذم إؿم٤ٌمه ، ُمع يمقٟمف طمج٦م 

 .(0)(  ٟم٘مض ُم٤م أُمْم٤مه سمتٌلم اخلالف ن قمٛمؾ، ًمٙمـ ي٘مػ اطمتٞم٤مـم٤م طمتك ٓ حيت٤مج إممًمٚمٕمٛمؾ سمف إ

سمٕمد ذيمره ًمٙمالم أيب زيد اعمت٘مدم : ) وٓ وضمف ًمٚمتقىمػ سمٕمد ىمٞم٤مم  -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمٚمٙمٜمقي 

 . (1)دًمٞمؾ ذقمل ُمقضم٥م ًمٚمحٙمؿ اإلهلل إٓ اطمتٞم٤مـم٤ًم ؾم٤مقم٦م عمـ ًمف رشم٦ٌم آضمتٝم٤مد واًمت٠مُمؾ(

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

لم ُمـ يمالم أيب زيد اًم٤ًمسمؼ أن اًم٥ًٌم ُمـ هذا اًمتقىمػ طمتك ٓ يتٕمرض اعمجتٝمد ًمٜم٘مض شمٌ

                                 
 . (4/5111( ، و اإلطمٙم٤مم )5/301(  اٟمٔمر : اًمؼمه٤من )5)

 . (3/5/300( ، و اًمقاوح ٓسمـ قم٘مٞمؾ )1/111(  اٟمٔمر : اًمٕمدة )1)

( ، وذح اًمٙمقيم٥م 1/050( ، وروو٦م اًمٜم٤مفمر )3/5/300( ، و اًمقاوح ٓسمـ قم٘مٞمؾ )1/111(  اٟمٔمر : اًمٕمدة )4)

 ( .4/310اعمٜمػم )

 . (5/140( ، وشمٞمًػم اًمتحرير )5/113(  اٟمٔمر : ومقاشمح اًمرمحقت )3)

( ، و اًمٌحر اعمحٞمط 4/5111( ، واإلطمٙم٤مم )1/501( ، و اعمًتّمٗمك )5/301(  اٟمٔمر : اًمؼمه٤من ًمٚمجقيٜمل )1)

 . (4/41ًمٚمزريمٌم )

 . (4/42(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط )1)

 . 21(  شم٘مقيؿ إدًم٦م ص 0)

 ( . 5/111(  ومقاشمح اًمرمحقت )1)
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اضمتٝم٤مده وإسمٓم٤مًمف إذا وىمػ قمغم دًمٞمؾ اًمتخّمٞمص ، وم٤مٕومْمؾ أن يٛمٙم٨م ُمدة يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف ومٞمٝم٤م 

 قمدم اًمدًمٞمؾ اعمخّمص ، ومٞمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٛمقم .

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

امء اعمجتٝمديـ اًمذيـ أطم٤مـمقا سمٖم٤مًم٥م ٟمّمقص اًمنميٕم٦م، اًمذي ئمٝمر هق اًمتٗمريؼ سملم اًمٕمٚم

د اًمِم٤مرع، وؾمؼموا همقر اًمٜمّمقص ومٕمرومقا اًمٜم٤مؾمخ  وطمّمٚمقا ُمـ اًمٕمٚمؿ ُم٤م يٛمٙمٜمٝمؿ ُمـ ُمٕمروم٦م ُمرا

واعمٜمًقخ، واعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف، واًمٕم٤مم واخل٤مص، وقمرومقا ُمقاـمـ اإلمج٤مع وآظمتالف، و سملم 

ـ أظمذوا ُمـ اًمٕمٚمؿ ُم٤م ٓ ي١مهٚمٝمؿ ًمٚمٗمتٞم٤م وشمقزم اًمٕمقام وُمـ يٚمحؼ هبؿ ُمـ اعمٜمتًٌلم إمم اًمٗم٘مف اًمذي

 اًم٘مْم٤مء. 

وم٤مًم٘مًؿ إول ٓ يٜمٌٖمل اخلالف ذم أن أطمدهؿ إذا سمٚمٖمف اًمٕمٛمقم أنف جي٥م قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ سمف إذا طم٤من 

 وىم٧م اًمٕمٛمؾ ُمـ همػم شمقىمػ، وٓ جي٥م قمٚمٞمف اًمٌح٨م قمام قم٤ًمه أن جيده ُمـ خمّمص أو ٟم٤مؾمخ.

يٗمتل أو حيٙمؿ سم٤مًمٕمٛمقم قمغم فم٤مهره3 ٕهنؿ  أُم٤م اًمٕمقام وُمـ ذم طمٙمٛمٝمؿ ومٚمٞمس ٕطمد ُمٜمٝمؿ أن

 ًمٞمًقا ُمـ أهؾ اًمٗمتٞم٤م واحلٙمؿ، وًمٞمًقا خم٤مـمٌلم هبام.

ووضمف هذا اًمتٗمّمٞمؾ : أن اًمٕمٚمامء اعمجتٝمديـ ىمد أطم٤مـمقا سمٖم٤مًم٥م ٟمّمقص اًمنميٕم٦م، وقمرومقا 

اخل٤مص واًمٕم٤مم واًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ، وىمد ؾمٌؼ هلؿ اًمٌح٨م ذم اًمٕمٛمقُم٤مت، وقمرومقا ُم٤م دظمٚمف 

وم٢من ىمٚمٜم٤م: شمٙمٗمٞمٝمؿ همٚم٦ٌم اًمٔمـ، ومٖمٚم٦ٌم اًمٔمـ طم٤مصٚم٦م هلؿ قمٜمد ؾمامع اًمٕم٤مم اًمذي مل اًمتخّمٞمص ُمٜمٝم٤م، 

يٕمرومقا ًمف خمّمّم٤م، وإن ىمٚمٜم٤م: يٚمزُمٝمؿ اًم٘مٓمع قمٓمٚمٜم٤م اًمٕمٛمؾ سمٜمّمقص اًمنميٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م، وآل سمٜم٤م 

ىمٗمٞم٦م اًمذيـ ٓ يرون اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٛمقُم٤مت3 ٕن اًم٘مٓمع ٓ ؾمٌٞمؾ إًمٞمف ذم أيمثر  إُمر إمم ُمذه٥م اًمقا

 . (5)اًمٕمٛمقُم٤مت

 

                                 
(  اٟمٔمر : طمٙمؿ اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕم٤مم ىمٌؾ اًمٌح٨م قمـ خمّمص ًمٚمديمتقر قمٞم٤مض اًمًٚمٛمل ، وٛمـ جمٚم٦م اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م 5)

(11/510) . 
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 قع اخلالف ، وصمٛمرشمف :ٟم

 اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م ُمٕمٜمقي ، وًمف صمٛمرات وم٘مٝمٞم٦م ، ومٛمـ ذًمؽ :

ز احلٙمؿ قمٜمد إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م سمدون اإلقمذار إمم اًمٖمريؿ ، ضمقزه اًمِم٤مومٕمل وُمٜمٕمف أبق طمٜمٞمٗم٦م ،  ضمقا

ر ىمٌؾ اًمٗمحص قمـ اعمٕم٤مرض ، يم٤مًمٕمٛمؾ سم٤مًمدًمٞمؾ ىمٌؾ اًمٗمحص  وطمٙمؿ احل٤ميمؿ سم٤مًمٌٞمٜم٦م أو سم٤مإلىمرا

 . (5)قمـ ُمٕم٤مروف 

 ؾم٥ٌم اخلالف :

 ُمٜمِم٠م اخلالف هٜم٤م راضمع ُٕمريـ :

شمٕم٤مرض إصؾ واًمٔم٤مهر . وم٤مٕصؾ هق اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕم٤مم ، واًمٔم٤مهر أنف يٜمدر وضمقد قم٤مم مل  -5

 خيّمص .

قمدم اعمخّمص هؾ هق ذط ذم اًمٕمٛمقم أو اًمتخّمٞمص ُمـ سم٤مب اعمٕم٤مرض ؟ وم٤مًمّمػمذم  -1

اسمـ هي٩م ي٘مقل : قمدم ي٘مقل: اًمتخّمٞمص ُم٤مٟمع ومٞمتٛمًؽ سم٤مًمٕمٛمقم ُم٤م مل يٜمتٝمض اح٤مٟمع ، و

 . (1)اعمخّمص ذط ًمٚمٕمٛمقم ، ومال سمد ُمـ حت٘م٘مف 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . 411(  اٟمٔمر : اًمتٛمٝمٞمد ذم ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل ًمإلؾمٜمقي ص 5)

 . (4/15(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط )1)
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 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م : اجلٛمع اعمٜمٙمر ذم اإلصم٤ٌمت .

 متٝمٞمــــــــد :

د سمف : اجلٛمع اًمٖمػم حمغم سمــ : أل ، يمرضم٤مل وٟم٤ًمء وقمٌٞمد وٟمحق ذًمؽ .  اجلٛمع اعمٜمٙمر اعمرا

 حترير حمؾ اًمٜمزاع :

 . (5)ظ ) اجلٛمع ( يٓمٚمؼ قمغم أيمثر ُمـ اًمقاطمداشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن ُمٗمٝمقم ًمٗم

 . (1)وطُمِٙمل اشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء قمغم أن  مجقع اًم٘مٚم ٦م إذا يم٤مٟم٧م ُمٜمٙمرة أهن٤م ٓ شمٙمقن ًمالؾمتٖمراق

 ووىمع اخلالف ذم مجقع اًمٙمثرة ٟمحق : ُمًٚمٛملم .

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اعم٠ًمخ٦م قمغم ىمقًملم :

 . (4)ٙمر ًمٞمس ُمـ صٞمغ اًمٕمٛمقم ، وهق ىمقل مجٝمقر إصقًمٞملمن اجلٛمع اعمٜمإ اًم٘مقل إول :

 .(3)هؾ حيٛمؾ قمغم اًمثالصم٦م أو آصمٜملم ، سمٜم٤مًء قمغم اظمتالومٝمؿ ذم ُم٠ًمخ٦م أىمؾ اجلٛمع  صمؿ اظمتٚمٗمقا :

، و اجل٤ٌمئل ُمـ  (5)ن اجلٛمع اعمٜمٙمر ُمـ صٞمغ اًمٕمٛمقم ، وهق ىمقل احلٜمٗمٞم٦مإ اًم٘مقل اًمث٤مين:

                                 
 ( .4/5341(  اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم ًممُمدي )5)

( ، وشمٚم٘مٞمح اًمٗمٝمقم ًمٚمٕمالئل 4/513( ، ورومع اًمٜم٘م٤مب ًمٚمرضمراضمل )3/5441(  اٟمٔمر : هن٤مي٦م اًمقصقل ًمٚمٝمٜمدي )1)

اعمٕمرف ، وقمٚمٞمف . وشمٕم٘م٥م اسمـ اًمًٌٙمل طمٙم٤مي٦م اإلمج٤مع سم٠من اجل٤ٌمئل جيٕمؾ اجلٛمع اعمٜمٙمر ذم ُمٜمزًم٦م اجلٛمع  304ص

 ( .3/5113ومال يٗمرق سملم مجقع اًم٘مٚم٦م واًمٙمثرة . اٟمٔمر : اإلهب٤مج)

( ، ورومع 3/5113( ، و اإلهب٤مج)1/401، واعمحّمقل ًمٚمرازي ) 504(  اٟمٔمر : ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ص4)

( ، واًمقاوح 5/315، و هن٤مي٦م اًمًقل ًمإلؾمٜمقي ) 305( ، وشمٚم٘مٞمح اًمٗمٝمقم ًمٚمٕمالئل ص4/12احل٤مضم٥م ًمف )

ئد إصقًمٞم٦م ص3/5/422ٞمؾ )ٓسمـ قم٘م  . 451( ، واًم٘مقاقمد واًمٗمقا

: أن أىمؾ اجلٛمع صمالصم٦م وىم٤مل سمف : مجٝمقر اًمٕمٚمامء  ،  اًم٘مقل إول(  وىمد اظمتٚمٗمقا ذم اعم٠ًمخ٦م قمغم أرسمٕم٦م أىمقال ، وهل : 3)

يٞمٜمل وداود اًمٔم٤مهري ،  اًم٘مقل اًمث٤مين : أن أىمؾ  اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م: أن أىمؾ اجلٛمع اصمٜم٤من وىم٤مل سمف : اًم٤ٌمىمالين وآؾمٗمرا

: اًمتقىمػ . اٟمٔمر اعم٠ًمخ٦م سمذيقهل٤م ُمـ يمت٤مب : أىمؾ اجلٛمع قمٜمد إصقًمٞملم وأثر  اًم٘مقل اًمراسمعاجلٛمع واطمد ، 

 آظمتالف ومٞمف ، ًمٚمديمتقر قمٌداًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م.
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 . -ٝمام اهللرمح–(4)، ورواي٦م قمـ أمحد (1)اعمٕمتزًم٦م

 آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م :ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم 

اًم٘م٤مئٚمقن سم٠من اجلٛمع اعمٜمٙمر يدل قمغم  –أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م أصح٤مب اًم٘مقل اًمث٤مين 

 . -رمحٝمؿ اهلل–آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م اإلؾمٜمقي واسمـ اهلامم  وٟمص قمغم،  -اًمٕمٛمقم

يٓمٚمؼ قمغم يمؾ ٟمقع يم٤من ُمِمؽميم٤ًم3  : ) واطمت٩م اجل٤ٌمئل سم٠منف ح٤م صم٧ٌم أنف -رمحف اهلل–ىم٤مل اإلؾمٜمقي 

 .(3)ٕن إصؾ ذم اإلـمالق احل٘مٞم٘م٦م ، وطمٞمٜمئذ ومٞمحٛمؾ قمغم مجٞمع طم٘م٤مئ٘مف اطمتٞم٤مـم٤ًم(

شمٌف ، ومٞمحٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م ًمالطمتٞم٤مط(.  -رمحف اهلل–ىم٤مل اسمـ اهلامم  : ) ومام ىمٞمؾ اعمرشم٦ٌم اعمًتٖمرىم٦م ُمـ ُمرا

"قمٚمٞمٝم٤م" أي : قمغم اعمرشم٦ٌم  ىم٤مل ذم شمٞمًػم اًمتحرير ؿم٤مرطم٤ًم اًمٕم٤ٌمرة : ) "ومٞمحٛمؾ" اجلٛمع اعمٜمٙمر

 .(1)اعمًتٖمرىم٦م ومٞمتح٘مؼ اًمٕمٛمقم قمٜمد ذًمؽ ، وإٟمام حيٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م "ًمالطمتٞم٤مط" ( 

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

ن اجلٛمع اعمٜمٙمر طم٘مٞم٘م٦م ذم يمؾ ٟمقع ُمـ أنقاع اًمٕمد يم٤مًمثالصم٦م وإرسمٕم٦م وهمػمه٤م 3 ٕن اًمٚمٗمظ إ

أطم٤مد ، ومٞمحٛمؾ قمغم مجٞمع اعمقوقع ًمٚمح٘مٞم٘م٦م اعمِمؽميم٦م سملم يمؾ ٟمقع ُمـ أنقاع اًمٕمد هق طم٘مٞم٘م٦م ذم 

 . (1)احل٘م٤مئؼ ، ومٞمٙمقن ُمًتٖمرىم٤ًم جلٛمٞمع أنقاع اًمٕمدد 

 ُمٜم٤مىمِم٦م دًمٞمؾ آطمتٞم٤مط :

ٟمقىمش سم٠من اجلٛمع اعمٜمٙمر ًمٞمس سمح٘مٞم٘م٦م ذم يمؾ ٟمقع سمخّمقصف طمتك يٙمقن ُمِمؽميم٤ًم ، سمؾ هق طم٘مٞم٘م٦م 

                                                                                               
ر ًمٚمٌخ٤مري )5/515(  اٟمٔمر : أصقل اًمنظمز )5)  ( .1/555( ، واًمردود واًمٜم٘مقد )1/4( ، ويمِمػ إها

 . (5/315( ، وهن٤مي٦م اًمًقل ًمإلؾمٜمقي )1/401(، واعمحّمقل ًمٚمرازي )5/131ٔمر : اعمٕمتٛمد )(  يم٤مجل٤ٌمئل . اٟم1)

ئد إصقًمٞم٦م ص3/5/422(  اٟمٔمر : اًمقاوح ٓسمـ قم٘مٞمؾ )4)  . 451(، واًم٘مقاقمد واًمٗمقا

 . (5/311(  هن٤مي٦م اًمًقل )3)

(1(  )5/101) . 

 . (5/410(  اٟمٔمر : ذح اعمٜمٝم٤مج ًمألصٗمٝم٤مين )1)
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ئد قمٚمٞمٝم٤م  . (5)ذم اًم٘مدر اعمِمؽمك سملم اًمٙمؾ ، وهق اًمثالصم٦م ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ اًمزا

يمٚمٛم٦م ) رضمؾ ( يّمح إـمالىمٝم٤م ًمٙمؾ أطمد ، ومل حتٛمؾ قمغم اًمٙمؾ ، ومٙمذًمؽ يمٚمٛم٦م وٕن 

 .(1))رضم٤مل(

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

يؽمضمح صح٦م اًم٘مقل سم٠من اجلٛمع اعمٜمٙمر ًمٞمس ًمٚمٕمٛمقم 3 ٕنف ًمق ووع ًمٚمٕمٛمقم ح٤م ضم٤مز شمٗمًػمه 

ٚمامء اشمٗم٘مقا ذم سم٤مب سم٠مىمؾ اجلٛمع ، إذ ٓ جيقز أن شمٙمقن صٞمغ اًمٕمٛمقم ٕىمؾ اجلٛمع 3 وٕن اًمٕم

ٓ  أىمؾ  ر واًمٜمذر وهمػممه٤م سم٠منف ًمق أىمر قمغم ٟمٗمًف سمدراهؿ ، أو ٟمذر دراهؿ ، ومال يٚمزُمف إ اإلىمرا

 .(4)اجلٛمع

 ٟمقع اخلالف ، وصمٛمرشمف :

 اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م ُمٕمٜمقي ، وًمف صمٛمرات وم٘مٝمٞم٦م ، ومٛمـ ذًمؽ :

و٠م ُمرات ، أو طمٚمػ ًمق ٟمذر أن يتّمدق سمدراهؿ ، أو ٟمذر قمتؼ قمٌٞمد ، أو صقم أج٤مم ، أو يتق

سم٤مًمٓمالق ًمٞمتزوج زوضم٤مت ، وم٢مٟمف حيٛمؾ قمغم اًمثالصم٦م ذم اًمٙمؾ ، قمغم ىمقل إيمثريـ سمٜم٤مًء قمغم 

 . (3)اًم٘م٤مقمدة ، وحيٛمؾ قمغم آصمٜملم قمغم ىمقل همػمهؿ 

 ؾم٥ٌم اخلالف :

 ُمٜمِم٠م اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م راضمع إمم ُم٠ًمختلم :

راق إلوم٤مدة اًمٕمٛمقم ٓ جيٕمؾ اجلٛمع اؿمؽماط آؾمتٖمراق ذم اًمٕمٛمقم . ومٛمـ اؿمؽمط آؾمتٖم إومم :

 . (1)اعمٜمٙمر قم٤مُم٤ًم ، وُمـ مل يِمؽمط آؾمتٖمراق ضمٕمٚمف قم٤مُم٤مً 

                                 
 . (1/400قل ًمٚمرازي )(  اٟمٔمر : اعمحّم5)

 ( .4/25(  اٟمٔمر : رومع احل٤مضم٥م ٓسمـ اًمًٌٙمل )1)

 . 541( ، وصٞمغ اًمٕمٛمقم وأنقاقمف ًمٚمديمتقرة قمقاـمػ اًمزايدي ص4514(  اٟمٔمر : رومع اًمٜم٘م٤مب ًمٚمرضمراضمل )4)

ئد إصقًمٞم٦م ص3)  . 451(  اٟمٔمر : اًم٘مقاقمد واًمٗمقا

 . (5/101(  اٟمٔمر : شمٞمًػم اًمتحرير )1)
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ضمقاز آؾمتثٜم٤مء ُمـ اًمٜمٙمرة ، ومٛمـ ضمقز آؾمتثٜم٤مء ُمٜمٝم٤م ، محؾ اجلٛمع اعمٜمٙمر قمغم اًمٕمٛمقم،  اًمث٤مٟمٞم٦م :

 . (5)وُمـ مل جيقز آؾمتثٜم٤مء ، وهق اًمّمحٞمح ، مل حيٛمؾ اجلٛمع اعمٜمٙمر قمغم اًمٕمٛمقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . 131ذه٥م ص(  اٟمٔمر : ؾمالؾمؾ اًم5)



 الفصل اخلامس: األخ  باالحتواط يف مباحث دالالت األلفاظ

 

[417] 

 

 اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م : احلٙمؿ اعمٕمٚمؼ قمغم ُمٕمٜمك يمكمِّ 

 متٝمٞمــــــــد :

شمٜمققم٧م قم٤ٌمرات إصقًمٞملم ذم شمًٛمٞم٦م هذه اعم٠ًمخ٦م ، ومٕمؼّم سمٕمْمٝمؿ سم٘مقًمف : ) اظمتٚمٗمقا ذم اًمقاضم٥م 

اًمذي ٓ يت٘مٞمد سمحد حمدود يم٤مًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م ذم اًمريمقع واًمًجقد وُمدة اًم٘مٞم٤مم واًم٘مٕمقد إذا زاد قمغم 

، وقمؼم  سمٕمْمٝمؿ سم٘مقًمف : ) إُمر اعمٕمٚمؼ قمغم آؾمؿ ي٘متيض آىمتّم٤مر قمغم  (5)أىمؾ اًمقاضم٥م (

، وقمؼم سمٕمْمٝمؿ سم٘مقًمف :  (4)، وقمؼم سمٕمْمٝمؿ سم٘مقًمف : ) إظمذ سم٠موائؾ إؾمامء أو أواظمره٤م ((1)أوًمف(

ئد اًمذي يٕم٤مىم٥م سمؽميمف (  . (3)) اظمتٚمٗمقا ذم اًم٘مدر اًمزا

د سم٤معمٕمٜمك اًمٙمكم 3 ٕن سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء أدظمؾ ذم اعم٠ًمخ٦م ُم٤م  وٓ سمد ىمٌؾ ظمقض ذم اعم٠ًمخ٦م شمٌٞملم اعمرا

 . -رمحف اهلل–ًمٞمس ُمٜمٝم٤م يمام ي٘مقل اًم٘مراذم 

وم٤مًمٙمكم هق : ُم٤م ٓ يٛمٜمع شمّمقره ُمـ ىمقع اًمنميم٦م ومٞمف ، أو اًمذي اؿمؽمك ذم ُمٗمٝمقُمف يمثػمون يمٚمٗمٔم٦م 

 . (1)احلٞمقان واًمرضمؾ واعمرأة وهمػم ذًمؽ 

 يم٦م ومٞمف يمزيد وقمٛمرو وٟمحق ذًمؽ .وُم٘م٤مسمٚمف اجلزئل : وهق اًمذي يٛمٜمع شمّمقره ُمـ ىمقع اًمنم

ژ ژ ڑ )وأُم٤م اًمٙمؾ ومٝمق : احلٙمؿ قمـغم اعمجٛمـقع ُمــ طمٞمـ٨م هـق جمٛمـقع ، يم٘مقًمـف شمٕمـ٤ممم : 

ومـــ٤محلٙمؿ  هٜمـــ٤م قمـــغم اًمثامٟمٞمـــ٦م مجٞمٕمـــ٤م أهنـــؿ حيٛمٚمـــقن اًمٕمـــرش ، وًمـــٞمس احلٙمـــؿ  (1)(   ڑ ک ک

                                 
 . (5/511( ، واسمـ ىمداُم٦م ذم اًمروو٦م )5/535(  يم٤مًمٖمزازم ذم اعمًتّمٗمك )5)

ئد إصقًمٞم٦م ص  531(  يم٤مًم٘مراذم ذم ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ص1)  . 521، واسمـ اًمٚمح٤مم ذم اًم٘مقاقمد واًمٗمقا

 . 531(  ذيمره اًم٘مراذم ذم ذح اًمتٜم٘مٞمح ص4)

 . (1/410(  يم٤مسمـ اًمًٌٙمل ذم اإلهب٤مج )3)

، وشمًٝمٞمؾ اعمٜمٓمؼ ًمٕمٌداًمٙمريؿ  44( ، و آداب اًمٌح٨م واعمٜم٤مفمرة ص1/110: ٟمٗم٤مئس إصقل ًمٚم٘مراذم )(  اٟمٔمر 1)

 . 54ُمراد ص

 ( ُمـ ؾمقرة احل٤مىم٦م .50(  ُمـ أي٦م )1)
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 . (5)ٕومرادهؿ ، وي٘م٤مسمٚمف اجلزء  وهق : ُم٤م شمريم٥م ُمٜمف وُمـ همػمه يمؾ 

ُمــ سمٕمـض اًمٗم٘مٝمـ٤مء ، وهـق  -رمحـف اهلل–ِمػم إمم وضمـف اًمٖمٚمـط اًمـذي ذيمـره اًم٘مـراذم وسمٕمد هذا اًمٌٞم٤من ٟم

ء ، وؾمــــقوا سمٞمــــٜمٝمام ،  أهنــــؿ ظمٚمٓمــــقا سمــــلم اجلــــزء واجلزئــــل ، ومــــ٠مضمروا أطمٙمــــ٤مم اجلزيئــــ٤مت قمــــغم إضمــــزا

ومــ٠مدظمٚمقا ُمًــ٠مخ٦م اًمتــٞمٛمؿ إمم اًمٙمــققملم أو إمم اعمــروم٘ملم أو إمم اإلسمٓمــلم ؟ حتــ٧م هــذه اًم٘م٤مقمــدة ، وهــذا 

إٟمـــام اًم٘م٤مقمـــدة شمٕمٜمـــل اجلزئٞمـــ٤مت اعمت٤ٌميٜمـــ٦م ذم اًمٕمٚمـــق واًمـــدٟم٤مءة ، وذم اًمٙمثـــرة واًم٘مٚمـــ٦م ، سم٤مـمـــؾ إمج٤مقمـــ٤ًم ، و

يم٤مًمٓمٛم٠منٞمٜمــ٦م سمٕمــد اًم٘مٞمــ٤مم ُمـــ اًمريمــقع ، ووضمــقب دًمــؽ إقمْمــ٤مء ذم اًمقوــقء ، أُمــ٤م احلٙمــؿ قمــغم اًمٞمــد 

سمقضمـــقب اعمًـــح ومٝمـــق طمٙمـــؿ قمـــغم اًمٙمـــؾ اًمـــذي ٓ ي٘متٍمـــ سمـــف قمـــغم ضمزئـــف ، يم٤مًمريمٕمـــ٦م ٓ دمـــزئ قمــــ 

 . (1)ٌح ، وصقم يقم ٓ جيزئ قمـ ؿمٝمر رُمْم٤من ، وهمػم ذًمؽ اًمريمٕمتلم ذم صالة اًمّم

 حترير حمؾ اًمٜمزاع :

ئد قمـ اًمقاضم٥م واعمتٛمٞمز قمٜمف ، يمّمالة اًمتٓمقع سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمٙمتقسم٤مت ، أنف  اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن اًمزا

 . (4)ٟمٗمؾ

ئد قمغم أىمؾ اًمقاضم٥م اًمٖمػم ُمتٛمٞمز قمٜمف ، و اًمذي ٓ يٛمٙمـ آٟمٗمٙم٤مك ُمٜمف، هق  واشمٗم٘مقا قمغم أن اًمزا

 .(3)واضم٥م ىمٓمٕم٤ًم 3 ٕن ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م يمّمقم ضمزء ُمـ اًمٚمٞمؾ 

ئد قمـ أىمؾ اًمقاضم٥م اًمٖمػم ُمتٛمٞمز قمٜمف ، ويٛمٙمـ آٟمٗمٙم٤مك ُمٜمف .  واظمتٚمٗمقا ذم اًمزا

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اعم٠ًمخ٦م قمغم ىمقًملم :

ئد قمٚمٞمف ُمٜمدوب، ن احلٙمؿ اعمٕمٚمؼ قمغم آؾمؿ ي٘متيض آىمتإ اًم٘مقل إول : ّم٤مر قمغم أوًمف ، واًمزا

                                 
 . (5/130، ورومع اًمٜم٘م٤مب ًمٚمرضمراضمل ) 44(  اٟمٔمر : آداب اًمٌح٨م واعمٜم٤مفمرة ص 5)

 . 530(  اٟمٔمر : ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ص1)

 . (5/431خمتٍم اًمروو٦م ) (  اٟمٔمر : ذح4)

 . (5/141(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط )3)
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 . (1)، وطُمِٙمل إمج٤مقم٤مً  (5)وهذا ىمقل مجٝمقر إصقًمٞملم

ن احلٙمؿ اعمٕمٚمؼ قمغم آؾمؿ ٓ سمد ومٞمف ُمـ اإلشمٞم٤من سمآظمره ، ويٙمقن اجلٛمٞمع واضم٤ًٌم. إ اًم٘مقل اًمث٤مين :

إلُم٤مم ، وىم٤مل اًم٘م٤ميض أبق يٕمغم : ) وهق فم٤مهر يمالم ا (3)، و اًمٙمرظمل (4)وهق ىمقل سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 .)(1 )أمحد 

 آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم

اًم٘م٤مئٚمقن سم٠من إُمر اعمٕمٚمؼ قمغم آؾمؿ ٓ سمد  –أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م أصح٤مب اًم٘مقل اًمث٤مين 

 . -رمحٝمؿ اهلل–و اإلؾمٜمقي  ،آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م اًم٘مراذم وٟمص قمغم،  -ومٞمف ُمـ اإلشمٞم٤من سمآظمره 

ؾ ي٘متٍم سمذًمؽ احلٙمؿ قمغم أدٟمك اعمراشم٥م ًمتح٘مؼ اعمًٛمك سمجٛمٚمتف : ) ه -رمحف اهلل–ىم٤مل اًم٘مراذم 

 .(1)ومٞمف ، أو يًٚمط ـمريؼ آطمتٞم٤مط ومٞم٘مّمد ذم ذًمؽ اعمٕمٜمك اًمٙمكم أقمغم اعمراشم٥م ؟ (

 . (0)وٟم٘مٚمف اإلؾمٜمقي ذم اًمتٛمٝمٞمد

 

                                 
( ، واإلطمٙم٤مم 5/535( ، و اعمًتّمٗمك )4/312، وٟمٗم٤مئس إصقل )531(  اٟمٔمر : ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ص5)

( ، واًمتٛمٝمٞمد ٕيب 5/141( ، واًمٌحر اعمحٞمط )1/410( ، و اإلهب٤مج )1/521( ، واعمحّمقل )5/350)

ئد 5/431( ، و ذح خمتٍم اًمروو٦م ) 3/5/110قاوح )( ، واًم 5/410اخلٓم٤مب ) ( ،  و اًم٘مقاقمد واًمٗمقا

 . 521إصقًمٞم٦م ص 

 ( .1/220(  طمٙم٤مه اسمـ سمره٤من يمام ٟم٘مٚمف قمٜمف اعمرداوي ذم اًمتحٌػم )1)

 . (5/141( ، واًمٌحر اعمحٞمط )1/410(  اٟمٔمر : اإلهب٤مج ٓسمـ اًمًٌٙمل )4)

 . (5/411( ، اًمتٛمٝمٞمد )1/355(  اٟمٔمر : اًمٕمدة )3)

( وشمٕم٘م٥م اسمـ قم٘مٞمؾ وأبق اخلٓم٤مب هذه اًمٕم٤ٌمرة وسمٞمٜمقا أن ُم٠مظمذه ذم اعم٠ًمخ٦م همػم صحٞمح . اٟمٔمر : 1/355(  اًمٕمدة )1)

( . واظمت٤مر أبق يٕمغم ذم اًمٕمدة أن اًمزي٤مدة ٟمٗمؾ سمخالف ُم٤م ٟم٘مٚمف قمٜمف  3/5/110( ، واًمقاوح ) 5/410اًمتٛمٝمٞمد )

 . (5/510أبق اخلٓم٤مب واسمـ قم٘مٞمؾ واسمـ ىمداُم٦م ذم اًمروو٦م )

 . 530(  ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ص 1)

 . 114(  ص 0)
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 وضمف آطمتٞم٤مط : 

قمغم ن آؾمؿ يِمٛمؾ مجٞمع ُمتٕمٚم٘م٤مشمف ، واًمٓمٚم٥م ًمف واطمد ، وهق ـمٚم٥م إجي٤مب ، ومال سمد ُمـ محٚمف إ

 . (5)مجٞمع ُمتٕمٚم٘م٤مشمف ، طمتك ٓ ٟمٕمت٘مد ظمروج رء ُمـ اجلزئٞم٤مت وهق داظمؾ ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر 

 ُمٜم٤مىمِم٦م دًمٞمؾ آطمتٞم٤مط :

يٛمٙمـ ُمٜم٤مىمِم٦م آطمتٞم٤مط : سم٠من ضمزئٞم٤مت إُمر ختتٚمػ ذم أطمٙم٤مُمٝم٤م ، وم٠مُم٤م أدٟمك اعمراشم٥م ومال جيقز 

ن آطمتٞم٤مط هٜم٤م ذم همػم شمريمف سمح٤مل ، وأُم٤م أقماله٤م وم٢مٟمف ٓ يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف طمد اًمقاضم٥م ، وًمذًمؽ يم٤م

 حمٚمف.

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح : 

يؽمضمح ًمٚم٤ٌمطم٨م صح٦م اًم٘مقل إول ، وهق أن إُمر اعمٕمٚمؼ قمغم ُمٕمٜمل يمكم حيٛمؾ قمغم أدٟمك 

ئد قمٚمٞمف ٟمٗماًل 3 ٕن اًمقاضم٥م ٓ جيقز شمريمف ُم شمٌف ، ويٙمقن اًمزا ٓمٚم٘م٤ًم ، وهذه اًمزي٤مدة جيقز ُمرا

ئد قمٚمٞمف3 ٕن ، ومٙم٤مٟم٧م ٟمٗماًل 3 وٕن إجيشمريمٝم٤م ٤مب أدٟمك اعمراشم٥م ًمتح٘مٞمؼ اًمٓمٚم٥م ، وشمريمٜم٤م اًمزا

ءة اًمذُم٦م   . (1)إصؾ سمرا

 ٟمقع اخلالف ، وصمٛمرشمف :

، واحلؼ أنف ُمٕمٜمقي ، وًمف صمٛمرات  (4)طمٙمك سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م ًمٗمٔمل

 ُمتٕمددة، ومٛمـ ذًمؽ :

 . (3)زي٤مدة اًمثقاب ، وم٢من صمقاب اًمقاضم٥م أقمٔمؿ ُمـ صمقاب اًمٜمٗمؾ  -5

سم٤ًم يم٤من  ، هؾ حيٛمؾ قمغم أدٟمك ُمراشم٥م اًمّمٕمٞمد (5) (چ چ چ)ىمقًمف شمٕم٤ممم :  -1 شمرا

                                 
 . (5/511( ، روو٦م اًمٜم٤مفمر )5/535(  اٟمٔمر : اعمًتّمٗمك )5)

 . (5/431( ، و ذح خمتٍم اًمروو٦م )1/521(  اٟمٔمر : اعمحّمقل )1)

 . 525(  يم٤مًمًٝمروردي ذم اًمتٜم٘مٞمح٤مت ص4)

 . (5/141(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط )3)
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شمٌف وهق اًمؽماب ، ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ  يم٤من أو همػمه ُمـ أنقاع إرض ، أو حيٛمؾ قمغم أقمغم ُمرا

 . (1)سمٜم٤مًء قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة 

ِمٕمر إمم ًمق أراد أن يْمحل سم٠مقمداد ُمـ اًمٜمٕمؿ ، ومٝمؾ يٌ٘مك اًمٜمٝمل قمـ شم٘مٚمٞمؿ إفمٗم٤مر وطمٚمؼ اًم -4

 . (4)آظمره٤م ، أم يزول سمذسمح إول ؟ ظمالف ُمٌٜمل قمغم اًم٘م٤مقمدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               
 . ئدةاح٤م( ُمـ ؾمقرة 1(  ُمـ أي٦م )5)

 . (1/130(  اٟمٔمر : رومع اًمٜم٘م٤مب )1)

 . 114(  اٟمٔمر : اًمتٛمٝمٞمد ًمإلؾمٜمقي ص4)
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 اعمٌح٨م اًمراسمع : سف ) ال ( اًمٕمٝمد ٕيمثر اعمٕمٝمقد .

 متٝمٞمــــــــد : 

 إُم٤م أن شمٙمقن ًمٚمجٜمس أو ًمٚمٕمٝمد أو زائدة . (5)) أل ( اًمتٕمريٗمٞم٦م  

 و ) أل ( اجلٜمًٞم٦م قمغم صمالصم٦م أنقاع :

٘مٞم٘م٦م واح٤مهٞم٦م ، وو٤مسمٓمٝم٤م : أهن٤م اًمتل ٓ ختٚمٗمٝم٤م ) يمؾ ( ، ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم : اًمتل ًمٌٞم٤من احل -5

 . (1)(   ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ)

د اجلٜمس ، وو٤مسمٓمٝم٤م : أهن٤م ختٚمٗمٝم٤م  -1 اًمتل ٓؾمتٖمراق اجلٜمس طم٘مٞم٘م٦م ، ومتٙمقن سمٛمٕمٜمك ؿمٛمقل أومرا

 . (4)(   ٿ ٹ ٹ))يمؾ ( ، ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم : 

، ًمِمٛمقل صٗم٤مت اجلٜمس ُم٤ٌمًمٖم٦م ، يم٘مقًمؽ : أن٧م اًمرضمؾ  اًمتل ٓؾمتٖمراق اجلٜمس جم٤مزاً  -4

 واًمرضم٤مل ىمٚمٞمؾ ، أي : أن٧م ضم٤مُمع خلّم٤مئص مجٞمع اًمرضم٤مل ويمامٓهتؿ .

 وأُم٤م ) أل ( اًمٕمٝمدي٦م ومٝمل قمغم صمالصم٦م أنقاع :

ۆ ۇ ۇ ۆ ) ًمٚمٕمٝمــد اًمــذيمري : وهــل اًمتــل يت٘مــدم عمّمــحقهب٤م ذيمــر ، ُمثــؾ ىمقًمــف شمٕمــ٤ممم : -5

 . (3) {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ۈ ۈ

                                 
ًمٚمٜمح٤مة ذم شمٕمٞملم اعمٕمرف أرسمٕم٦م ُمذاه٥م، إول: أن اعمٕمرف هق "أل" سمرُمتٝم٤م، وإًمػ أصٚمٞم٦م، ٓ زائدة وهذا (  5)

واًمث٤مًم٨م: أن  ُمذه٥م اخلٚمٞمؾ ، واًمث٤مين: أن اعمٕمرف هق "أل" سمرُمتٝم٤م، وإًمػ زائدة وهذا ُمذه٥م ؾمٞمٌقيف ،

سمع: أن اعمٕمرف، هق إًمػ وطمده٤م واًمالم زائدة  اعمٕمرف هق اًمالم وطمده٤م وهذا ُمذه٥م يمثػم ُمـ اًمٜمح٤مة، اًمرا

ومرىم٤م سملم مهزة آؾمتٗمٝم٤مم واهلٛمزة اعمٕمروم٦م وهذا ُمذه٥م اعمؼمد . اٟمٔمر : ذح اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ٓسمـ ُم٤مًمؽ 

 ( .5/510اعمًامه : قمدة اًم٤ًمًمؽ ) حمل اًمديـ ( ، وأووح اعم٤ًمًمؽ ٓسمـ هِم٤مم ُمع طم٤مؿمٞم٦م5/452)

 ( ُمـ ؾمقرة إنٌٞم٤مء . 40(  ُمـ أي٦م ) 1)

 ( ُمـ ؾمقرة اًمٜم٤ًمء . 11(  ُمـ أي٦م ) 4)

 ( ُمـ ؾمقرة اعمزُمؾ . 51-51(  ُمـ أيتلم ) 3)
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ًمٚمٕمٝمد اًمٕمٚمٛمل أو اًمذهٜمل : وهل اًمتل شم٘مدم عمّمحقهب٤م قمٚمؿ ذم ذهـ اًم٤ًمُمع ، ُمثؾ ىمقًمف  -1

﮲ ﮳   )شمٕم٤ممم :   وهؿ يٕمٚمٛمقن اًمٖم٤مر اعم٘مّمقد . (5) (ۓ ۓ 

ً ، ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم : -4 چ چ چ ) ًمٚمٕمٝمد احلْمقري : وهق أن يٙمقن ُمّمحقهب٤م طم٤مضا

 أي : اًمٞمقم احل٤مض .  (1) (چ ڇ

ئدة ومٙم٤مًمتل شمدظمؾ قمغم إقمالم يمـ ) اًمالت ( ، أو قمغم اؾمؿ ًمٚمزُم٤من احل٤مض يمــ ) وأُم٤م ) أل ( اًم زا

 (4)أن ( ، أو قمغم إؾمامء اعمقصقًم٦م يمــ ) اًمذي ( وومروقمٝم٤م . 

ء  قمغم اجلٜمس(  أل)  حيٛمٚمقن -اهلل رمحٝمؿ–واحلٜمٗمٞم٦م  أىمؾ ُم٤م حيتٛمٚمف اًمٚمٗمظ وهق اًمقاطمد ، ؾمقا

 يم٤من ذم اعمٗمرد أو اجلٛمع .

 – ًمالؾمتٖمراق اًمالم شمٙمـ مل يٕمٜمل –يٙمـ  مل وإن: )  -اهلل رمحف–ديـ اًمٌخ٤مري ىم٤مل قمالء اًم

:  ٟمٗمس اجلٜمس دون آؾمتٖمراق واًمٕمٝمد ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم إظم٤ٌمرًا قمـ يٕم٘مقب  ًمٜمٗمل وم٤مًمالم

، وي٘مع قمغم أىمؾ ُم٤م حيتٛمٚمف اًمٚمٗمظ وهق اًمقاطمد ذم اعمٗمرد  (3)(   ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ)

 . (1)سم٤مٓشمٗم٤مق ، ويمذا ذم اجلٛمع قمٜمدٟم٤م ( 

وجيٕمٚمقن ) أل ( ذم اجلٛمع ًمٚمجٜمس ُم٤ممل يٙمـ ُمٕمٝمقدًا شمرضمع إًمٞمف ، وم٢من يم٤من صمؿ ُمٕمٝمقدًا وم٢من )أل( 

شمٍمف إًمٞمف ، يمام ذم ىمقًمؽ :) ًم٘مٞم٧م اًمٗم٘مٝم٤مء ( وشمريد ىمقُم٤ًم سم٠مقمٞم٤مهنؿ ىمد ضمرت قم٤مدشمؽ 

 .(1)سمٚم٘م٤مئٝمؿ

                                 
 ( ُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م . 30(  ُمـ أي٦م ) 5)

 ( ُمـ ؾمقرة اح٤مئدة . 4(  ُمـ أي٦م ) 1)

 . 04-01( ، وُمٕمجؿ اًم٘مقاقمد اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمٜمحق واًمٍمف ص 5/313(  اٟمٔمر : اًمٜمحق اًمقاذم )4)

 ( ُمـ ؾمقرة يقؾمػ .54(  ُمـ أي٦م )3)

ر )1)  . (5/512(  يمِمػ إها

ر )1)  ( .5/151( ، وشمٞمًػم اًمتحرير )5/523( ، واًمت٘مرير واًمتحٌػم )5/540(  اٟمٔمر : يمِمػ إها
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )وإذا شمٕمذر اًمٕمٝمد ُسوم٧م إمم اجلٜمس يم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

الة ، ومرو٤ًم يم٤مٟم٧م أو ٟمٗماًل 3 ٟٓمٕمدام اًمٕمٝمد ، إذا اًمّمالة ومٞمج٥م اًمقوقء ًمٙمؾ ص(5) (پ

 . (1)سمدون اًمقوقء ُم٤م يمٜم٧م ُمنموقم٦م أصاًل ًمتٙمقن ُمٕمٝمقدة 

 آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم

 آطمتٞم٤مط وارد ذم اعم٠ًمخ٦م ذم ومرقملم ُمٜمٝم٤م :

طمٞم٨م  -رمحف اهلل–٦م محؾ اعمٕمٝمقد قمغم أيمثر اًمٕمٝمد ، وم٘مد أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م اإلُم٤مم أبق طمٜمٞمٗم -5

سف اًمالم اًمٕمٝمدي٦م إمم أيمثر اعمٕمٝمقد ، يمام ذم ىمقًمؽ : ) واهلل ٓ أيمٚمٛمف إج٤مم ( ومحٛمٚمٝم٤م قمغم 

 . (4)قمنمة أج٤مم 

: ) وم٠مُم٤م أبق طمٜمٞمٗم٦م وم٘مد ضمٕمؾ آؾمؿ ُمٕمٝمقدًا قمغم اًمثالصم٦م -رمحف اهلل–ىم٤مل قمالء اًمديـ اًمٌخ٤مري 

 . (3)ٕمٝمقد 3 اطمتٞم٤مـم٤ًم ( ومّم٤مقمدًا إمم اًمٕمنمة ، ومٍمف اًمالم إمم أيمثر هذا اعم

إصؾ أي : ) -رمحف اهلل–، وم٘مد ىم٤مل اًمتٗمت٤مزاين  (1)شم٘مديؿ دًٓم٦م اًمٕمٝمد قمغم آؾمتٖمراق -1

اًمراضمح هق اًمٕمٝمد اخل٤مرضمل ٕنف طم٘مٞم٘م٦م اًمتٕمٞملم، ويمامل اًمتٛمٞمٞمز ، صمؿ آؾمتٖمراق 3 ٕن احلٙمؿ 

د ىمٚمٞمؾ آؾمتٕمامل ضمدا ، واًمٕمٝمد اًمذهٜمل ُمقىمقف قمغم  قمغم ٟمٗمس احل٘مٞم٘م٦م سمدون اقمت٤ٌمر إومرا

                                 
 ( ُمـ ؾمقرة اح٤مئدة .1(  ُمـ أي٦م )5)

 . 551ٜمل ًمٚمخ٤ٌمزي ص (  اٟمٔمر : اعمٖم1)

( ، وشمٞمًػم 5/523( ، واًمت٘مرير واًمتحٌػم )1/101( ، واًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م )1/11(  اٟمٔمر : ومّمقل اًمٌدائع )4)

 . (5/151اًمتحرير )

ر )3)  . (5/540(  يمِمػ إها

، وىمد اظمتٚمػ  (  إذا ىم٤مم اًمدًمٞمؾ قمغم أنف مل يرد اًمٕمٝمد ، وم٢من دًم٧م اًم٘مريٜم٦م قمغم إرادة اًمٕمٝمد محؾ قمٚمٞمف سمال ظمالف1)

أهن٤م حتٛمؾ قمغم آؾمتٖمراق وهق فم٤مهر  -1أهن٤م حتٛمؾ قمغم اًمٕمٝمد .  -5إصقًمٞمقن ذم اعم٠ًمخ٦م قمغم أرسمٕم٦م أىمقال : 

أنف خيتٚمػ سم٤مظمتالف اًمًٞم٤مق وُم٘مّمقد اًمٙمالم . اٟمٔمر : اعمحّمقل  -3أنف جمٛمؾ  -4يمالم أيمثر إصقًمٞملم 

 . (4/11( ، و اًمٌحر اعمحٞمط )1/411)
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وضمقد ىمريٜم٦م اًمٌٕمْمٞم٦م ، وم٤مٓؾمتٖمراق هق اعمٗمٝمقم ُمـ اإلـمالق طمٞم٨م ٓ قمٝمد ذم اخل٤مرج ، 

د دون ٟمٗمس احل٘مٞم٘م٦م ُمـ طمٞم٨م هل ظمّمقص٤م ذم اجلٛمع ، وم٢من اجلٛمٕمٞم٦م ىمريٜم٦م اًم٘مّمد إمم إومر ا

، هذا ُم٤م قمٚمٞمف اعمح٘م٘مقن، وومٞمام ذيمره اعمّمٜمػ ٟمٔمر 3 ٕنف ضمٕمؾ اًمٕمٝمد اًمذهٜمل ُم٘مدُم٤م قمغم هل

آؾمتٖمراق سمٜم٤مء قمغم أن اًمٌٕمض ُمتٞم٘مـ وهذا ُمٕم٤مرض سم٠من آؾمتٖمراق أقمؿ وم٤مئدة، وأيمثر اؾمتٕمامٓ 

ذم اًمنمع، وأطمقط ذم أيمثر إطمٙم٤مم أقمٜمل اإلجي٤مب واًمٜمدب، واًمتحريؿ، واًمٙمراه٦م، وإن يم٤من 

 . (5) اًمٌٕمض أطمقط ذم اإلسم٤مطم٦م(

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

ؾ اعمٕمٝمقد وم٢مٟمف ٓ شمؼمأ اًمذُم٦م سمٞم٘ملم ، وىمد ٟمف ًمق سف اًمٚمٗمظ إمم أىمإوضمٝمف ذم اًمٗمرع إول : 

ر أو اًمٞمٛملم، ومٚمق ىم٤مل : ) واهلل ٓ أيمٚمٛمف إج٤مم ( ومحٚمٜم٤مه قمغم إؾمٌقع أو  ؿمٖمٚم٧م هبذا اإلىمرا

صمالصم٦م أج٤مم ، وم٘مد ي٘مع ذم احلٜم٨م اعمقضم٥م ًمٚمٙمٗم٤مرة إذا يمٚمٛمف ذم اًمٞمقم اًمث٤مُمـ 3 ٕن اًمٜم٤مس شم٘مقل : 

، صمؿ شم٘مقل : أطمد قمنم يقُم٤ًم ، وُمئ٦م يقم ، وأخػ يقم ، أرسمٕم٦م أج٤مم ، ومخ٦ًم أج٤مم إمم قمنمة أج٤مم 

 . (1)وم٠ميمثر ُم٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ) أج٤مم ( هق اًمٕمنمة يمام رأج٧م 

ن اًمٕمٝمد يدل قمغم سمٕمض اعمٕمٜمك ، وآؾمتٖمراق يدل قمغم اًمٙمؾ ، ومحٚمف إوضمٝمف ذم اًمٗمرع اًمث٤مين : 

 . (4)قمغم اًمٌٕمض أومم 3 ٕنف اعمتٞم٘مـ 

 ُمٜم٤مىمِم٦م دًمٞمؾ آطمتٞم٤مط :

ن اًمٕمٝمد جي٥م سومف إمم ُم٤م يٕمٝمد ىمٚم٦م ويمثرة ، ومٗمل ُمث٤مل : ) واهلل ٓ أيمٚمٛمف إع إول : ٟمقىمش اًمٗمر

إج٤مم ( وم٢مهن٤م ُمٕمٝمقدة قمٜمد اًمٜم٤مس سم٠مج٤مم اجلٛمٕم٦م ، ومتٍمف إًمٞمف 3 محاًل ًمٚمٗمظ قمغم ُم٤م يٕمت٤مده اًمٜم٤مس 

                                 
 . (4/11( ، وٟم٘مٚمف اًمزريمٌم ذم اًمٌحر اعمحٞمط )5/24تٚمقيح ًمٚمتٗمت٤مزاين )(  اٟمٔمر : ذح اًم5)

 . (1/102(  اٟمٔمر : اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م )1)

 . (5/24(  اًمتقوٞمح ذح اًمتٜم٘مٞمح ُمع اًمتٚمقيح )4)
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 . (5)ذم يمالُمٝمؿ

ؾمتٖمراق أقمؿ وم٤مئدة ن محٚمف قمٚمف قمغم آؾمتٖمراق ُم٘مدم قمغم اًمٕمٝمد 3 ٕن آإٟمقىمش اًمٗمرع اًمث٤مين : 

ًٓ ذم اًمنمع ، ومحٚمف قمغم إيمثر  ذم اًمٙمالم ، ومحٚمف قمغم إقمؿ وم٤مئدة أومم 3 و ٕنف أيمثر اؾمتٕمام

ء أبرأ  ًٓ أومم 3 وٕن احلٙمؿ ًمق شمٕمٚمؼ سم٤مًمقضمقب ُمثاًل ومحٛمٚمف قمغم اؾمتٖمراق مجٞمع آضمزا اؾمتٕمام

 . (1) سم٤مًمذُم٦م ُمـ محٚمف قمغم اًمٌٕمض ، وإظمراج سمٕمض ُم٤م حيتٛمؾ اًمقضمقب

 راضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :اًم

ًٓ ي ؽمضمح قمدم محؾ ) أل ( اًمٕمٝمد ٕيمثر اعمٕمٝمقد ، سمؾ حتٛمؾ قمغم ُم٤م يٕمت٤مده اًمٜم٤مس ذم يمالُمٝمؿ إقمام

 .(4)ًم٘م٤مقمدة : ) اًمٕم٤مدة حمٙمٛم٦م ( ، ومٕم٤مدة اًمٜم٤مس ذم أخٗم٤مفمٝمؿ وقم٤ٌمراهتؿ ُم٘مدُم٦م قمغم همػمه٤م 

٤م أيمثر وم٤مئدة واؾمٕمامًٓ ذم اًمنمع يمام يمام أن محؾ ) أل ( قمغم آؾمتٖمراق ُم٘مدم قمغم اًمٕمٝمد 3 ٕهن

 شم٘مدم .

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . (1/101(  اٟمٔمر : اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م )5)

 . (5/151( ، وشمٞمًػم اًمتحرير )5/523)( ، واًمت٘مرير واًمتحٌػم 5/24(  اٟمٔمر : ذح اًمتٚمقيح ًمٚمتٗمت٤مزاين )1)

، وذح اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م  20، وإؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ ٟمجٞمؿ ص  21(  اٟمٔمر : إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ًمٚمًٞمقـمل ص 4)

سمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م عمحٛمد ؿمٌػم ص  501ًمٚمزرىم٤م ص  . 114، واًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م واًمْمقا
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 اعمٌح٨م اخل٤مُمس : إدظم٤مل اًمٖم٤مي٦م ذم اعمٖمٞم٤ّم

 متٝمٞمــــــــد :

 (5) اًمٖم٤مي٦م : أن ي١مشمك سمٕمد اًمٚمٗمظ اًمٕم٤مم سمحرف ُمـ أطمرف اًمٖم٤مي٦م ُمثؾ : ) طمتك و إمم( .

أيمٚم٧م اًمًٛمٙم٦م  : أنؽ ًمق ىمٚم٧م : )سمٕمتؽ ُمـ هذا احل٤مئط إمم هذا احل٤مئط( ، أو ) وصقرة اعم٠ًمخ٦م

إمم رأؾمٝم٤م( ، أو ) ًمؽ قمكم ُمـ درهؿ إمم قمنمة( ، ومٝمؾ يدظمؾ احل٤مئط اًمث٤مين ورأس اًمًٛمٙم٦م 

 واًمٕمنمة دراهؿ ذم طمٙمؿ اًمٌٞمع وإيمؾ واإلىمرار ؟

 حترير حمؾ اًمٜمزاع :

 ًمٚمٖم٤مي٦م صمالث صقر ذيمره٤م إصقًمٞمقن ، وهل : -5

٤م ًمتح٘مٞمؼ اًمٕمٛمقم وشم٠ميمده هم٤مي٦م مل يِمٛمٚمٝم٤م اًمٕمٛمقم وٓ صدق قمٚمٞمٝم٤م اؾمٛمف، ومٝمذه ي١مشمك هب -أ

وإقمالم أنف ٓ ظمّمقص ومٞمف، وأن اًمٖم٤مي٦م ومٞمف ذايمرة سمح٤مل ىمّمد ُمٜمف أن يتٕم٘م٥م احل٤مل إومم 

 سمحٞم٨م ٓ يتخٚمٚمٝم٤م رء.

:" رومع اًم٘مٚمؿ قمـ صمالث، قمـ اًمّمٌل طمتك يٌٚمغ، وقمـ اًمٜم٤مئؿ طمتك يًتٞم٘مظ،  - -ُمث٤مًمف ىمقًمف 

واإلوم٤مىم٦م شمْم٤مد طم٤مٓت اًمّم٤ٌم واًمٜمقم  ومح٤مًم٦م اًمٌٚمقغ وآؾمتٞم٘م٤مظ،  (1)وقمـ اعمجٜمقن طمتك يٗمٞمؼ "

واجلٜمقن، وىمّمد سم٤مًمٖم٤مي٦م هٜم٤م اؾمتٞمٕم٤مب ًمتٚمؽ إزُمٜم٦م سمحٞم٨م مل يدع وٓ آظمر إزُمٜم٦م اعمالص٘م٦م 

 ًمٚمٌٚمقغ وآؾمتٞم٘م٤مظ واإلوم٤مىم٦م، وهذا حت٘مٞمؼ ًمٚمٕمٛمقم.

هم٤مي٦م ؿمٛمٚمٝم٤م اًمٕمٛمقم، أت٧م أو مل شم٠مت، ومٝمذه أجْم٤م ٓ ي١مشمك هب٤م إٓ ًمتح٘مٞمؼ اًمٕمٛمقم، يم٘مقًمؽ:  -ب

د حت٘مٞمؼ ىمراءشمؽ ًمٚم٘مرآن يمٚمف، سمحٞم٨م مل شمدع ُمٜمف ؿمٞمئ٤م،  ) ىمرأت اًم٘مرآن ُمـ وم٤محتتف إمم ظم٤ممتتف ( اعمرا

ىمف ٓ  د حت٘مٞمؼ اًمٕمٛمقم واؾمتٖمرا ويمذًمؽ : ) ىمٓمٕم٧م أص٤مسمٕمف ُمـ اخلٜمٍم إمم اًمٌٜمٍم ( اعمرا

 ختّمٞمّمف.

                                 
 . (1/1111(  اٟمٔمر : اًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي )5)

 . 11ف ص (  شم٘مدم خترجي1)
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د إصقًمٞملم ، وهل  -ج هم٤مي٦م يِمٛمٚمٝم٤م اًمٕمٛمقم إٓ أن شم٠مت ومال يِمٛمٚمٝم٤م اًمٕمٛمقم ، وهذه هل ُمرا

ل شمٗمٞمد اًمتخّمٞمص ، ووىمع ومٞمٝم٤م اخلالف هؾ طمٙمؿ ُم٤م سمٕمد اًمٖم٤مي٦م ٟمٗمًٝم٤م يدظمؾ ذم اعمٖمّٞم٤م أو اًمت

 (5)ٓ؟

واشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن ُم٤م سمٕمد اًمذي دظمؾ قمٚمٞمف احلرف ٓ يدظمؾ ذم اعمٖمّٞم٤م ، واظمتٚمٗمقا ذم  -1

 . (1)دظمقل ُم٤م وىمع قمٚمٞمف احلرف 

قمغم طمرف ) إمم ( وم٘مط دون )طمتك( 3 ظمالف اًمٕمٚمامء ذم اعم٠ًمخ٦م  -رمحف اهلل–محؾ اًم٘مراذم  شمٜمٌٞمف :

ٕن اًمٜمح٤مة سمٞمٜمقا أن )طمتك( هل٤م ذوط ُمٜمٝم٤م : أن يٙمقن ُم٤م سمٕمده٤م ُمـ ضمٜمس ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ، وداظماًل ذم 

 . (4)طمٙمٛمف ، ومال ُمٕمٜمك ًمٚمخالف ومٞمٝم٤م

، وإٟمام (3)وأضمٞم٥م : سم٠من ٓ اشمٗم٤مق ذم ) طمتك ( اجل٤مرة ، وىمد ذيمر اًمٜمح٤مة اخلالف ومٞمٝم٤م يمـ ) إمم ( 

: )وزقمؿ اًمِمٞمخ ؿمٝم٤مب اًمديـ  -رمحف اهلل– ) طمتك ( اًمٕم٤مـمٗم٦م ، ىم٤مل اسمـ هِم٤مم وىمع آشمٗم٤مق ذم

اًم٘مراذم أنف ٓ ظمالف ذم وضمقب دظمقل ُم٤م سمٕمد طمتك ، وًمٞمس يمذًمؽ ، سمؾ اخلالف ومٞمٝم٤م ُمِمٝمقر، 

 . (1) وإٟمام آشمٗم٤مق ذم طمتك اًمٕم٤مـمٗم٦م ٓ اخل٤مومْم٦م ، واًمٗمرق أن اًمٕم٤مـمٗم٦م سمٛمٕمٜمك اًمقاو (

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 إصقًمٞمقن ذم اعم٠ًمخ٦م قمغم أىمقال : اظمتٚمػ

                                 
(  ، واًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي 4/431( ، واًمٌحر اعمحٞمط )3/5333(  ذيمره شم٤مج اًمديـ اًمًٌٙمل . اٟمٔمر : اإلهب٤مج )5)

(1/1141) . 

 . (1/141( ، و اًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي )4/431(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط )1)

 . (1/405، واًمٕم٘مد اعمٜمٔمقم ) 21(  اٟمٔمر : ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ص 4)

، ويمٗم٤مي٦م  131ص واجلٜمك اًمداين ًمٚمٛمرادي  ، 141ي٦م اخلالف ومٞمٝم٤م ذم : ُمّم٤مسمٞمح اعمٖم٤مين ًمٚمٛمقزقمل ص (  اٟمٔمر طمٙم٤م3)

 . 521اعمٕم٤مين ًمٚمٌٞمتقر ص 

 . 511(  ُمٖمٜمل اًمٚمٌٞم٥م قمـ يمت٥م إقم٤مري٥م ص 1)
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 . (5) ن اًمٖم٤مي٦م داظمٚم٦م ذم اعمٖمّٞم٤مإ اًم٘مقل إول :

، (4)، واًمِم٤مومٕمٞم٦م(1)ن اًمٖم٤مي٦م همػم داظمٚم٦م ذم اعمٖمّٞم٤م إٓ سمدًمٞمؾ ، وهق ُمذه٥م اح٤مًمٙمٞم٦م إ اًم٘مقل اًمث٤مين :

 . (3)واحلٜم٤مسمٚم٦م 

وإن مل شمٙمـ ُمـ ضمٜمًٝم٤م إن يم٤من ُم٤م سمٕمده٤م ُمـ ضمٜمًٝم٤م ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م دظمٚم٧م ذم طمٙمٛمف ،  اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م :

 . (1)مل شمدظمؾ ذم طمٙمٛمٝم٤م ، اظمت٤مره أبق سمٙمر قمٌداًمٕمزيز ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م 

ڇڇ ڇ ) إن متّٞمز ُم٤م سمٕمده٤م قماّم ىمٌٚمٝم٤م متٞمزاً طمًٞم٤ًم مل شمدظمؾ ذم احلٙمؿ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم : اًم٘مقل اًمراسمع :

ڀ ڀ )، وإن مل شمتٛمٞمز دظمٚم٧م ذم احلٙمؿ ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم : (1) (ڍ ڍ ڌ

رمحف –ػم ُمٜمٗمّمؾ قمـ اًمٞمد سمٛمٗمّمؾ حمًقس . وهذا اظمتٞم٤مر اًمرازي ٕن اعمرومؼ هم (0)(  ڀ

 . (1) -رمحف اهلل

                                 
( ، وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم 1/1140(  ، واًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي )3/5342(  اٟمٔمر : اإلهب٤مج ٓسمـ اًمًٌٙمل )5)

 . 1/553وىم٤مل ذم شمٞمًػم اًمتحرير : )قمٚمٞمف أيمثر اعمح٘م٘ملم ( ( ، 4/415)

 . 152( ، وُمراىمل اًمًٕمقد ص 5/120(  اٟمٔمر : إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل )1)

، واًمرؾم٤مًم٦م ذم أصقل اًمٗم٘مف  533( ، وُمٜمتٝمك اًمًقل ص 4/5100(  ، واإلطمٙم٤مم )5/521(  اٟمٔمر : اًمؼمه٤من )4)

 ( .4/431( ، واًمٌحر اعمحٞمط )3/5342، واإلهب٤مج ٓسمـ اًمًٌٙمل ) 115واًمٚمٖم٦م ًمٚمج٤مضمرُمل ص 

( ، 5/530( ، وأصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح )1/125( ، واعمًقدة )1/01( ، واًمتٛمٝمٞمد )5/101(  اٟمٔمر : اًمٕمدة )3)

 (1/140واًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي )

 ( . 1/1145( ، واًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي )5/530(  اٟمٔمر : أصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح )1)

يز سمـ ضمٕمٗمر سمـ أمحد سمـ يزداد سمـ ُمٕمروف احلٜمٌكم ، أبق سمٙمر اعمٕمروف سمٖمالم اخلالل ، وم٘مٞمف : قمٌداًمٕمز وأبق سمٙمر هق         

. اٟمٔمر :  ـه414أصقزم ُمٗمن ، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : اًمِم٤مذم و اعم٘مٜمع واًمتٜمٌٞمف وزاد اعم٤ًمومر وشمٗمًػم اًم٘مرآن ، وشمقذم ؾمٜم٦م 

 ( .1/11( ، واعمٜمٝم٩م إمحد )4/154ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م )

 ( ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة . 510(  ُمـ أي٦م ) 1)

 ( ُمـ ؾمقرة اح٤مئدة . 1(  ُمـ أي٦م )0)

 (4/11(  اٟمٔمر : اعمحّمقل )1)
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إن اىمؽمٟم٧م سمـ ) ُمـ ( مل يدظمؾ ُم٤م سمٕمده٤م ذم طمٙمٛمٝم٤م يم٘مقًمؽ : ) سمٕمتؽ ُمـ هذه  اًم٘مقل اخل٤مُمس :

 . (5)اًمِمجرة إمم هذه اًمِمجرة ( ، وإن مل شم٘مؽمن هب٤م ضم٤مز إُمران 

ٕمتؽ ُمـ ه٤مهٜم٤م إمم هٜم٤مك ، وشمًٛمك ٙمؿ ، يمٌإن ىم٤مُم٧م سمٜمٗمًٝم٤م مل شمدظمؾ ذم احل اًم٘مقل اًم٤ًمدس :

، ويم٤مٟم٧م اًمٖم٤مي٦م إلظمراج ُم٤م هم٤مي٦م اإلؾم٘م٤مط ( ، وإن شمٜم٤موهل٤م صدر اًمٙمالم دظمٚم٧م ذم احلٙمؿ )

 . (1)، وشمًٛمك ) هم٤مي٦م اعمد ( ،  وهذا ىمقل احلٜمٗمٞم٦موراءه٤م

 آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم

آطمتٞم٤مط  وٟمص قمغم،  -ظمقل ُمٓمٚم٘م٤ًم اًم٘م٤مئٚمقن سم٤مًمد –أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط أصح٤مب اًم٘مقل إول 

ومٞمٝم٤م اسمـ اهلامم طمٞم٨م ىم٤مل : ) سمؾ اإلدظم٤مل سم٤مًمدًمٞمؾ ُمـ وضمقب اطمتٞم٤مط أو ىمريٜم٦م ( ، وذح 

)سمؾ اإلدظم٤مل( ًمٚمٖم٤مي٦م ُمٓمٚم٘م٤م ذم طمٙمؿ اعمٖمٞم٤م )سم٤مًمدًمٞمؾ( صمؿ سملم  اًمٕم٤ٌمرة ذم شمٞمًػم اًمتحرير سم٘مقًمف : )

دظم٤مل اطمؽماز قمـ إمه٤مل احلٙمؿ اًمدًمٞمؾ سم٘مقًمف )ُمـ وضمقب اطمتٞم٤مط( إذا يم٤من آطمتٞم٤مط ذم اإل

 . (4) اًمنمقمل وذًمؽ إذا مل يٙمـ إصؾ ومٞمف احلٔمر )أو ىمريٜم٦م( داًم٦م قمغم دظمقهل٤م ذم احلٙمؿ (

طمتك ُمـ مل يدظمؾ اًمٖم٤مي٦م ذم طمٙمؿ اعمٖمَٞم٤م شمٜمٌف إمم أنف ذم ضم٤مٟم٥م اًمٕم٤ٌمدات ىمد يدظمؾ اًمٖم٤مي٦م ذم طمٙمؿ 

 . (3)ب همًؾ اعمراومؼ ًمالطمتٞم٤مط(: ) ووضمق -رمحف اهلل–اعمٖمّٞم٤م اطمتٞم٤مـم٤ًم ، يمام ىم٤مل اًمٌٞمْم٤موي 

 . (1)(  ڀ ڀ ڀ)ويِمػم إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم : 

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

إن إدظم٤مل ُم٤م وىمع قمٚمٞمف طمرف اًمٖم٤مي٦م ذم طمٙمؿ ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م أبرأ ًمٕمٝمدة اًمتٙمٚمٞمػ ، ًمئال هيٛمؾ طمٙماًم 

                                 
( ، واًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي 3/5342( وٟمًٌف ًمًٞمٌقيف ، واإلهب٤مج ٓسمـ اًمًٌٙمل )5/521(  اٟمٔمر : اًمؼمه٤من )5)

(1/1140) . 

 . (1/553اًمتحرير )( ، شمٞمًػم 5/111( ، و سمديع اًمٜمٔم٤مم )5/114(  اٟمٔمر : ومقاشمح اًمرمحقت )1)

 . (1/553(  شمٞمًػم اًمتحرير )4)

 . (3/5310(  اعمٜمٝم٤مج ُمع اإلهب٤مج )3)

 ( ُمـ ؾمقرة اح٤مئدة . 1(  ُمـ أي٦م )1)
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 . (5) ذقمٞم٤م وضم٥م قمٚمٞمف ، ومٗمٕمٚمف ظمروج قمـ اًمٕمٝمدة سمٞم٘ملم

 ُمٜم٤مىمِم٦م دًمٞمؾ آطمتٞم٤مط :

ٞم٤مط إذا دم٤مذب سم٤معم٠ًمخ٦م دًمٞمالن ، ومٜمٕمٛمؾ سم٤مٕىمقى ُمٜمٝمام ، إٓ أنف ٓ دم٤مذب هٜم٤م إٟمف يٕمٛمؾ سم٤مٓطمت

سملم دًمٞمٚملم 3 ٕنف ًمق يم٤من ُم٤م سمٕمده٤م ذم طمٙمؿ ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م مل يٗمد احلرف ؿمٞمئ٤ًم ، ويم٤من وضمقده قمٌث٤ًم ، 

 . (1)ويٚمزم ُمٜمف إًمٖم٤مء دًٓم٦م ) إمم ( و )طمتك( ذم اجلٛمٚم٦م 

٤ٌمدات وم٘مط ومٝمق حتٙمؿ ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف ، وأُم٤م آي٦م اعمراومؼ وهذا آطمتٞم٤مط إن صدر ممـ يقضمٌف ذم اًمٕم

وم٢مهن٤م همػم داظمٚم٦م ذم طمٙمؿ اًمٖم٤مي٦م 3 ٕن ُمـ ذط اعمٖمّٞم٤م أن يٙمقن صم٤مسمت٤ًم ىمٌؾ اًمٖم٤مي٦م ، ويتٙمرر طمتك 

يّمؾ إًمٞمٝم٤م يم٘مقًمؽ : )هت ُمـ اًمٌٍمة إمم اًمٙمقوم٦م( ، وم٤مًمًػم اًمذي هق اعمٖمّٞم٤م صم٤مسم٧م ىمٌؾ اًمٙمقوم٦م، 

اعمراومؼ 3 ٕن همًؾ اًمٞمد إٟمام حيّمؾ سمٕمد اًمقصقل ًمإلسمط ، ومال  ويتٙمرر ذم ـمري٘مٝم٤م ، سمخالف آي٦م

 . (4)يٜمتٔمؿ اًمٖم٤مي٦م ًمف 

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

يؽمضمح قمدم دظمقل اًمٖم٤مي٦م ذم اعمٖمّٞم٤م إٓ سمدًمٞمؾ يدل قمٚمٞمف 3 ٕهن٤م ًمق دظمٚم٧م ُم٤م وىمع قمٚمٞمف )إمم( أو 

ٙمالم قمغم اإلوم٤مدة أومم 3 وٕن اًمٖم٤مًم٥م )طمتك( يم٤مٟمت٤م زائدشملم ومل شمٗمد ؿمٞمئ٤ًم ذم اًمٙمالم ، ومحؾ اًم

:  -رمحف اهلل–، ىم٤مل اسمـ هِم٤مم  قمدم دظمقل اًمٖم٤مي٦م ذم اعمٖمّٞم٤م ، ومحؾ اًمٙمالم قمغم اًمٖم٤مًم٥م أومم

وىمٞمؾ ٓ يدظمؾ ُمٓمٚم٘م٤م وهق اًمّمحٞمح 3 ٕن إيمثر ُمع اًم٘مريٜم٦م قمدم اًمدظمقل ، ومٞمج٥م احلٛمؾ )

 . (3)قمٚمٞمف قمٜمد اًمؽمدد (

                                 
 ( .1/511( ، وُمٜم٤مه٩م اًمٕم٘مقل )5/301(  اٟمٔمر : ذح إصٗمٝم٤مين ًمٚمٛمٜمٝم٤مج )5)

ح ( ، واًمٖم٤مي٦م قمٜمد 4/5100( ، و اإلطمٙم٤مم ًممُمدي )1/01(  اٟمٔمر : اًمتٛمٝمٞمد )1) إصقًمٞملم ًمٞمقؾمػ اًمنما

 141ص

 ( .4/431( ، واًمٌحر اعمحٞمط )1/401، واًمٕم٘مد اعمٜمٔمقم ) 21(  اٟمٔمر : ذح اًمتٜم٘مٞمح ًمٚم٘مراذم ص 4)

، و طمروف اعمٕم٤مين  521، ويمٗم٤مي٦م اعمٕم٤مين ًمٚمٌٞمتقر ص  503( ، و ُمٖمٜمل اًمٚمٌٞم٥م ص 1/125(  اٟمٔمر : اعمًقدة )3)

 . 103ص وأثره٤م ذم اظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء ، حلًلم اًمؽمشمقري
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 ٟمقع اخلالف ، وصمٛمرشمف :

 اعم٠ًمخ٦م ُمٕمٜمقي ، وًمف صمٛمرات وم٘مٝمٞم٦م ، ُمٜمٝم٤م :اخلالف ذم 

ًمق ىم٤مل : ) ًمف قمكم ُمـ درهؿ إمم قمنمة ( ومٕمغم اًم٘مقل سمدظمقل اًمٖم٤مي٦م ذم اعمٖمّٞم٤م شمٚمزُمف قمنمة ،  -5

 . (5)وقمغم اًم٘مقم سمٕمدم اًمدظمقل شمٚمزُمف شمًٕم٦م 

ءة اًمٙمٝمػ ،  -1 ًمق ٟمذر أن ي٘مرأ اًم٘مرآن إمم ؾمقرة اًمٙمٝمػ ، ومٕمغم اًم٘مقل سمدظمقل اًمٖم٤مي٦م شمٚمزُمف ىمرا

قمغم اًم٘مقل سمٕمدم اًمدظمقل ٓ شمٚمزُمف ، وقمغم اًم٘مقل سم٠منف إن يم٤من ُمـ ضمٜمًٝم٤م ومتدظمؾ شمٚمزُمف و

ءة  .(1)اًم٘مرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . (1/140(  ، واًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي )4/432(  ، و اًمٌحر اعمحٞمط )3/5331(  اٟمٔمر : اإلهب٤مج ٓسمـ اًمًٌٙمل )5)

 . (5/501(  اٟمٔمر : طم٤مؿمٞم٦م اًمِمؼماُمٚمز قمغم هن٤مي٦م اعمحت٤مج )1)
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 . اعمٌح٨م اًم٤ًمدس : محؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد

 متٝمٞمــــــــد :

إصؾ أن اخلٓم٤مب إذا ورد ُمٓمٚم٘م٤ًم محؾ قمغم إـمالىمف ، وإذا ورد ُم٘مٞمدًا محؾ قمغم شم٘مٞمٞمده ، وًمٙمـ 

ذم ٟمص ، وورد ُم٘مٞمدًا ذم ٟمص آظمر ، ومٝمؾ حيٛمؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد، أو يٕمٛمؾ  إذا ورد ُمٓمٚم٘م٤مً 

 (5)سم٤معمٓمٚمؼ قمغم إـمالىمف ومٞمام ورد ومٞمف ، ويٕمٛمؾ سم٤معم٘مٞمد قمغم شم٘مٞمٞمده ومٞمام ورد ومٞمف ؟

 وحلٛمؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد أرسمع طم٤مٓت : 

   :  ، وىمقًمف  (1) زم ": " ٓ ٟمٙم٤مح إٓ سمق أن يتحدا طمٙماًم وؾم٤ًٌٌم : يم٘مقل اًمٜمٌل  احل٤مًم٦م إومم :

، ومٗمل هذه احل٤مًم٦م حيٛمؾ اعمٓمٚمؼ  قمغم اعم٘مٞمد سم٤مشمٗم٤مق (4)" ٓ ٟمٙم٤مح إٓ سمقزم ُمرؿمد وؿم٤مهدي قمدل " 

 . (3)اًمٕمٚمامء 

                                 
 . (5/411(  اٟمٔمر : ىمقاـمع إدًم٦م )5)

 ٝم٘مل وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر واسمـ اجل٤مرود .(  أظمرضمف أمحد واًمؽمُمذي وأبق داود واسمـ ُم٤مضمف واحل٤ميمؿ واًمٌٞم1)

( ، واًمؽمُمذي ذم اًمًٜمـ ، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ٓ ٟمٙم٤مح إٓ 1110( ، سمرىمؿ )3/515أمحد ذم اعمًٜمد )          

، سمرىمؿ  451( ، وأبق داود ذم اًمًٜمـ ، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ، سم٤مب ذم اًمقزم ، ص5505، سمرىمؿ ) 112سمقزم ، ص

( ، واحل٤ميمؿ 5110، سمرىمؿ ) 410ـ ، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ، سم٤مب ٓ ٟمٙم٤مح إٓ سمقزم ، ص( ، واسمـ ُم٤مضمف ذم اًمًٜم1011)

( ، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ ، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ، سم٤مب ٓ ٟمٙم٤مح إٓ سمقزم 1050( ، سمرىمؿ )1/505ذم اعمًتدرك )

( ، 5/503( ، وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم اًمًٜمـ ، سم٤مب ُمـ ىم٤مل ٓ ٟمٙم٤مح إٓ سمقزم ، )54211( ، سمرىمؿ )0/503)

، وصححف اسمـ اعمٚم٘مـ وإًم٤ٌمين . اٟمٔمر :  005( ، واسمـ اجل٤مرود ذم اعمٜمت٘مك ، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ، سمرىمؿ 145) سمرىمؿ

 ( .1/141( ، واإلرواء )0/301اًمٌدر اعمٜمػم )

 (  أظمرضمف اًمٓمؼماين واًمٌٞمٝم٘مل واًمْمٞم٤مء اعم٘مدد .4)

يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ، سم٤مب ٓ ٟمٙم٤مح إٓ سمقزم ،  ( ، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ ،115( ، سمرىمؿ )5/511اًمٓمؼماين ذم آوؾمط )          

( ، و أقمٚمف اًمٌٞمٝم٘مل سم٤مًمقىمػ قمغم 50/154( ، واًمْمٞم٤مء ذم إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة )53014( ، سمرىمؿ )0/514)

 ( .4/411( ، واًمتٚمخٞمص احلٌػم )0/513. اٟمٔمر : اًمًٜمـ ًمٚمٌٞمٝم٘مل ) اسمـ قم٤ٌمس 

اعمجد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واًمتٚمٛم٤ًمين. اٟمٔمر : اًمٕمدة (  طمٙمك آشمٗم٤مق قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م٤ميض أبق يٕمغم واجلقيٜمل وأُمدي و3)

 =( ، ُمٗمت٤مح اًمقصقل5/443( ، واعمًقدة )4/5010( ، واإلطمٙم٤مم )1/511( ، واًمتٚمخٞمص )1/111)
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ٺ ٺ ٺ )أن خيتٚمٗم٤م ذم احلٙمؿ واًم٥ًٌم : يم٘مقًمف شمٕم٤ممم :  احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )وىمقل اهلل شمٕم٤ممم :   (5) (ٿ

ٕجدي ذم آي٦م اًمنىم٦م ُمٓمٚم٘م٦م ، وذم آي٦م ومٙمٚمٛم٦م ا (1)  (پ ڀ ڀ ڀ

اًمقوقء ُم٘مٞمدة سم٤معمراومؼ ، وًمٙمـ طمٙمٛمٝمام خمتٚمػ ، ومٗمل إومم وضمقب اًم٘مٓمع، وذم اًمث٤مٟمٞم٦م 

وضمقب اًمٖمًؾ ، ويمذًمؽ ؾمٌٌٝمام خمتٚمػ ، ومٗمل إومم اًمنىم٦م ، وذم اًمث٤مٟمٞم٦م إرادة اًمّمالة ، وذم 

 . (4)هذه احل٤مًم٦م ٓ حيٛمؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء 

ٱ ٻ )أن خيتٚمٗم٤م ذم احلٙمؿ ، ويتحدا ذم اًم٥ًٌم :يم٘مقًمف شمٕم٤ممم :  احل٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م :

وىمقًمف شمٕم٤ممم :  (ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

ومًٌٌٝمام  (3) (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)

واطمد وهق إرادة اًمّمالة ، واحلٙمؿ خمتٚمػ ، ومٗمل إومم وضمقب همًؾ اًمٞمد ، وذم اًمث٤مٟمٞم٦م وضمقب 

اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد قمغم اًمّمحٞمح ُمـ ىمقزم اًمٕمٚمامء ، سمؾ يٕمٛمؾ اعمًح ، وذم هذه احل٤مل ٓ حيٛمؾ 

 . (1)سمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام ذم ُمقوققمف 

                                                                                               
. إٓ إن يم٤من اعم٘مٞمد آطم٤مد واعمٓمٚمؼ ُمتقاشمر ومتٜمٌٜمل قمغم ُم٠ًمخ٦م اًمزي٤مدة قمغم اًمٜمص و هؾ هل ٟمًخ أو ٓ ؟  11ص=

 ُمع ُم٠ًمخ٦م : ٟمًخ اعمتقاشمر سم٤مٔطم٤مد .

 ( ُمـ ؾمقرة اح٤مئدة .41(  ُمـ أي٦م )5)

 ( ُمـ ؾمقرة اح٤مئدة .1(  ُمـ أي٦م )1)

( ، 1/511(  طمٙمك آشمٗم٤مق ومٞمٝم٤م اجلقيٜمل واسمـ اًمٕمريل واًمرازي واًم٘مراذم واًمتٚمٛم٤ًمين. اٟمٔمر : اًمتٚمخٞمص )4)

( وشمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ُمع ذطمف ًمٚم٘مراذم 4/535، واعمحّمقل ًمٚمرازي ) 501واعمحّمقل ٓسمـ اًمٕمريب ص

 . 11، وُمٗمت٤مح اًمقصقل ص 141ص

 ( ُمـ ؾمقرة اًمٜم٤ًمء .34(  ُمـ أي٦م )3)

 =، وطمٙمك آشمٗم٤مق 501( ، واعمحّمقل ٓسمـ اًمٕمريب ص 1/021( ، وروو٦م اًمٜم٤مفمر )1/141(  اٟمٔمر : اًمٕمدة )1)
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ڇ ڇ ڍ ) أن يتحدا ذم احلٙمؿ ، وخيتٚمٗم٤م ذم اًم٥ًٌم : يم٘مقًمف شمٕم٤ممم : احل٤مًم٦م اًمراسمٕم٦م :

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )وىمقًمف شمٕم٤ممم : (5)(   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

إومم ُمٓمٚم٘م٦م قمـ أي وصػ ،  وم٤محلٙمؿ واطمد وهق حترير رىم٦ٌم ، وهل ذم (1)(   ٺ ٺ

وذم اًمث٤مٟمٞم٦م ُم٘مٞمدة سمقصػ اإليامن ، واًم٥ًٌم خمتٚمػ ، ومٗمل إومم اًمٔمٝم٤مر ، وذم اًمث٤مٟمٞم٦م اًم٘متؾ ، 

دة سم٤مًمٌح٨م هٜم٤م .  وهذه احل٤مًم٦م هل اعمرا

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم محؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد قمٜمد احت٤مد احلٙمؿ واظمتالف اًم٥ًٌم قمغم ىمقًملم :

 ذم ـمريؼ احلٛمؾ : صمؿ اظمتٚمٗمقا ن اعمٓمٚمؼ حيٛمؾ قمغم اعم٘مٞمد ، إ ٘مقل إول :اًم

 قمغم أن ـمريؼ احلٛمؾ هق اًم٘مٞم٤مس . (1)، وسمٕمض احلٜم٤مسمٚم٦م (3)، وأيمثر اًمِم٤مومٕمٞم٦م   (4)ومذه٥م اح٤مًمٙمٞم٦م

 إمم احلٛمؾ ُمـ ضمٝم٦م اًمٚمٖم٦م . (0)، وسمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م(1)وذه٥م أمحد ذم رواي٦م

د ، وهق ىمقل ـــــــــــــــــــــــــــــــــؾ قمغم اعم٘مٞمـــــــــــــــــــــــــــــــــف ، وٓ حيٛمــــــــــــــــــــــــــغم إـمالىمك اعمٓمٚمؼ قمــــــــيٌ٘م اًم٘مقل اًمث٤مين :

                                                                                               
( وطمٙم٤مي٦م آشمٗم٤مق ُمًتٖمرسم٦م 4/5010( ، واإلطمٙم٤مم )4/535ومٞمٝم٤م اًمرازي وأُمدي . اٟمٔمر : اعمحّمقل )=

 روف .وم٤مخلالف ومٞمٝم٤م ُمٕم

 ( ُمـ ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م .4(  ُمـ أي٦م )5)

 ( ُمـ ؾمقرة اًمٜم٤ًمء .21(  ُمـ أي٦م )1)

  ، و إيْم٤مح اعمحّمقل ًمٚمامزري  130( ، وذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ص 5332(  اٟمٔمر : إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل ًمٚم٤ٌمضمل )4)

 . 11، وُمٗمت٤مح اًمقصقل ص 411ص 

( ، واًم٘مقاـمع 5/511( ، واًمؼمه٤من ًمف )1/510، واًمتٚمخٞمص ًمٚمجقيٜمل ) 151(  اٟمٔمر : اًمتٌٍمة ًمٚمِمػمازي ص3)

 ( .4/5013( ، واإلطمٙم٤مم ًممُمدي )4/531( ، واعمحّمقل ًمٚمرازي )1/525( ، واعمًتّمٗمك )5/414)

 . (1/135(  ، وذح خمتٍم اًمروو٦م )1/511(  اٟمٔمر : اًمتٛمٝمٞمد )1)

 ( .1/510( ،  واًمتٛمٝمٞمد )1/114(  اٟمٔمر : اًمٕمدة )1)

 . (4/5014( ، واإلطمٙم٤مم ًممُمدي )5/511( ، واًمؼمه٤من ًمف )1/510)(  اٟمٔمر : اًمتٚمخٞمص ًمٚمجقيٜمل 0)
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 . -رمحف اهلل–(4)، ورواي٦م قمـ أمحد (1)، وسمٕمض اح٤مًمٙمٞم٦م (5)احلٜمٗمٞم٦م 

 آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم

وٟمص  ، -اًم٘م٤مئٚمقن سمحٛمؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد–٠ًمخ٦م أصح٤مب اًم٘مقل إول أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم

 .-رمحٝمؿ اهلل–آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م ضمالل اًمديـ اعمحكم ، واسمـ اهلامم ، واسمـ اًمٗمريم٤مح اًمِم٤مومٕمل قمغم 

 . (3): ) ومٞمحٛمؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد اطمتٞم٤مـم٤ًم ( -رمحف اهلل–ىم٤مل ضمالل اًمديـ اعمحكم 

اطمتٞم٤مـم٤ًم 3 ٕنف ىمد يٙمقن  -أي محؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد–: ) وٕن ومٞمف  -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ اهلامم 

 . (1)ُمٙمٚمٗم٤ًم سم٤مًم٘مٞمد ، واقمت٤ٌمر اعمٓمٚمؼ ٓ يتٞم٘مـ ُمٕمف سمٗمٕمٚمف (

: )وضمقب محؾ اعمٓمٚمؼ ذم اًمٔمٝم٤مر قمغم اعم٘مٞمد ذم اًم٘متؾ 3 اطمتٞم٤مـم٤ًم  -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ اًمٗمريم٤مح 

 . (1)ًمٚمخروج قمـ اًمٕمٝمدة (

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

قمٛمؾ سم٤معم٘مٞمد ظمرج قمـ قمٝمدة اًمتٙمٚمٞمػ سمٞم٘ملم 3 ٕنف إن يم٤من اًمتٙمٚمٞمػ سم٤معم٘مٞمد وم٘مد ومٕمٚمف ،  ن ُمـإ

 . (0)وإن يم٤من اًمتٙمٚمٞمػ سم٤معمٓمٚمؼ وم٘مد أتك سم٤معمٓمٚمؼ ، ومٞمٚمزم اخلروج قمـ اًمٕمٝمدة سمٞم٘ملم 

 

                                 
ر ) 541( ، وأصقل اًمٌزدوي ص5/110(  اٟمٔمر : أصقل اًمنظمز )5) ( ، اًمتقوٞمح ُمع 1/112، ويمِمػ إها

 ( .5/123( ، واًمت٘مرير واًمتحٌػم )5/515طم٤مؿمٞم٦م اًمتٚمقيح )

 . (3/131ل )، ورومع اًمٜم٘م٤مب ًمٚمرضمراضم 130(  اٟمٔمر : ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ص1)

 ( .1/130( ، وذح خمتٍم اًمروو٦م )1/510( ، واًمتٛمٝمٞمد )1/141(  اٟمٔمر : اًمٕمدة )4)

، وٟم٘مٚمٝم٤م احلٓم٤مب ذم ذطمف ًمٚمقرىم٤مت اعمًٛمك سمـ : ىمرة اًمٕملم ُمع  53(  ذح اًمقرىم٤مت ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمدُمٞم٤مـمل  ص3)

 .501طم٤مؿمٞم٦م اًمًقد ص

 . (5/121(  اًمتحرير ُمع ذطمف اًمت٘مرير )1)

 .  ٤523مت ص(  ذح اًمقرىم1)

،  501( ، وطم٤مؿمٞم٦م اًمًقد قمغم ىمرة اًمٕملم ص1/411( ، وسمٞم٤من اعمختٍم )4/500(  اٟمٔمر : رومع احل٤مضم٥م )0)

 . 53وطم٤مؿمٞم٦م اًمدُمٞم٤مـمل قمغم ذح اعمحكم ص
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 ُمٜم٤مىمِم٦م دًمٞمؾ آطمتٞم٤مط :

ًمٞمؾ اعمٓمٚمؼ، ُمع أنف سمٕمٛمٚمف سم٤معم٘مٞمد ، ومحٚمف اعمٓمٚمؼ قمٚمٞمف ، إسمٓم٤مل ًمدًمٞمؾ ُمـ أدًم٦م اًمنميٕم٦م ، وهق د

 . (5)ُم٤م ذم هذا احلٛمؾ ُمـ شمْمٞمٞمؼ وشمِمديد قمغم اعمٙمٚمػ ، وهق ُمٜم٤مف ًم٘مقاقمد اًمنميٕم٦م

وجي٤مب قمام أوردوه ُمـ ُمٜم٤مىمِم٦م ، سم٠من٤م مل ٟمٌٓمؾ اًمٕمٛمؾ سم٤معمٓمٚمؼ ُمٓمٚم٘م٤ًم ، سمؾ قمٛمٚمٜم٤م سمف ذم صقرة ُمـ 

ٛمؾ ُمـ صقره ، دل  قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مٞم٤مس اًمنمقمل اعمٕمتؼم ، وأُم٤م احلرج ذم احلٛمؾ ومٝمق قمغم اًم٘مقل سم٤محل

ضمٝم٦م اًمٚمٖم٦م ، وأُم٤م اعمح٘م٘مقن ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمحٛمٚمقن اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد سمدًمٞمؾ ذقمل وهق 

 . (1)اًم٘مٞم٤مس اعمٕمتؼم ، ومال وضمف طمٞمٜمئٍذ ًمٚمحرج واعمِم٘م٦م 

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

شمرضمح وضمقب محؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد ، ويٙمقن احلٛمؾ ومٞمف قمـ ـمريؼ اًم٘مٞم٤مس 3 ٕنف دًمٞمؾ 

ُمٕمتؼم ومٞمج٥م اًمٕمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه 3 وٕن ومٞمف إقمامل ًمٚمدًمٞمٚمـ ُمٕم٤ًم ، وم٤مًمٕم٤مُمؾ سم٤معم٘مٞمد قم٤مُمؾ ذقمل 

، ٟم٘م٤مص ُمـ اًمٕمٛمقمسم٤معمٓمٚمؼ سمخالف اًمٕمٙمس ، 3 وٕن اًمتخّمٞمص سم٤مًم٘مٞم٤مس ضم٤مئز ُمع ُم٤م ومٞمف ُمـ إ

 . (4)ومٙمذًمؽ هٜم٤م ُمـ سم٤مب أومم 

 ٟمقع اخلالف ، وصمٛمرشمف :

 ، ومٛمـ ذًمؽ : اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م ُمٕمٜمقي ، وًمف صمٛمرات وم٘مٝمٞم٦م ُمتٕمددة

شم٘مٞمٞمد اًمرىم٦ٌم ذم يمٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مرة سم٤مإليامن ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم يمٗم٤مرة اًم٘متؾ قمٜمد ُمـ يرى محؾ اعمٓمٚمؼ قمغم 

 .(3)اعم٘مٞمد ، وُمـ ٓ يرى محؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد ٓ ي٘مٞمد اًمرىم٦ٌم سم٤مإليامن ، ومٚمف أن يٕمتؼ رىم٦ٌم يم٤مومرة

 .(3)يم٤مومرة

                                 
 . 111( ، واعمٓمٚمؼ واعم٘مٞمد حلٛمد اًمّم٤مقمدي ص5/121(  اٟمٔمر : اًمت٘مرير واًمتحٌػم )5)

 . 112 (  اٟمٔمر : اعمٓمٚمؼ واعم٘مٞمد حلٛمد اًمّم٤مقمدي ص1)

( ، ووقاسمط محؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد 3/113، ورومع اًمٜم٘م٤مب ًمٚمرضمراضمل ) 130(  اٟمٔمر : ذح اًمتٜم٘مٞمح ًمٚم٘مراذم ص4)

 . 12اعم٘مٞمد ًمٕمديٚمف قمٞمًك ص 

 . (1/111(  اٟمٔمر : اعمٖمٜمل )3)
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 ؾم٥ٌم اخلالف :

 ُمٜمِم٠م اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م يرضمع ُٕمقر :

ٚمؼ هؾ هق ٟمص ومٞمام يِمتٛمٚمف أو فم٤مهر ومٞمف ؟ وم٢من ىمٚمٜم٤م إٟمف ٟمص ومال حيٛمؾ قمغم اعم٘مٞمد ن اعمٓمإ -5

 . (5)سم٤مًم٘مٞم٤مس 3 ٕنف يٙمقن ٟمًخ٤م ، واًمٜمًخ ٓ يٙمقن سم٤مًم٘مٞم٤مس 

وهؿ –اًمزي٤مدة قمغم اًمٜمص هؾ هل ٟمًخ أوٓ ؟ ومٛمـ اظمت٤مر أن اًمزي٤مدة قمغم اًمٜمص ٟمًخ   -1

ؾ قمٜمد اعمح٘م٘ملم سمٓمريؼ اًم٘مٞم٤مس ، واًمٜمًخ ٓ ، مل حيٛمٚمقا اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد 3 ٕن احلٛم -احلٜمٗمٞم٦م

 . (1)ي٘مع سم٤مًم٘مٞم٤مس ، وُمـ ىم٤مل سم٠من اًمزي٤مدة قمغم اًمٜمص ًمٞم٧ًم سمٜمًخ ، محؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . (1/1041(  اٟمٔمر : اًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي )5)

 . 411(  اٟمٔمر : إيْم٤مح اعمحّمقل ًمٚمامزري ص 1)
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 اعمٌح٨م اًم٤ًمسمع : محؾ اعمِمؽمك قمغم ُمٕمٜمٞمٞمف .

 حترير حمؾ اًمٜمزاع :

 . (5)اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن اًم٘مريٜم٦م إذا طمددت أطمد اعمٕم٤مين ومٞمٕمٛمؾ هب٤م 

 .(1)واشمٗم٘مقا قمغم أنف إذا اُمتٜمع اجلٛمع سملم اعمٕمٜمٞملم يم٤مًمٜم٘مٞمْملم ، ومال جيقز محٚمف قمؾ ُمٕمٜمٞمٞمف 

 . (4)واشمٗم٘مقا قمغم ضمقاز محٚمف قمغم ُمٕمٜمٞمٞمف إذا ٟمٓمؼ سمف ؿمخّم٤من ، أو ؿمخص ذم وىمتلم 

 واخلالف ذم محؾ اعمِمؽمك قمغم ُمٕمٜمٞمٞمف مجٞمٕم٤ًم ُمـ ُمتٙمٚمؿ واطمد ، وذم وىم٧م واطمد.

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 اظمتٚمػ أهٚمؿ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمخ٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال :

،  -رمحف اهلل– (3)ضمقاز محؾ اعمِمؽمك قمغم مجٞمع ُمٕم٤مٟمٞمف . وهق ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل اًم٘مقل إول :

 .-رمحف اهلل– (0)، واًم٘م٤ميض أبق سمٙمر اًم٤ٌمىمالين (1)، وأيمثر احلٜم٤مسمٚم٦م (1)واظمت٤مره سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م

زه ُمـ ضمٝم٦م اإلرادة واًم٘مّمد ٓ ذم اًمٚمٖم٦م -رمحٝمام اهلل–واظمت٤مر اًمٖمزازم واًمرازي   . (1)ضمقا

زه ذم اجلٛمع دون اعمٗمرد   .(5)واظمت٤مر اًمٌٕمض ضمقا

                                 
 . (5/114قصقل )(  اٟمٔمر : هن٤مي٦م اًم5)

ج اًمقه٤مج )4/111( ، واإلهب٤مج )5/130(  اٟمٔمر : اًمٗم٤مئؼ )1)  . (5/440( ، واًمنا

 . (5/151( ، وذح اعمٜمٝم٤مج ًمألصٗمٝم٤مين )5/113(  اٟمٔمر : هن٤مي٦م اًمًقل )4)

( ، 4/502( ، واإلطمٙم٤مم )5/111( ، واعمحّمقل )5/311( ، وذح اًمٚمٛمع )1/535(  اٟمٔمر : اعمًتّمٗمك )3)

 ( .5/412، واحل٤مصؾ ) 01( ، واًمتٜم٘مٞمح٤مت ص5/153ذح إصٗمٝم٤مين ) واعمٜمٝم٤مج ُمع

( ، 5/153( ، واعمٜمٝم٤مج ُمع ذح إصٗمٝم٤مين )5/311(  يم٤مًمًٛمٕم٤مين واًمٌٞمْم٤موي واإلؾمٜمقي . اٟمٔمر : اًم٘مقاـمع )1)

 . 501واًمتٛمٝمٞمد ص

 . (1/1301( ، واًمتحٌػم )1/153( ، وأصقل اسمـ ُمٗمٚمح )1/004(  اٟمٔمر : اًمٕمدة )1)

 ( .5/115( ، وهن٤مي٦م اًمًقل )1/535: اعمًتّمٗمك )(  اٟمٔمر 0)

 . (5/112، واعمحّمقل ) 530(  اعمٜمخقل ص1)
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زه ذم اًمٜمٗمل دون اإلصم٤ٌمت  . (1)واظمت٤مر آظمرون ضمقا

     رمحٝمام –وضمقب محؾ اعمِمؽمك قمغم ُمٕم٤مٟمٞمف . وٟم٘مؾ قمـ اًمِم٤مومٕمل واًم٤ٌمىمالين  اًم٘مقل اًمث٤مين :

 .(4)-اهلل

 .(3)ِمؽمك قمغم مجٞمع ُمٕم٤مٟمٞمف .  وهق ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م ُمٜمع محؾ اعم اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م :

 آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم

اًم٘م٤مئٚمقن سمقضمقب محؾ اعمِمؽمك قمغم مجٞمع  –أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م أصح٤مب اًم٘مقل اًمث٤مين 

 ،واسمـ اًمًٌٙمل ،وصٗمل اًمديـ اهلٜمدي ،آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م اًمٌٞمْم٤موي وٟمص قمغم،  -ُمٕم٤مٟمٞمف 

 . -ٝمؿ اهللرمح–واإلؾمٜمقي 

واًم٘م٤ميض : اًمقضمقب طمٞم٨م ٓ ىمريٜم٦م   3: )وٟم٘مؾ قمـ اًمِم٤مومٕمل  -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمٌٞمْم٤موي 

 . (1)اطمتٞم٤مـم٤ًم ( 

شمٙمثػماً  -أي : اًمقضمقب–: )وذه٥م اًمِم٤مومٕمل واًم٘م٤ميض ُمٜم٤م إًمٞمف  -رمحف اهلل–وىم٤مل اهلٜمدي 

 . (1)ًمٚمٗم٤مئدة ، ودومٕم٤ًم ًمإلمج٤مل ، وُمّمػماً إمم آطمتٞم٤مط ( 

: ) وضمقب احلٛمؾ قمٜمد اًم٘م٤مئؾ سمف ، هؾ هق ًمالطمتٞم٤مط ، أو ٕنف  -رمحف اهلل– وىم٤مل اسمـ اًمًٌٙمل

 . (0)قمٜمده ُمـ سم٤مب اًمٕمٛمقم ؟ ... واعمخت٤مر قمٜمدٟم٤م أنف ًمالطمتٞم٤مط (

: )ومٝمؾ جي٥م محؾ اًمٚمٗمظ اًمّم٤مًمح ًمٚمٛمٕمٜمٞملم قمٚمٞمٝم٤م ُمٕم٤ًم إذا مل شم٘مؿ  -رمحف اهلل –وىم٤مل اإلؾمٜمقي 

                                                                                               
 . (1/1301، واًمتحٌػم ) 501( ، واًمتٛمٝمٞمد ًمإلؾمٜمقي ص5/104(  اٟمٔمر : اعمحّمقل )5)

 . (1/1301، واًمتحٌػم ) 501(  اٟمٔمر : اًمتٛمٝمٞمد ًمإلؾمٜمقي ص1)

 . (5/441( ، واًمتحّمٞمؾ )5/412( ، واحل٤مصؾ )5/111(  اٟمٔمر : اعمحّمقل )4)

ر ) 42(  اٟمٔمر : أصقل اًمِم٤مر ص3)  . (5/141( ، وشمٞمًػم اًمتحرير )5/30، ويمِمػ إها

 . (5/111(  اعمٜمٝم٤مج ُمع ذح إصٗمٝم٤مين )1)

 . (5/131(  اًمٗم٤مئؼ )1)

 . (114-4/115(  اإلهب٤مج )0)
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د اعمتٙمٚمؿ(ىمريٜم٦م قمغم رء ؟ ومٞمف ُمذه٤ٌمن . ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل   .(5)أنف جي٥م اطمتٞم٤مـم٤ًم ذم حتّمٞمؾ ُمرا

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

ٟمف ًمق مل جي٥م احلٛمؾ قمغم اعمجٛمقع ، وم٢مُم٤م أنف ٓ حيٛمؾ قمغم واطمد ُمـ اعمٕم٤مين ومٞمٚمزم اإلمه٤مل إ

اعمخ٤مًمػ ًمٚمقوع ، أو أنف حيٛمؾ قمغم واطمد ُمـ اعمٕم٤مين حتٙماًم سمال دًمٞمؾ ، وهق حم٤مل ، ومٞمٚمزم محٚمف 

 .(1)قمغم اجلٛمٞمع طمٞمٜمئٍذ 

 ُمٜم٤مىمِم٦م دًمٞمؾ آطمتٞم٤مط :

د ، واًمٚمٗمظ إذا  ٟمقىمش آطمتٞم٤مط سم٠منف إن يم٤من ُمقوققم٤ًم ًمٚمٛمجٛمقع ومٝمق يمذًمؽ ُمقوققم٤ًم ًمألومرا

د ومٞمٙمقن اجلزم سم٢مرادشمف ًمٚمٛمجٛمقع شمرضمٞمح٤م ٕطمد اجل٤مئزيـ  دار سملم يمقٟمف ًمٚمٛمجٛمقع ويمقٟمف ًمألومرا

 . (4)قمغم أظمر ُمـ همػم ُمرضمح ، وهق حم٤مل 

،  -رمحٝمام اهلل– (1)واًمٖمزازم (3)ٕمٛمقم ومٞمف يمام يٗمٞمده شم٘مرير اجلقيٜملصمؿ إن يم٤من احلٛمؾ اًمتٗم٤مشم٤م إمم اًم

قمغم ُمدًمقل اًمٚمٗمظ 3 ٕضمؾ  ، ومال ُمٕمٜمك ًمالطمتٞم٤مط طمٞمٜمئذ 3 وم٢من آطمتٞم٤مط ارشمٙم٤مب زي٤مدة

 . (1)، وُم٘مت٣م اًمٕمٛمقم سمخالف ذًمؽ ، ومال زي٤مدة قمغم ُمدًمقًمفاًميورة

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

ڄ ڄ ) قمــــغم ُمٕمٜمٞمــــف 3 يــــدل قمٚمٞمــــف اًمقىمــــقع ، وم٘مــــد ىمــــ٤مل اهلل شمٕمــــ٤ممم: شمــــرضمح ضمــــقاز محــــؾ اعمِمــــؽمك

، (5)وم٤مًمّمـــالة ُمــــ اهلل اًمرمحـــ٦م ، وُمــــ اعمالئٙمـــ٦م آؾمـــتٖمٗم٤مر  (0)( ڄ ڄ ڃ ڃ

                                 
 .500(  اًمتٛمٝمٞمد ص5)

 . (5/104( ، وهن٤مي٦م اًمًقل )4/101واإلهب٤مج )( ، 5/111(  اٟمٔمر : ذح إصٗمٝم٤مين قمغم اإلهب٤مج )1)

 . (5/441( ، واحل٤مصؾ )5/150( ، واًمتحّمٞمؾ )5/103(  اٟمٔمر: اعمحّمقل )4)

 . (5/434(  اًمؼمه٤من )3)

 . (1/535(  اعمًتّمٗمك )1)

 . (5/104(  هن٤مي٦م اًمًقل )1)

 ( ُمـ ؾمقرة إطمزاب .11(  ُمـ أي٦م )0)
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ومهـــ٤م ُمٕمٜمٞمـــ٤من ُمتٖمـــ٤ميران ، ومـــدل ذًمـــؽ قمـــغم صـــح٦م اؾمـــتٕمامل اعمِمـــؽمك قمـــغم ُمٕمٜمٞمٞمـــف 3 وىمقًمـــف شمٕمـــ٤ممم : 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )

أؾمــٜمد اهلل اًمًــجقد إمم اعمــذيمقريـ ، وؾمــجقد وم٘مــد ( 1)( ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

 . (4)اًمٜم٤مس سم٤مجل٤ٌمه ، وؾمجقد اعمخٚمقىم٤مت سم٤مخلْمقع هلل ، ومه٤م ُمٕمٜمٞم٤من ُمتٖم٤ميران

 ٟمقع اخلالف ، وصمٛمرشمف :

 اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م ُمٕمٜمقي ، و ًمف صمٛمرات وم٘مٝمٞم٦م ، ومٛمـ ذًمؽ :

ٍل ُمـ أقمغم وُمـ أؾمٗمؾ ، ومٝمؾ يّمح وىمٗمف ؟ ظمالف ًمٞمف ، وًمف ُمقا سمٜم٤مء قمغم هذه  ًمق وىمػ قمغم ُمقا

اًم٘م٤مقمدة ، ومٛمـ ضمقز محؾ اعمِمؽمك قمغم ُمٕمٜمٞمٞمف صحح اًمقىمػ وىمًؿ اح٤مل سمٞمٜمٝمؿ، وُمـ ٓ جيقز 

 . (3)أبٓمؾ اًمقىمػ 

 ؾم٥ٌم اخلالف :

اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م ًمف اًمتٗم٤مت ذم سمٕمض صقره إمم ظمالف ذم ُم٠ًمخ٦م ٟمحقي٦م ، وهل : هؾ جيقز 

ٓ جيقز ؟ وم٘مٞمؾ : سمجقازه ُمٓمٚم٘م٤ًم ، وىمٞمؾ :  مجع اعمِمؽمك أو شمثٜمٞمتف سم٤مقمت٤ٌمر ُمٕم٤مٟمٞمف أو ُمٕمٜمٞمٞمف ، أو

 . (1)سمٕمدم اجلقاز ، وىمٞمؾ : سمجقازه إن احتد اعمٕمٜمك اعمقضم٥م ًمٚمتًٛمٞم٦م 

 

                                                                                               
 . (5/11شمٗمًػم اًمٌٖمقي )( ، و5/33(  اٟمٔمر : شمٗمًػم اًمًٛمٕم٤مين )5)

 ( ُمـ ؾمقرة احل٩م .51(  ُمـ أي٦م )1)

 . (4/5022( ، واعمٝمذب ًمٚمٜمٛمٚم٦م )4/5025(  اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم )4)

 . (4/111(  اٟمٔمر : اإلهب٤مج )3)

 . 521(  اٟمٔمر : ؾمالؾمؾ اًمذه٥م ص1)
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 :اًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس

 .إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد

 

 وومٞمف ؾمت٦م ُم٤ٌمطم٨م :

 

 قمدد آي٤مت وأطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم .اعمٌح٨م إول : 

 قمٜمد دمدد اًمقاىمٕم٦م .شمٙمرار اًمٜمٔمر اعمٌح٨م اًمث٤مين : 

 شمٖمٚمٞمظ اعمجتٝمد ذم اضمتٝم٤مده إن يم٤من ًمف وضمف .اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م : 

 هؾ يٚمزم اًمٕم٤مُمل اجلٛمع سملم اًم٘مقًملم ؟اعمٌح٨م اًمراسمع : 

 ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمٕم٤ممل سم٤مًمدًمٞمؾ .اعمٌح٨م اخل٤مُمس : 

 إن مل يٖمٚم٥م قمغم فمـ اًمٕم٤مُمل صدق اًمٕم٤ممل .اعمٌح٨م اًم٤ًمدس : 
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 ٨م إطمٙم٤مم .اعمٌح٨م إول : قمدد آي٤مت وأطم٤مدي

 متٝمٞمــــــــد :

اؿمؽمط أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛمجتٝمد ذوـم٤ًم ، ُمٜمٝم٤م : أن يٙمقن قم٤مح٤ًم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م 3 ٕهنام اعمدارك 

اعمثٛمرة ًمألطمٙم٤مم 3 وٕنف ىمد يٙمقن إصؾ اًمذي يرد اًمٗمرع إًمٞمف ُمـ اًم٘مرآن ، وم٢مذا مل يٕمرومف مل 

 .(5)يٛمٙمٜمف آضمتٝم٤مد ومٞمف ، وهذا اًمنمط مم٤م أمجع قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء 

 .(1)وٓ يِمؽمط ُمٕمروم٦م مجٞمع اًم٘مرآن ، سمؾ ُم٤م شمتٕمٚمؼ سمف إطمٙم٤مم ُمٜمف 

ذه٥م يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم أنف يٚمزُمف أن يٙمقن طم٤مومٔم٤ًم ًمٚم٘مرآن يمٚمف 3 ٕن احل٤مومظ أوٌط و

 .(4)عمٕم٤مٟمٞمف ُمـ اًمٜم٤مفمر ومٞمف 

 .(3)و ىمٞمؾ : جي٥م قمٚمٞمف طمٗمظ آي٤مت إطمٙم٤مم وم٘مط ، واظمت٤مره اسمـ قم٘مٞمؾ 

ط طمٗمٔمٝم٤م قمـ فمٝمر ىمٚمٌف ، سمؾ أن يٙمقن قم٤مح٤ًم سمقاوٕمٝم٤م سمحٞم٨م يٓمٚم٥م واًمّمحٞمح أنف ٓ يِمؽم

أي٦م اعمحت٤مج إًمٞمٝم٤م ذم وىم٧م احل٤مضم٦م ومٞمجده٤م 3 ٕن اًم٘مدرة قمغم آضمتٝم٤مد ٓ شمتقىمػ قمغم طمٗمظ 

 .(1)ٟمّمقص اًم٘مرآن ، سمؾ اعم٘مّمقد سم٤مٓضمتٝم٤مد إصم٤ٌمت احلٙمؿ سمدًمٞمٚمف وحيّمؾ سمٕمدم احلٗمظ 

                                 
ٕمدة ( ، واًم1/212، واعمٕمتٛمد ) 312( ، وذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ص1/200(  اٟمٔمر : إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل )5)

( ، وذح اًمٚمٛمع 1/414، واعمًتّمٗمك ) 513( ، ويمت٤مب آضمتٝم٤مد ُمـ اًمتٚمخٞمص ًمٚمجقيٜمل ص 1/5123)

( ، وذح اعمحكم 1/440( ،  و اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف )3/420( ، واًمتٛمٝمٞمد )4/5501( ، واًم٘مقاـمع )1/5044)

( ، 3/310) ( ، وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم1/141( ، وذح اعمٜمٝم٤مج ًمألصٗمٝم٤مين )3/550سمح٤مؿمٞم٦م إنّم٤مري )

 . (4/143وإرؿم٤مد اًمٗمحقل )

 . (1/522( ، واًمٌحر اعمحٞمط )1/414( ، واعمًتّمٗمك )1/5123(  اٟمٔمر : اًمٕمدة )1)

 . (5/510( ، واًمقاوح ٓسمـ قم٘مٞمؾ )4/5501(  اٟمٔمر : اًم٘مقاـمع )4)

 . (5/510(  اًمقاوح ٓسمـ قم٘مٞمؾ )3)

( ، وروو٦م 1/141اعمٜمٝم٤مج ًمألصٗمٝم٤مين )( ، وذح 4/5501( ، و اًم٘مقاـمع )1/414(  اٟمٔمر : اعمًتّمٗمك )1)

( ، واعمذيمرة 3/315( ، وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )4/101( ، و ذح خمتٍم اًمروو٦م )4/210اًمٜم٤مفمر )

 . 110ًمٚمِمٜم٘مٞمٓمل ص
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 .(5)عمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمقاقمظ وأطمٙم٤مم أظمرة وهمػمه٤م وٓ يٚمزُمف ُمٕمروم٦م ُم٤م يتٕمٚمؼ ُمـ إطم٤مدي٨م ا

 .(1)وٓ شمِمؽمط اإلطم٤مـم٦م سمجٛمٞمع إطم٤مدي٨م 3 ًمئال يٜمًد سم٤مب آضمتٝم٤مد 

: ) وأُم٤م اًمًٜم٦م ومٞمٕمرف أوٓ ـمريؼ اًمرواي٤مت ، وُمـ ي٘مٌؾ ظمؼمه وُمـ  -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمِمػمازي 

يٕمقل ذم ذًمؽ يمٚمف قمغم ٓ ي٘مٌؾ ظمؼمه ، وُم٤م صح ُمـ إظم٤ٌمر ، وُم٤م شمٙمٚمؿ ومٞمف اًمٜم٤مس ومل يّمح ، و

ىمقل أئٛم٦م أصح٤مب احلدي٨م يم٠ممحد واًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ واًمدارىمٓمٜمل وأيب داود 3 ٕهنؿ أهؾ 

ُملم ذم ُم٤م خيؼمون ُمـ اًم٘مٞمٛم٦م طمٞم٨م  اعمٕمروم٦م سمذًمؽ ، ومج٤مز إظمذ سم٘مقهلؿ يمام ٟم٠مظمذ سم٘مقل اعم٘مقِّ

٘مف ٕدى إمم يم٤مٟمقا ُمـ أهؾ اعمٕمروم٦م سمذًمؽ ، وهذا ٕن٤م ًمق أوضمٌٜم٤م قمغم يمؾ جمتٝمد ُمٕمروم٦م ذًمؽ سمٓمري

 . (4)اعمِم٘م٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م 3 ٕن ذًمؽ يًتٖمرق اًمٕمٛمر(

 . (3)وٓ يٚمزُمف طمٗمظ إطم٤مدي٨م قمـ فمٝمر ىمٚمٌف ، وإن يم٤من ي٘مدر قمغم طمٗمٔمف ومٝمق أطمًـ وأيمٛمؾ

واظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم قمدد أي٤مت وإطم٤مدي٨م اعمختّم٦م سم٤مٕطمٙم٤مم ، وهل اعم٠ًمخ٦م اًمتل 

 ؾمٜمذيمره٤م ذم هذا اعمٌح٨م .

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم حتديد آي٤مت إطمٙم٤مم قمغم أىمقال :

 .(1)هن٤م ُمئ٦م آي٦م إ اًم٘مقل إول :

 .(5)هن٤م ُمئ٦م ومخًقن آي٦مإ اًم٘مقل اًمث٤مين :

                                 
 . (1/141( ، وذح اعمٜمٝم٤مج ًمألصٗمٝم٤مين )1/413(  اٟمٔمر : اعمًتّمٗمك )5)

 . (1/100( ، واًمٌحر اعمحٞمط )3/103(  اٟمٔمر : أصقل اجلّم٤مص )1)

 . (3/311( . وٟمحقه ذم : ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )1/5044(  ذح اًمٚمٛمع )4)

،  10،  وإي٘م٤مظ اًمقؾمٜم٤من ًمٚمًٜمقد ص  340( ، وذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ص 1/413(  اٟمٔمر : اعمًتّمٗمك )3)

 . 110واعمذيمرة ًمٚمِمٜم٘مٞمٓمل ص

إي٘م٤مظ اًمقؾمٜم٤من ( ، و3/552( ، وذح اًمٙمقيم٥م اًم٤ًمـمع ًمٚمًٞمقـمل )1/4105(  اٟمٔمر : اًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي )1)

 . 10ًمٚمًٜمقد ص
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هن٤م مخًامئ٦م آي٦م . وهق ىمقل اًمٖمزازم واسمـ اًمٕمريب واسمـ شمٞمٛمٞم٦م ومج٤مهػم إ اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م :

 .(1)إصقًمٞملم

 .(4) -رمحف اهلل–قمـ اًمْمح٤مك هن٤م أخػ آي٦م ، وهق ُمروي إ اًم٘مقل اًمراسمع :

 واظمتٚمٗمقا ذم حتديد أطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم قمغم أىمقال :

 .(3)هن٤م مخًامئ٦م طمدي٨م إاًم٘مقل إول : 

 . (1)هن٤م شمًٕمامئ٦م طمدي٨م ، وروي قمـ اسمـ اعم٤ٌمرك إ اًم٘مقل اًمث٤مين :

 .(1)هن٤م أخػ وُمئت٤من طمدي٨م ، روي قمـ أيب يقؾمػ إ اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م :

ٙمٗمٞمف ؾمٜمـ أيب داود أو ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل . وهق اظمتٞم٤مر اًمٖمزازم ، طمٞم٨م ن اعمجتٝمد يإاًم٘مقل اًمراسمع : 

) يٙمقن قمٜمده أصؾ ُمّمحح جلٛمٞمع إطم٤مدي٨م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕطمٙم٤مم ، يمًٜمـ أيب داود ،  ىم٤مل :

وُمٕمروم٦م اًمًٜمـ ٕمحد اًمٌٞمٝم٘مل ، أو أصؾ وىمٕم٧م اًمٕمٜم٤مي٦م ومٞمف سمجٛمع إطم٤مدي٨م اعمتٕمٚم٘م٦م 

                                                                                               
 . (1/5211(  اٟمٔمر : اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن )5)

( ، وذح اعمٜمٝم٤مج 50/301، وجمٛمقع اًمٗمت٤موى ) 541( ، واعمحّمقل ص1/414(  اٟمٔمر :  اعمًتّمٗمك )1)

، وإرؿم٤مد اًمٗمحقل   340( ، وذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ص 4/210( ، وروو٦م اًمٜم٤مفمر )1/141ًمألصٗمٝم٤مين )

ًمٕمٚمٝمؿ ىم٤مًمقا ذًمؽ 3 ٕن ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن أول ُمـ أومرد اًمتّمٜمٞمػ ذم أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ، وذيمر ( . و4/143)

مخًامئ٦م آي٦م ، وًمٕمٚمف أراد أي٤مت اًمٔم٤مهرة ذم إطمٙم٤مم ، ومل يرد احلٍم 3 وم٢من دًٓم٦م اًمدًمٞمؾ ختتٚمػ سم٤مظمتالف 

ئح ، وىمد ىمّمدوا سمآج٤مت إطمٙم٤مم : أي٤مت اًمتل شمدل سمدًٓم٦م أوًمٞم٦م ُمٓم٤مسم٘م٦م ، ٓ  سم٤مًمتْمٛمـ وآًمتزام . اٟمٔمر : اًم٘مرا

 ( .3/310( ، وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )1/5211( ،  واإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن )1/522اًمٌحر اعمحٞمط )

 . (1/4105( ، واًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي )5/443(  اٟمٔمر : شمٗمًػم اًمٌٖمقي )4)

ُم٤م ي٘م٤مل ، وم٢من إطم٤مدي٨م : ) وهذا ُمـ أقمج٥م -رمحف اهلل–( وىم٤مل اًمِمقيم٤مين 4/143(  اٟمٔمر : إرؿم٤مد اًمٗمحقل )3)

 . اًمتل شم١مظمذ ُمٜمٝم٤م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م أخقف ُم١مًمٗم٦م(

 . 10(  اٟمٔمر : إي٘م٤مظ اًمقؾمٜم٤من ًمٚمًٜمقد ص1)

 (  اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ .1)
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 .  (5)سم٤مٕطمٙم٤مم(

 .(1) -رمحف اهلل–آٓف طمدي٨م . وهق ىمقل اسمـ اًمٕمريب هن٤م صمالصم٦م إ اًم٘مقل اخل٤مُمس :

ن اعمجتٝمد ٓ سمد وأن يٕمرف أرسمٕمامئ٦م أخػ طمدي٨م أو أيمثر ُمـ ذًمؽ . روي إ اًم٘مقل اًم٤ًمدس :

طمٞم٨م ؾمئؾ قمـ اًمرضمؾ حيٗمظ ُم٤مئ٦م أخػ طمدي٨م هؾ يٙمقن وم٘مٞمٝم٤ًم ؟  -رمحف اهلل–هذا قمـ أمحد 

صمامئ٦م أخػ ؟ ىم٤مل : ٓ . ىم٤مل : وم٠مرسمٕمامئ٦م أخػ ؟ ىم٤مل : ٓ . ىم٤مل : ومامئتل أخػ ؟ ىم٤مل : ٓ . ىم٤مل : ومثال

ك يده  ىم٤مل سمٞمده هٙمذا ، وطمر 
(4) . 

 آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم

، ُمٕمروم٦م أرسمٕمامئ٦م أخػ طمدي٨م أو أيمثرآطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م ُمـ ي٘مقل سم٠من اعمجتٝمد يٚمزُمف ٟمص قمغم 

سمٕمد أن ذيمر رواي٦م اإلُم٤مم أمحد اعمت٘مدُم٦م : ، طمٞم٨م ىم٤مل  -رمحف اهلل –وَذيَمر آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م أبق يٕمغم 

 . (3)) وهذا حمٛمقل قمغم آطمتٞم٤مط واًمتٖمٚمٞمظ ذم اًمٗمتقى (

وأُمػم  (1)، واًمِمقيم٤مين (0)واسمـ أُمػم احل٤مج ،(1)واًمزريمٌم، (1)وٟم٘مؾ هذه اًمٕم٤ٌمرة اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 . -رمحٝمؿ اهلل–(2)سم٤مدؿم٤مه

                                 
( . وٟم٤مزقمف اًمٜمقوي واسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد 3 ُٕمريـ : أن ؾمٜمـ أيب داود ٓ حيقي يمؾ اًمًٜمـ 1/413(  اعمًتّمٗمك )5)

( ، واًمٌحر 55/21 حيت٩م سمف ُمـ إطم٤مدي٨م . اٟمٔمر : روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم ًمٚمٜمقوي )اعمحت٤مج إًمٞمٝم٤م 3 وٕن ومٞمف ُم٤م ٓ

 . (4/141( ، وإرؿم٤مد اًمٗمحقل )1/105اعمحٞمط )

 . 541(  اعمحّمقل ص1)

 . (1/431( ، واًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف )1/5120(  اٟمٔمر : اًمٕمدة )4)

 . (1/5120(  اًمٕمدة )3)

 . (1/211(  اعمًقدة )1)

 . (1/522(  اًمٌحر اعمحٞمط )1)

 . (4/124(  اًمت٘مرير واًمتحٌػم )0)

 . (4/141(  إرؿم٤مد اًمٗمحقل )1)

 .( 3/515(  شمٞمًػم اًمتحرير )2)
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 وضمف آطمتٞم٤مط : 

قمغم إص٤مسم٦م احلؼ ذم آضمتٝم٤مد 3 ٕنف ًمـ يٖمٞم٥م قمٜمف  ن طمٗمظ هذا اًمٙمؿ ُمـ إطم٤مدي٨م جيٕمٚمف ىم٤مدراً إ

 . (5)طمدي٨م ىمد ي١مظمذ ُمٜمف طمٙمؿ وم٘مٝمل 

 ُمٜم٤مىمِم٦م دًمٞمؾ آطمتٞم٤مط :

 يمالم اإلُم٤مم أمحد اعمت٘مدم حمٛمقل قمغم صمالصم٦م أوضمف ذيمره٤م اًمٕمٚمامء ، وهل :

   ل ن اإلُم٤مم أمحد أراد هبذا اًمٕمدد آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وـمرق اعمتقن 3 يدل قمٚمٞمف أنف ىم٤مإ -5

 . (1): ) ُمـ مل جيٛمع ـمرق احلدي٨م ، ٓ حيؾ ًمف احلٙمؿ قمغم احلدي٨م وٓ اًمٗمتٞم٤م سمف (  -رمحف اهلل–

: ) ًمٗمظ احلدي٨م قمٜمدهؿ يدظمؾ ومٞمف آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وـمرق  -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 . (4)اعمتقن يم٤مًمٙمت٥م اعمّمٜمٗم٦م (

عمٙمرر، وإثر، وومتقى اًمت٤مسمٕمل، وُم٤م ومن، ويم٤مٟمقا يٕمدون ذم ذًمؽ ا: ) -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمذهٌل 

 . (3)وٟمحق ذًمؽ ، وإٓ وم٤معمتقن اعمرومققم٦م اًم٘مقي٦م ٓ شمٌٚمغ قمنم ُمٕمِم٤مر ذًمؽ(

أراد وصػ أيمٛمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء ، وأقمالهؿ ُمرشم٦ٌم ، ٓ اؿمؽماـمف ذم  -رمحف اهلل–ن اإلُم٤مم أمحد إ -1

 . (1)يمؾ جمتٝمد وُمٗمتل 

 . (1)٠من اًمٗمتقىن حيٛمؾ يمالُمف قمغم آطمتٞم٤مط واًمتٖمٚمٞمظ ذم ؿمأ -4 

يٜمٌٖمل أن شمٙمقن  : ) إصقل اًمتل يدور قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٚمؿ قمـ اًمٜمٌل  -رمحف اهلل–وًمذا ىم٤مل أمحد 

                                 
 . (3/1/300(  اٟمٔمر : اًمقاوح )5)

 . (1/100(  اًمٌحر اعمحٞمط )1)

 . (1/211(  اعمًقدة )4)

 . (55/510(  ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )3)

 .(4/141( ، وإرؿم٤مد اًمٗمحقل )1/100واًمٌحر اعمحٞمط ) ( ،1/211( ، و اعمًقدة )1/5120(  اٟمٔمر : اًمٕمدة )1)

 .(4/141( ، وإرؿم٤مد اًمٗمحقل )1/100( ، واًمٌحر اعمحٞمط )1/211( ، و اعمًقدة )1/5120(  اٟمٔمر : اًمٕمدة )1)
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 .( 5)أخٗم٤ًم أو أخٗم٤ًم وُم٤مئتلم ( 

: )ٓ  -رمحف اهلل–: ) وهذه اًمرواي٦م شم١ميد صح٦م اًمت٠مويؾ ًم٘مقل أمحد  -رمحف اهلل–ىم٤مل أبق يٕمغم 

قمغم ـمريؼ آطمتٞم٤مط 3 ٕنف ىمد طمرر إظم٤ٌمر اًمتل يٗمتل إٓ وىمد طمٗمظ ُم٤مئ٦م أخػ وُم٤مئتل أخػ ( 

م ، سم٠مخػ أو أخػ وُم٤مئتلم (   .(1)شمدور قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٚمؿ ، يٕمٜمل احلالل واحلرا

وقمٚمٞمف ومٙمالم اإلُم٤مم ٓ حيٛمؾ قمغم أن  اعمجتٝمد أو اعمٗمتل اًمذي مل حيّمؾ هذا اًم٘مدر ُمـ إطم٤مدي٨م 

 قمٚمٞم٤م ذم آضمتٝم٤مد واًمٗمتقى .أنف ٓ حتؾ ًمف اًمٗمتقى وٓ آضمتٝم٤مد ، سمؾ أراد وصػ ُمرشم٦ٌم 

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

اًمّمحٞمح أنف ٓ يٛمٙمـ طمٍم آي٤مت إطمٙم٤مم وأطم٤مديثٝم٤م اًمتل يِمؽمط ًمالضمتٝم٤مد ُمٕمرومتٝم٤م ، 

 ُٕمريـ:

 ن احلٙمؿ ىمد يًتٜمٌط ُمـ همػم آي٤مت إطمٙم٤مم يم٤مًم٘مّمص وإُمث٤مل وٟمحقه٤م .إ -5

ُمٕمروم٦م اجلٛمٞمع ، وٓ يٛمٙمـ ًمٚمٛمجتٝمد شم٘مٚمٞمد  متٞمٞمز آي٤مت إطمٙم٤مم ُمـ همػمه٤م ُمتقىمػ قمغم إن -1

 . (4)همػمه ذم متٞمٞمزه٤م 

سمؾ اًمقاضم٥م قمغم اعمجتٝمد ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ، و ُمٕمروم٦م أطم٤مدي٨م اًمًٜم٦م اًمقاردة ذم يمت٥م 

 اًمّمح٤مح واًمًٜمـ واعم٤ًمٟمٞمد .

: ) واًمّمحٞمح أن هذا اًمت٘مدير همػم ُمٕمتؼم ، وأن ُم٘مدار أدًم٦م إطمٙم٤مم  -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمٓمقذم 

ٜمحٍم 3 وم٢من أطمٙم٤مم اًمنمع يمام شمًتٜمٌط ُمـ إواُمر واًمٜمقاهل ، يمذًمؽ شمًتٜمٌط ُمـ همػم ُم

 (3)إىم٤مصٞمص واعمقاقمظ وٟمحقه٤م ... وإذا أردت حت٘مٞمؼ هذا ، وم٤مٟمٔمر إمم يمت٤مب )أدًم٦م إطمٙم٤مم(

                                 
 . (4/141( ، وإرؿم٤مد اًمٗمحقل )1/100( ، واًمٌحر اعمحٞمط )1/5120(  اًمٕمدة )5)

 . (1/5100(  اًمٕمدة )1)

 . (3/552يم٥م اًم٤ًمـمع ًمٚمًٞمقـمل )(  اٟمٔمر : ذح اًمٙمق4)

(  اؾمؿ اًمٙمت٤مب : اإلُم٤مم ذم سمٞم٤من أدًم٦م إطمٙم٤مم ، وىمد طم٘مؼ ذم رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ُم٘مدُم٦م ًمٙمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًمدراؾم٤مت 3)

 اإلؾمالُمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ُمـ اًمٓم٤مًم٥م / روقان خمت٤مر سمـ همري٦ٌم ، وإذاف إؾمت٤مذ اًمديمتقر / ٟمزيف مح ٤مد .
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 . (5)ًمٚمِمٞمخ قمز اًمديـ سمـ قمٌداًمًالم ( 

ج إطمٙم٤مم ُمـ : ) ُمـ ًمف ومٝمؿ صحٞمح ، وشمدسمر يم٤مُمؾ ، يًتخر -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمِمقيم٤مين 

 أي٤مت اًمقاردة عمجرد اًم٘مّمص وإُمث٤مل ( .

وٓ خيٗم٤مك أن يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذا اًم٤ٌمب سمٕمْمف ُمـ ىمٌٞمؾ اإلومراط، : ) -رمحف اهلل–وىم٤مل 

وسمٕمْمف ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتٗمريط . واحلؼ اًمذي ٓ ؿمؽ ومٞمف وٓ ؿمٌٝم٦م أن اعمجتٝمد ٓ سمد أن يٙمقن قم٤مح٤ًم 

صٜمٗمٝم٤م أهؾ اًمٗمـ ، يم٤مُٕمٝم٤مت اًم٧ًم ، وُم٤م يٚمتحؼ هب٤م: سمام اؿمتٛمٚم٧م قمٚمٞمف جم٤مُمٞمع اًمًٜم٦م اًمتل 

ُمنموم٤م قمغم ُم٤م اؿمتٛمٚم٧م قمٚمٞمف اعم٤ًمٟمٞمد واعمًتخرضم٤مت ، واًمٙمت٥م اًمتل اًمتزم ُمّمٜمٗمقه٤م اًمّمح٦م، 

وٓ يِمؽمط ذم هذا أن شمٙمقن حمٗمقفم٦م ًمف، ُمًتحية ذم ذهٜمف، سمؾ أن يٙمقن ممـ يتٛمٙمـ ُمـ 

ًمؽ، وأن يٙمقن ممـ ًمف متٞمٞمز سملم اؾمتخراضمٝم٤م ُمـ ُمقاوٕمٝم٤م، سم٤مًمٌح٨م قمٜمٝم٤م قمٜمد احل٤مضم٦م إمم ذ

اًمّمحٞمح ُمٜمٝم٤م واحلًـ واًمْمٕمٞمػ، سمحٞم٨م يٕمرف طم٤مل رضم٤مل اإلؾمٜم٤مد ُمٕمروم٦م يتٛمٙمـ هب٤م ُمـ 

احلٙمؿ قمغم احلدي٨م سم٠مطمد إوص٤مف اعمذيمقرة، وًمٞمس ُمـ ذط ذًمؽ أن يٙمقن طم٤مومٔم٤م حل٤مل 

طم٤مل اًمرضم٤مل قمـ فمٝمر ىمٚم٥م، سمؾ اعمٕمتؼم أن يتٛمٙمـ سم٤مًمٌح٨م ذم يمت٥م اجلرح واًمتٕمديؾ ُمـ ُمٕمروم٦م 

اًمرضم٤مل، ُمع يمقٟمف ممـ ًمف ُمٕمروم٦م شم٤مُم٦م سمام يقضم٥م اجلرح، وُم٤م ٓ يقضمٌف ُمـ إؾم٤ٌمب، وُم٤م هق 

 . (1)(ىم٤مدح ُمـ اًمٕمٚمؾ، وُم٤م هق همػم ىم٤مدح ُم٘مٌقل ُمٜمٝم٤م، وُم٤م هق ُمردود، وُم٤م هق

 

 

 

 

 

                                 
 . (4/101(  ذح خمتٍم اًمروو٦م )5)

 . (4/141(  إرؿم٤مد اًمٗمحقل )1)
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 اعمٌح٨م اًمث٤مين : شمٙمرار اًمٜمٔمر قمٜمد دمدد اًمقاىمٕم٦م .

 حترير حمؾ اًمٜمزاع :

 . (5)ًمٜمٔمر ذم اعم٠ًمخ٦م قمٜمد دمدد اًمقاىمٕم٦م اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم ضمقاز شمٙمرار ا

 . (1)واشمٗم٘مقا قمغم أنف إذا مل يذيمر اضمتٝم٤مده آول وضم٥م قمٚمٞمف إقم٤مدة آضمتٝم٤مد 

ر اًمٜمٔمر   .(4)واشمٗم٘مقا قمغم أنف إن ـمرأ قمٚمٞمف ُم٤م ي٘متيض رضمققمف قمـ اضمتٝم٤مده وضم٥م قمٚمٞمف شمٙمرا

 ، ويم٤من ذايمراً ٓضمتٝم٤مده. واظمتٚمٗمقا ذم وضمقب إقم٤مدة آضمتٝم٤مد إذا مل يٓمرأ قمٚمٞمف ُم٤م ي٘متيض اإلقم٤مدة

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اعم٠ًمخ٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال :

ن اعمجتٝمد يٚمزُمف إقم٤مدة اًمٜمٔمر وآضمتٝم٤مد ُمٓمٚم٘م٤ًم قمٜمد شمٙمرر اًمقاىمٕم٦م . وىم٤مل هبذا إ اًم٘مقل إول :

 . (1)، وسمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م (3)اًم٘مقل احلٜم٤مسمٚم٦م

ٔمر وآضمتٝم٤مد ُمٓمٚم٘م٤ًم قمٜمد شمٙمرر اًمقاىمٕم٦م ، سمؾ يٙمتٗمل ٟمف ٓ يٚمزُمف إقم٤مدة اًمٜمإ اًم٘مقل اًمث٤مين :

، و سمٕمض  -رمحٝمام اهلل– (0)و اًمًٛمٕم٤مين (1)سم٤مضمتٝم٤مده آول . وىم٤مل هبذا اًم٘مقل اسمـ احل٤مضم٥م

 . (1)احلٜم٤مسمٚم٦م 

                                 
 . (5/151(  اٟمٔمر : شمٖمػم آضمتٝم٤مد ًمٚمديمتقر أؾم٤مُم٦م اًمِمٞم٤ٌمن )5)

 . (1/111( ، وهداي٦م اًمٕم٘مقل )1/310(  اٟمٔمر : ومقاشمح اًمرمحقت )1)

 . (1/111(  اٟمٔمر : هداي٦م اًمٕم٘مقل )4)

وأصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح ( ، 1/112( ، واعمًقدة )3/1/441( ، واًمقاوح )3/5111(  اٟمٔمر : اًمٕمدة )3)

( ، وصٗم٦م اًمٗمتقى ٓسمـ محدان 3/114( ، وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )1/3011( ، واًمتحٌػم )3/5115)

 .40ص

 . 512( ، وهم٤مي٦م اًمقصقل ص 4/5115( ، و ىمقاـمع إدًم٦م )1/5041(  اٟمٔمر : ذح اًمٚمٛمع )1)

 . (3/121(  خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م ُمع رومع احل٤مضم٥م )1)

 . (4/5115(  ىمقاـمع إدًم٦م )0)

= (3/114( ، وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )1/3011( ، واًمتحٌػم )3/5115(  اٟمٔمر : أصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح )1)
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ً عمًتٜمد اضمتٝم٤مده ٓ يٚمزُمف إقم٤مدة إ اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م : ن اعمجتٝمد إذا شمٙمررت قمٚمٞمف اًمقاىمٕم٦م ويم٤من ذايمرا

ً عمًتٜمده٤م ًمزُمف إقم٤مدة اًمٜمٔمر وآضمتٝم٤مد ومٞمٝم٤م . وىم٤مل هبذا اًمٜمٔمر وآضمتٝم٤مد ، و إن مل يٙمـ ذايمرا

 (3)واسمـ اًمّمالح (4)واًمٜمقوي (1)وأيمثر اًمِم٤مومٕمٞم٦م يم٤مًمرازي (5)اًم٘مقل أبق احلًلم اًمٌٍمي

 . -رمحف اهلل–(1)، وُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م : أبق اخلٓم٤مب  -رمحٝمؿ اهلل– (1)وأُمدي

 آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م :ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم 

اًم٘م٤مئٚمقن سمقضمقب إقم٤مدة اًمٜمٔمر قمٜمد دمدد  –أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م أصح٤مب اًم٘مقل إول 

طمٞم٨م ىم٤مل : ) وىمٞمؾ : يٚمزُمف  -رمحف اهلل–آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م اسمـ اهلامم  وٟمص قمغم،  -اًمقاىمٕم٦م ُمٓمٚم٘م٤مً 

 . (0)3 ٕن آضمتٝم٤مد يمثػماً ُم٤م يتٖمػم ، وًمٞمس إٓ سمتٙمريره ، وم٤مٓطمتٞم٤مط ذًمؽ ( -أي : إقم٤مدة اًمٜمٔمر–

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

وهق أن آضمتٝم٤مد يمثػماً ُم٤م يتٖمػم ، وسمخ٤مص٦م  -رمحف اهلل–فمٝمر وضمف آطمتٞم٤مط ُمـ يمالم اسمـ اهلامم 

طملم يٓمٚمع اعمجتٝمد قمغم ُم٤م مل يٙمـ اـمٚمع قمٚمٞمف ُمـ ىمٌؾ ، ومال ي١مُمـ واحل٤مًم٦م هذه أن يٙمقن احلٙمؿ 

ره   . (1)ذم اعم٠ًمخ٦م ىمد شمٖمػم ، ومٞمٚمزم إقم٤مدة اًمٜمٔمر وشمٙمرا

 

                                                                                               
 . (3/102. اٟمٔمر : ؾمٚمؿ اًمقصقل ) -رمحف اهلل–واظمت٤مره اعمٓمٞمٕمل =

 . (1/244(  اعمٕمتٛمد )5)

 . (1/12(  اعمحّمقل )1)

 ( .5/15(  ُم٘مدُم٦م اعمجٛمقع )4)

 . (5/11تل وٛمـ ومت٤موى وُم٤ًمئؾ اسمـ اًمّمالح )(  أدب اعمٗمتل واعمًتٗم3)

 . ( 1/1244(  اإلطمٙم٤مم )1)

 . (3/423(  اًمتٛمٝمٞمد )1)

 . (3/145(  اًمتحرير ُمع شمٞمًػم اًمتحرير )0)

 . (3/101( ، وؾمٚمؿ اًمقصقل )4/334( ، واًمت٘مرير واًمتحٌػم )3/1/441(  اٟمٔمر : اًمقاوح )1)
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 دًمٞمؾ آطمتٞم٤مط : ُمٜم٤مىمِم٦م

 ٟمقىمش هذا آطمتٞم٤مط ُمـ وضمٝملم :

 .(5)ن إصؾ سم٘م٤مء ُم٤م اـمٚمع قمٚمٞمف اعمجتٝمد ذم اضمتٝم٤مده إول ، وقمدم شمٖمػمه إ اًمقضمف إول :

ٟمف يٚمزم قمغم ىمقًمٙمؿ شمٙمرار آضمتٝم٤مد واًمٜمٔمر دائاًم ذم ؾم٤مئر اعم٤ًمئؾ 3 ٕن اطمتامل إ اًمقضمف اًمث٤مين :

ً قمغم شمٙمرر اًمق ىمٕم٦م ، واًمالزم سم٤مـمؾ ، ومٞمٌٓمؾ اعمٚمزوم شمٖمػم احلٙمؿ ًمٞمس ىم٤مسا  .(1)ا

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

يؽمضمح أن  اعمجتٝمد إن يم٤من ذايمراً ٓضمتٝم٤مده ذم اعم٠ًمخ٦م إول ومال جي٥م قمٚمٞمف إقم٤مدة اًمٜمٔمر إذا 

ر اًمٜمٔمر ، وإقم٤مدة اًمٌح٨م ذم يمؾ ُم٠ًمخ٦م شمٕمرض ًمٚمٛمجتٝمد  شمٙمررت 3 ٕن اًم٘مقل سمقضمقب شمٙمرا

، وىمد ي١مدي إمم شمرك اإلومت٤مء ذم اعم٠ًمخ٦م 3 وٕن اًمٕمٛمؾ سمٖمٚم٦ٌم اًمٔمـ ذم  يقضم٥م طمرضم٤ًم قمٔمٞمامً 

اًمنميٕم٦م واضم٦ٌم ، وهمٚم٦ٌم فمـ اعمجتٝمد هٜم٤م صح٦م اضمتٝم٤مده إول ، وأنف سمٜم٤مه قمغم ُمًتٜمد صحٞمح ، 

 ومٞمٌ٘مك قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف .

ه 3 ٕن شمذيمر احلٙمؿ اعمٓمٚمقب يم٤مٍف ذم  وأُم٤م شمذيمره ًمٚمدًمٞمؾ أو قمدم شمذيمره ومال يي ذم ومتقا

 .(4)عم٠ًمخ٦م، واهلل أقمٚمؿ ا

 ٟمقع اخلالف ، وصمٛمرشمف :

 اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م ُمٕمٜمقي ، وًمف صمٛمرات وم٘مٝمٞم٦م ُمتٕمددة ، ومٛمـ ذًمؽ :

ٟمف ًمق اضمتٝمد ذم حتديد اًم٘مٌٚم٦م ومّمغم ، صمؿ طميت اًمّمالة اًمث٤مٟمٞم٦م ومٕمٚمٞمف أن يٕمٞمد اضمتٝم٤مده سمٜم٤مء إ -5

ىمٕم٦م  ر اًمٜمٔمر قمٜمد دمدد اًمقا  . (3)قمغم اًم٘مقل سمتٙمرا

                                 
 . (1/310شمح اًمرمحقت )( ، وومقا 1/141(  اٟمٔمر : ذح اعمختٍم ًمٚمِمػمازي )5)

 . (1/011( ، واًمردود واًمٜم٘مقد )4/411( ، وسمٞم٤من اعمختٍم )3/121(  اٟمٔمر : رومع احل٤مضم٥م )1)

 . (3/101( ، وؾمٚمؿ اًمقصقل )1/310( ، وومقاشمح اًمرمحقت )1/141(  اٟمٔمر : ذح اعمختٍم ًمٚمِمػمازي )4)

 . (3/1/441( ، واًمقاوح )3/5111(  اٟمٔمر : اًمٕمدة )3)
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اح٤مء ومٚمؿ جيده صمؿ شمٞمٛمؿ وصغم ، ومٝمؾ يٚمزُمف إقم٤مدة اًمٓمٚم٥م ُمرة صم٤مٟمٞم٦م إذا طميت ٟمف ًمق ـمٚم٥م إ -1

 .(5)صالة ومرض أظمرى ؟ ظمالف ُمٌٜمل قمغم هذه اعم٠ًمخ٦م 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . 112( ، واًمتٛمٝمٞمد ًمإلؾمٜمقي ص 5/15عمجٛمقع )(  اٟمٔمر : ا5)
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 اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م : شمٖمٚمٞمظ اعمجتٝمد ذم اضمتٝم٤مده إن يم٤من ًمف وضمف .

 متٝمٞمــــــــد :

ذه اعم٠ًمخ٦م ومرع عم٠ًمخ٦م أصقًمٞم٦م اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م أهؾ ىمٌؾ اًمدظمقل ذم اعم٠ًمخ٦م ، ٓسمد ُمـ اًمتٜمقيف أن  ه

 اًمٕمٚمؿ ، وهل : طمٙمؿ شمتٌع اًمرظمص ؟ واًمذي هيٛمٜم٤م هٜم٤م ، هق شمتٌع اًمرظمص ًمٚمٛمٗمتل .

د سم٤مًمرظمّم٦م ذم هذه اعم٠ًمخ٦م ، هل اًمرظمّم٦م سم٤معمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ، اًمذي هق : اًمًٝمقًم٦م واًمٞمن ،  واعمرا

 وًمٞم٧ًم اًمرظمّم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمٕمزيٛم٦م .

ء أنٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م  -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمٌٜم٤مين  : ) اًمرظمّم٦م هٜم٤م سمٛمٕمٜم٤مه٤م اًمٚمٖمقي ، وهل اًمًٝمقًم٦م ؾمقا

 . (5)طمد اًمرظمّم٦م اصٓمالطم٤ًم أم ٓ (

د سمتتٌع اًمرظمص ُمٓمٚم٘م٤ًم : أن خيت٤مر ذم يمؾ ُمذه٥م وم٘مٝمل ُم٤م هق إهقن وإجن قمٚمٞمف  .(1)واعمرا

ذاه٥م وقمٚمٞمف ومتتٌع اًمرظمص ًمٚمٛمٗمتل : أن جيٞم٥م اعمًتٗمتل سمام هق إهقن وإجن قمٚمٞمف ذم اعم

 اًمٗم٘مٝمٞم٦م .

وىمد اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم طمٙمؿ شمتٌع اًمرظمص سمٕمد اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم ُمٜمٕمف إن يم٤من قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٚمٝمل 

 .(4)واًمتِمٝمل ، وإذا أوم٣م إمم ُم٤م يٜم٘مض سمف طمٙمؿ احل٤ميمؿ ُمـ خم٤مًمٗم٦م ٟمص أو ىمٞم٤مس ضمكم 

 وومٞمام قمدا ذًمؽ اظمتٚمٗمقا قمغم صمالصم٦م أىمقال :

 . (3)ٝم٤م . وهق ىمقل مج٤مهػم أهؾ اًمٕمٚمؿحتريؿ شمتٌع اًمرظمص ، واعمٜمع ُمٜم اًم٘مقل آول :

                                 
 . (1/300(  طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٜم٤مين قمغم ذح اعمحكم )5)

( ، وإظمذ سم٤مًمرظمص اًمنمقمٞم٦م ًمقه٦ٌم اًمزطمٞمكم ، 4/415( ، واًمت٘مرير واًمتحٌػم )1/411(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط )1)

 . (1/51105جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ، اًمٕمدد اًمث٤مُمـ )

 . (٥1/221م ًمٚمديمتقر ظم٤مًمد اًمرويتع )(  اٟمٔمر : اًمتٛمذه4)

( ، وشم٘مري٥م اًمقصقل ٓسمـ ضمزي 4/5131( ، وىمقاـمع إدًم٦م ًمٚمًٛمٕم٤مين )1/312(  اٟمٔمر : اعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم )3)

( ، واعمقاوم٘م٤مت 1/411( ، واًمٌحر اعمحٞمط )1/531( ، وإقمالم اعمقىمٕملم )1/212، واعمًقدة ) 512ص

 =( ، واًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي3/5114صقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح )( ، وأ1/13( ، ورومع اًمٜم٘م٤مب )1/11ًمٚمِم٤مـمٌل )
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ز شمتٌع اًمرظمص . وهق ُمٜمًقب ٕيب إؾمح٤مق اعمروزي  اًم٘مقل اًمث٤مين : ، واظمت٤مره مجع ُمـ (5)ضمقا

 .(1)إصقًمٞملم 

سمط ، وىمد اظمتٚمٗمقا ذم هذه اًمْمقاسمط قمغم آراء : اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م : ز شمتٌع اًمرظمص سمْمقا  ضمقا

ٚمٞمف ُم٤م يٜم٘مض ومٞمف ىمْم٤مء اًم٘م٤ميض وهل : جيقز شمتٌع اًمرظمص سمنمط أٓ يؽمشم٥م قم اًمرأي إول :

خم٤مًمٗم٦م اإلمج٤مع أو اًم٘مقاقمد أو اًمٜمص اًمذي ٓ حيتٛمؾ اًمت٠مويؾ أو اًم٘مٞم٤مس اجلكم ، وهق اظمتٞم٤مر 

 . (4)-رمحف اهلل–اًم٘مراذم 

ٓ  يؽمك  اًمرأي اًمث٤مين : ز شمتٌع اًمرظمص سمنمط أن يٙمقن ذم ٟمٓم٤مق اعمذاه٥م إرسمٕم٦م وم٘مط ، وأ ضمقا

ئؿ رأؾم٤ًم ، وأن يراقمل   .(3)ُم٤م اقمتؼمه اعمجتٝمد ذم اعم٠ًمخ٦م مم٤م يتقىمػ قمٚمٞمف صحتٝم٤م اًمٕمزا

 وهق ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وم٠من٘مٚمف سمٜمّمف طمٞم٨م ىمرر ُم٤م يكم : اًمرأي اًمث٤مًم٨م :

ٓ جيقز إظمذ سمرظمص اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م عمجرد اهلقى، ٕن ذًمؽ ي١مدي إمم اًمتحٚمؾ ُمـ  

سمط اًمت  ٤مًمٞم٦م:اًمتٙمٚمٞمػ، وإٟمام جيقز إظمذ سم٤مًمرظمص سمٛمراقم٤مة اًمْمقا

ذ  شمقصػ ومل ذقم٤مً  ُمٕمتؼمة هب٤م يؽمظمص اًمتل اًمٗم٘مٝم٤مء أىمقال شمٙمقن أن  -أ سم٠مهن٤م ُمـ ؿمقا

 إىمقال.

                                                                                               
( ، واًمت٘مٚمٞمد 3/100، وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم ) 333( ، وذح هم٤مي٦م اًمًقل ٓسمـ اعمؼمد ص 1/3020)=

 . 510، واًمت٘مٚمٞمد واإلومت٤مء وآؾمتٗمت٤مء ًمٕمٌداًمٕمزيز اًمراضمحل ص  513وأطمٙم٤مُمف ًمًٕمد اًمِمثري ص

( ، وإضم٤مسم٦م اًم٤ًمئؾ ًمٚمّمٜمٕم٤مين 1/3024( ، واًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي )٤1/300مين )(  اٟمٔمر : مجع اجلقاُمع ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٜم5)

 . 354ص

( ، و اًمتحرير ُمع اًمتٞمًػم 5/530(  يم٤مًمًٌٙمل واسمـ اهلامم واسمـ قمٌداًمِمٙمقر واًمّمٜمٕم٤مين . اٟمٔمر : ومت٤موى اًمًٌٙمل )1)

 . 354( ، وإضم٤مسم٦م اًم٤ًمئؾ ص 1/341( ، وُمًٚمؿ اًمثٌقت ُمع ومقاشمح اًمرمحقت )3/131)

  ( .1/502( ، واًمٗمروق )2/4211ئس إصقل )(  ٟمٗم٤م4)

 . (1/111(  اٟمٔمر : طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر قمغم ذح اعمحكم )3)
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ء أيم٤مٟم٧م طم٤مضم٦م قم٤مُم٦م ًمٚمٛمجتٛمع أم  -ب أن شم٘مقم احل٤مضم٦م إمم إظمذ سم٤مًمرظمّم٦م، دومٕم٤ًم ًمٚمٛمِم٘م٦م ؾمقا

 ظم٤مص٦م أم ومردي٦م.

 .ًمذًمؽ أهؾ هق ُمـ قمغم يٕمتٛمد أن أو آظمتٞم٤مر، قمغم ىمدرة ذا سم٤مًمرظمص أظمذ يٙمقن أن -ج

 أٓ يؽمشم٥م قمغم إظمذ سم٤مًمرظمص اًمقىمقع ذم اًمتٚمٗمٞمؼ اعمٛمٜمقع .-د

 .ُمنموع همػم همرض إمم ًمٚمقصقل ذريٕم٦م اًم٘مقل سمذًمؽ إظمذ يٙمقن أٓ -ه

 . (5)سم٤مًمرظمّم٦م ًمألظمذ اعمؽمظمص ٟمٗمس شمٓمٛمئـ أن -و

واًمذي هيٛمٜم٤م هٜم٤م اًم٘مقل سمتحريؿ شمتٌع اًمرظمص ، واإلومت٤مء هب٤م ، وأصح٤مب هذا اًم٘مقل وصٗمقا 

اعمٗمتل اًمذي ي٠مظمذ سم٤مًمرظمص ويتتٌٕمٝم٤م سمـــــ ) اعمت٤ًمهؾ ( ، وقمدوا ُمـ ذوط اعمٗمتل : قمدم 

 اًمت٤ًمهؾ ، وأن اعمت٤ًمهؾ ٓ حيؾ ًمف اًمٗمتقى ، وٓ حيؾ اؾمتٗمت٤مؤه .

: ) و ًمٚمٛمتًٝمؾ طم٤مًمت٤من : إطمدامه٤م : أن يتًٝمؾ ذم ـمٚم٥م إدًم٦م  -رمحف اهلل–اًمًٛمٕم٤مين اسمـ ىم٤مل 

اًمٜمٔمر وأوائؾ اًمٗمٙمر ، ومٝمذا ُم٘مٍم ذم طمؼ آضمتٝم٤مد ، ومال حيؾ وـمرق إطمٙم٤مم ، وي٠مظمذ سمٛم٤ٌمدئ 

إمم أن ىم٤مل : ) واحل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م : أن يتًٝمؾ ذم ـمٚم٥م ،  ًمف أن يٗمتل ، وٓ جيقز أن يًتٗمتك (

اًمرظمص ، وشم٠مول اًمِمٌف ، ويٛمٕمـ ذم اًمٜمٔمر ًمٞمتقصؾ إًمٞمٝم٤م ، ويتٕمٚمؼ سم٠موٕمٗمٝم٤م . ومٝمذا ُمتجقز ذم 

ٱ )هم٤مر عمًتٗمتٞمف ، قم٤مدل قمام أُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمف ذم ىمقًمف :   ديٜمف ، ُمتٕمد ذم طمؼ اهلل شمٕم٤ممم ، و

وهق ذم هذه احل٤مًم٦م  (1)(  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

أقمٔمؿ ُم٠مثاًم ُمٜمف ذم إومم 3 ٕنف ذم احل٤مًم٦م إومم ُم٘مٍم ، وذم احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمتٕمٍد ، وإن يم٤من ذم 

                                 
ـه سمِم٠من إظمذ سم٤مًمرظمّم٦م وطمٙمٛمف ، ُمٜمِمقر ذم ُمقىمع 5353( ذم اًمدورة اًمث٤مُمٜم٦م ذم ؿمٝمر حمرم ًمٕم٤مم 00(  ىمرار رىمؿ )5)

 htm-http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/8.1جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم : 

 ( ُمـ ؾمقرة آل قمٛمران .510(  ُمـ أي٦م )1)

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/8-1.htm
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 .(5)احل٤مًمتلم آصمام ُمتجقزًا ، ًمٙمـ اًمث٤مين أقمٔمؿ ( 

حيرم اًمت٤ًمهؾ ذم اًمٗمتقى ، واؾمتٗمت٤مء ُمـ قمرف سمذًمؽ ، إُم٤م : ) -رمحف اهلل–ان وىم٤مل اسمـ محد

ع سمراقم٦م وشمريمف قمجز وٟم٘مص ، وم٢من ؾمٌ٘م٧م  ًمت٤ًمرقمف ىمٌؾ مت٤مم اًمٜمٔمر واًمٗمٙمر ، أو ًمٔمٜمف أن اإلها

،  (1)ُمٕمرومتف ح٤م ؾمئؾ قمٜمف ىمٌؾ اًم١ًمال وم٠مضم٤مب هيٕم٤م ضم٤مز ، وإن شمتٌع احلٞمؾ اعمحرُم٦م يم٤مًمنجيٞم٦م

 .(4)( اًمرظمص عمـ أراد ٟمٗمٕمف ، أو اًمتٖمٚمٞمظ قمغم ُمـ أراد ُميشمف ومًؼ أو اعمٙمروه٦م ،  أو

: ) ٓ جيقز ًمٚمٛمٗمتل شمتٌع احلٞمؾ اعمحرُم٦م واعمٙمروه٦م ، وٓ شمتٌع  -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 . (3)اًمرظمص عمـ أراد ٟمٗمٕمف ، وم٢من شمتٌع ذًمؽ ومًؼ ، وطمرم اؾمتٗمت٤مؤه (

قز ًمٚمٛمٗمتل أن يت٤ًمهؾ ذم اًمٗمتقى ، وُمـ : ) واقمٚمؿ أنف ٓ جي -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ ومرطمقن 

 . (1)( قمرف سمذًمؽ مل جيز أن يًتٗمتك

ى إًمٞمف اضمتٝم٤مده ، وٓ جيقز ًمف أن يٗمتل إٓ سم٤محلؼ اًمذي  وقمٚمٞمف وم٢من اعمٗمتل إٟمام يٗمتل سمٜمحق ُم٤م أد 

 . (1)يٕمت٘مده ، وهذا حمؾ إمج٤مع قمٜمد اًمٕمٚمامء 

                                 
 . (4/5131(  ىمقاـمع إدًم٦م )5)

يمٚمام وىمع قمٚمٞمؽ ـمالىمل وم٠من٧م ـم٤مًمؼ ىمٌٚمف صمالصم٤م ، أو ي٘مقل : إن وىمع قمٚمٞمؽ (  اعم٠ًمخ٦م اًمنجيٞم٦م هل أن ي٘مقل اًمزوج : 1)

ٓسمـ هي٩م أيب اًمٕم٤ٌمس اًمِم٤مومٕمل أول ُمـ ىم٤مل هب٤م ، وم٘م٤مل ىمٌٚمف صمالصم٤ًم . وؾمٛمٞم٧م هجيٞم٦م ٟم٦ًٌم  ـم٤مًمؼـمالىمل وم٠من٧م 

: ٓ شمٓمٚمؼ أبدا 3 ٕن وىمقع اًمقاطمدة ي٘متيض وىمقع صمالث ىمٌٚمٝم٤م ، وذًمؽ يٛمٜمع وىمققمٝم٤م ، وم٢مصم٤ٌمهت٤م ي١مدي إمم ٟمٗمٞمٝم٤م 

ٙمر اًمِم٤مر وإًمٙمٞم٤م اهلراد وهمػمهؿ . ومال شمث٧ٌم. وٕمهٞم٦م هذه اعم٠ًمخ٦م أومرده٤م مج٤مقم٦م سم٤مًمتّمٜمٞمػ يم٤مًمٖمزازم وأيب سم

( ، واًمٗمت٤موى اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمؼمى ٓسمـ طمجر 4/30( ، واعمٝمذب ًمٚمِمػمازي )50/113اٟمٔمر :احل٤موي ًمٚماموردي )

 . (1/314( ، وُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمك )51/411( ، ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )3/515اهلٞمتٛمل )

 . 45(  صٗم٦م اًمٗمتقى ص 4)

 . (1/531(  إقمالم اعمقىمٕملم )3)

         ( ، وُمٜم٤مر أصقل اًمٗمتقى ًمٚمٚم٘م٤مين 3/5101( ، واٟمٔمر : أصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح )5/03ٍمة احلٙم٤مم )(  شم1ٌ)

 . 01، واًمٗمتقى ذم اإلؾمالم جلامل اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل ص  124ص 

 . (1/25(  اٟمٔمر : اعمقاوم٘م٤مت ًمٚمِم٤مـمٌل )1)
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 تٝم٤مده إمم اًمتٖمٚمٞمظ أظمذ سمف.وم٢من أدى اضمتٝم٤مده إمم آظمذ سم٤مًمرظمّم٦م أظمذ هب٤م ، وإن أدى اضم

 آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم

ويمام ٓ جيقز أن يٓمٚم٥م  طمٞم٨م ىم٤مل : ) -رمحف اهلل–اًمًٛمٕم٤مين اسمـ آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م  ٟمص قمغم

اًمرظمص واًمِمٌف ، يمذًمؽ ٓ جيقز أن يٓمٚم٥م اًمتٖمٚمٞمظ واًمتِمديد ، وًمٞمٕمدل ذم اجلقاب إمم ُم٤م 

ذى شم٘متْمٞمف إدًم٦م اًمّمحٞمح٦م ، وم٢من دًم٧م قمغم اًمتٖمٚمٞمظ أضم٤مب ، يقضمٌف صحف اًمٜمٔمر ُمـ احلٙمؿ اًم

وإن دًم٧م قمغم اًمؽمظمٞمص أضم٤مب سمف ، وإن يم٤من ًمٚمتٖمٚمٞمظ وضمف ذم آضمتٝم٤مد ذيمره سمٕمد ذيمر اًمرظمّم٦م 

 . (5)قمغم وضمف آطمتٞم٤مط ، وإن مل يٙمـ ًمٚمتٖمٚمٞمظ وضمف ذم آضمتٝم٤مد أُمًؽ قمـ ذيمره ( 

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

سم٢مرداف اًمتٖمٚمٞمظ سمٕمد اًمؽمظمٞمص إن يم٤من ًمف وضمف  –ًمًٛمٕم٤مين ااسمـ ًمٕمؾ وضمف آطمتٞم٤مط ذم رأي 

: أن اعمٗمتل ًمق أومتك سم٤مًمرظمّم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم ىمد يتِم٨ٌم هب٤م اعمًتٗمتل ، ويٕمتٛمد  -صحٞمح ذم آضمتٝم٤مد 

قمٚمٞمٝم٤م ، فم٤مٟم٤ًم أن ًمٞمس ذم اعم٠ًمخ٦م إٓ  اًمؽمظمص ، وأن ُمٌٜم٤مه٤م قمغم اًمتخٗمٞمػ اعمٓمٚمؼ ، وأهن٤م يمٚمام 

 ومٞمٝم٤م ، وٓ يتٓمرق إًمٞمٝم٤م قمزم أو شمٖمٚمٞمظ .شمٙمررت يم٤من اعمٕمتٛمد قمغم اًمتٞمًػم 

هلذا آطمتامل ُمـ اًمٔمـ اخل٤مـمئ ، اًمٜم٤مؿمئ قمـ إـمالق اعمٗمتل  -رمحف اهلل–اًمًٛمٕم٤مين اسمـ ومتٜمٌف 

ر اعمًتٗمتل سم٤مًمتٖمٚمٞمظ اًمقضمٞمف ذم اعم٠ًمخ٦م سمٕمد اومت٤مئف  ـ ًمٚمٛمٗمتل أن يذيمِّ ًُ ًمٚمرظمّم٦م ، ومٌلّم أنف حَي

ف قمـ رسم٘م٦م اًمتٙمٚمٞمػ ، واعمٓمٚمقب ُمـ اعمٗمتل سم٤مًمرظمّم٦م ، طمتك ٓ يتامدى ذم اًمرظمّم٦م ، ومتخرج سم

أن يتقؾمط سملم إظمذ سم٤مًمرظمص ، وـمٚم٥م اًمتٖمٚمٞمظ 3 وم٢من اًمنميٕم٦م احل٘م٦م وؾمط سملم ـمروملم : 

 ـمرف اًمتِمديد وـمرف آٟمحالل ، واعمٞمؾ قمـ اًمقؾمط إمم أطمد اًمٓمروملم فمٚمؿ .

إٓ ًمزم : ) اًمنميٕم٦م محؾ قمغم اًمتقؾمط ٓ قمغم ُمٓمٚمؼ اًمتخٗمٞمػ 3 و -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل 

ارشمٗم٤مع ُمٓمٚمؼ اًمتٙمٚمٞمػ ُمـ طمٞم٨م هق طمرج ، وخم٤مًمػ ًمٚمٝمقى . وٓ قمغم ُمٓمٚمؼ اًمتِمديد، ومٚمٞم٠مظمذ 

                                 
ًمٚمٙمت٤مب ، وهل ُمثٌت٦م ذم حت٘مٞمؼ قمٌداًمٚمف  ( . واًمٕم٤ٌمرة ومٞمٝم٤م ؾم٘مط ذم حت٘مٞمؼ حمٛمد اًمِم٤مومٕمل4/5130(  ىمقاـمع إدًم٦م )5)

 احلٙمٛمل وص٤مًمح ؾمٝمٞمؾ ، ومتٜمٌف .
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 .(5)اعمقومؼ ذم هذا اعمقوقع طمذره ، وم٢مٟمف ُمزًم٦م ىمدم قمغم ووقح إُمر ومٞمف(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . (1/101(  اعمقاوم٘م٤مت )5)
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 ؟ُمل اجلٛمع سملم اًم٘مقًملم اعمٌح٨م اًمراسمع : هؾ يٚمزم اًمٕم٤م

 حترير حمؾ اًمٜمزاع :

قمغم أن اًمٕم٤مُمل إن اؾمتٗمتك قم٤معملم أو أيمثر واشمٗم٘م٧م ومت٤مواهؿ وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمف اشم٤ٌمع  اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء

 . (5) رأهيؿ 

واشمٗم٘مقا قمغم أن اعمًتٗمتل إذا ىمدر أن جيٛمع سملم اًم٘مقًملم ، وم٢مٟمف جيٛمع سمٞمٜمٝمام ظمروضم٤ًم ُمـ اخلالف، 

، وم٢مٟمف  يم٠من يٗمتٞمف قم٤ممل سم٠من يٛمًح قمغم مجٞمع رأؾمف ، وأومت٤مه آظمر أنف يٙمٗمٞمف اعمًح قمغم سمٕمض رأؾمف

 . (1)يٛمًح مجٞمع رأؾمف 3 ٕنف يٙمقن ُم١مٍد ومروف قمغم اًم٘مقًملم 

واظمتٚمٗمقا ذم اًمٕم٤مُمل إذا اظمتٚمٗم٧م قمٚمٞمف ومت٤موى أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم طمٙمؿ احل٤مدصم٦م ، ومل ي٘مدر قمغم اجلٛمٞمع 

 سمٞمٜمٝم٤م .

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اعم٠ًمخ٦م قمغم ؾمٌٕم٦م أىمقال :

 . (4)ٚمظ إىمقال وأؿمده٤م ن اعم٘مٚمد ي٠مظمذ سم٠مهمإ اًم٘مقل إول :

 . (3) ي٠مظمذ سم٠مجن إىمقال وأظمٗمٝم٤م  اًم٘مقل اًمث٤مين :

                                 
 .(1/11( ، و اعمحّمقل )4/5111( ، و ىمقاـمع إدًم٦م )1/5042( ، وذح اًمٚمٛمع )1/242(  اٟمٔمر : اعمٕمتٛمد )5)

وأُم٤م إن اطمت٤مج إمم ومٕمٚملم يم٤مظمتالف  . وهذا إن يم٤من اجلٛمع سملم اًم٘مقًملم سمٗمٕمؾ واطمد ، 011(  اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف ص 1)

اًمث٘م٤مت ذم حتديد اًم٘مٌٚم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛم٘مٚمد ومٚمٞمس ُمـ حمؾ آشمٗم٤مق ، سمؾ هق ظمالف سملم اًمٕمٚمامء . اٟمٔمر : اًمٌحر 

( . واخلروج ُمـ اخلالف اًمذي ذيمره اخلٓمٞم٥م ىم٤مقمدة اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم اؾمتح٤ٌمب اًمٕمٛمؾ هب٤م . 1/453اعمحٞمط )

وأطمٙم٤مُمف ًمٚمديمتقر حمٛمد اعم٤ٌمرك ، ٟمنم ذم جمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  اًمٕمدد  اٟمٔمر : اخلروج ُمـ اخلالف طم٘مٞم٘متف

سمٓمف ًمٚمديمتقر قمٌداعمجٞمد صالطملم ص 411ص   515  . 115، واخلروج ُمـ اخلالف ُمٗمٝمقُمف ووقا

( ، وأدب اعمٗمتل واعمًتٗمتل وٛمـ ومت٤موى وُم٤ًمئؾ 1/5042، وذح اًمٚمٛمع ) 011(  اٟمٔمر : اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف ص 4)

 . 511( ، وذظمر اعمحتل ص 5/11( ، وُم٘مدُم٦م اعمجٛمقع )5/12اسمـ اًمّمالح )

( ، 5/12، و أدب اعمٗمتل واعمًتٗمتل وٛمـ ومت٤موى وُم٤ًمئؾ اسمـ اًمّمالح ) 011(  اٟمٔمر : اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف ص 3)

 .511( ، وذظمر اعمحتل ص 1/101( ، و إقمالم اعمقىمٕملم )5/11وُم٘مدُم٦م اعمجٛمقع )
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، و (5): يتخػم سملم إىمقال ، ومٞم٠مظمذ سمام يٜم٤مؾمٌف . واظمت٤مر هذا اًم٘مقل أيمثر احلٜم٤مسمٚم٦م اًمث٤مًم٨م اًم٘مقل

 . -رمحٝمؿ اهلل– (3)واًمٜمقوي(4)واًمِمػمازي (1)سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م يم٤مخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي

    (1) ُمٕمروم٦م إقمٚمؿ وإوصمؼ ، ومٞم٠مظمذ سم٘مقًمف . وهق فم٤مهر ىمقل اًمِم٤مومٕمل: جيتٝمد ذم اًمراسمع اًم٘مقل

 (1)اًمًٛمٕم٤ميناسمـ و (0)و اجلقيٜمل ذم اًمؼمه٤من  (1)، واظمت٤مره أبق احلًلم اًمٌٍمي -رمحف اهلل–

 .(51)وهمػمهؿ -رمحٝمؿ اهلل–(55) واسمـ ىمداُم٦م  (50)واًمرازي  (2)واًمٖمزازم

قال واومؼ أظمذ سمف . واظمت٤مر هذا اًم٘مقل اسمـ : ي٠ًمل جمتٝمدًا آظمر ، وم٠مي إىم اًم٘مقل اخل٤مُمس

 . -رمحٝمام اهلل– (53)واسمـ محدان (54)اًمّمالح

                                 
( ، وأصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح 1/245( ، واعمًقدة )301/ 3( ، واًمتٛمٝمٞمد )3/5110(  اٟمٔمر : اًمٕمدة 5)

 ( .3/110( ، وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم ) 1/3021( ، واًمتحٌػم )3/5111)

 .  011(  اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف ص 1)

 . (1/5042ذح اًمٚمٛمع ) (4)

 . (5/11(  ُم٘مدُم٦م اعمجٛمقع )3)

 . (1/454(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط )1)

 . (1/242(  اعمٕمتٛمد )1)

ٓ  أنف اظمت٤مر أنف إذا شم٤ًموي٤م ذم اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ واًمٕمدل ؾم٘مط قمـ اعم٘مٚمد اًمتٙمٚمٞمػ . وؾمٞم٠ميت ىمقل صم٤مٟمٞم٤م 1/5415)  (0) ( إ

 صم٤مٟمٞم٤م ًمف ذم اعم٠ًمخ٦م .

 ( .4/5111(  ىمقاـمع إدًم٦م )1)

 ( واظمت٤مر أنف إن شم٤ًموي٤م ذم اًمٕمٚمؿ ختػم اعم٘مٚمد سملم إىمقال .1/312(  اعمًتّمٗمك )2)

م إت٘مك .( . واظمت٤م1/11(  اعمحّمقل )50)  ر أنف إن شم٤ًموي٤م ذم اًمٕمٚمؿ ىمد 

 . (4/5011(  روو٦م اًمٜم٤مفمر )55)

 . 550( ، وإرؿم٤مد اعم٘مٚمديـ ًم٤ٌمب اًمِمٜم٘مٞمٓمل ص 1/5011( ، واحل٤مصؾ )1/401(  اٟمٔمر : اًمتحّمٞمؾ )51)

 . (5/12(  أدب اعمٗمتل واعمًتٗمتل وٛمـ ومت٤موى وُم٤ًمئؾ اسمـ اًمّمالح )54)

 . 10(  صٗم٦م اًمٗمتقى ص 53)

= شمٗمّمٞمال مجٞماًل طمٞم٨م ذيمر أنف إن اظمتٚمٗم٧م ومتقى اًمٕم٤معملم وىمٚمٜم٤م ًمف : اؾمتٗم٧م صم٤مًمث٤ًم ،  –رمحف اهلل –ًمٓمقذم وومّّمؾ ا        
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 . (5): يتحرى أىمرهبام ًمٚمحؼ ومٞم٠مظمذ سمف  اًم٘مقل اًم٤ًمدس

 يٌح٨م قمـ أرضمح إىمقال ، وأىمرهب٤م ًمٚمدًمٞمؾ ، ومٞمتٌٕمف . :اًم٘مقل اًم٤ًمسمع 

 .-رمحٝمام اهلل– (4)وصديؼ طمًـ ظم٤من (1)واظمت٤مر هذا اًم٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ

ذم اًمتٚمخٞمص  -رمحف اهلل–واظمت٤مره اجلقيٜمل  (3) ي٠مظمذ سم٘مقل ُمـ اؾمتٗمت٤مه أوًٓ . ٘مقل اًمث٤مُمـ :اًم

طمٞم٨م ىم٤مل : ) وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ : ومٚمق شمٕم٤مرض ومتقشم٤من ذم حتريؿ وحتٚمٞمؾ ومٌؿ ي٠مظمذ اعمًتٗمتل ؟ ىمٚمٜم٤م : 

 . (1) ي٠مظمذ سم٠مؾمٌ٘مٝمام إًمٞمف (

 .(1) ي٠مظمذ سم٘مقل ُمـ يٌٜمل قمغم إثر دون اًمرأي  اًم٘مقل اًمت٤مؾمع :

إذا يم٤مٟم٧م اعم٠ًمخ٦م ذم طمؼ اهلل أظمذ سم٤مٕجن ، وإن يم٤مٟم٧م ذم طمؼ اًمٕم٤ٌمد أظمذ  اًم٘مقل اًمٕم٤مذ :

 . (0)سم٤مٕهمٚمظ .

 ذم اعم٠ًمخ٦م : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم آطمتٞم٤مط

 ورد آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م ذم ُمقوٕملم :

                                                                                               
وم٢من أومت٤مه سم٘مقل صم٤مًم٨م خمتٚمػ أظمذ سمف ، ويم٤من ىمقل اعمٗمتل اًمث٤مًم٨م هق ُمًتٜمد اًمٕمٛمؾ . وم٢من واومؼ أطمد اًم٘مقًملم =

ح٤م واوم٘مٝم٤م ؟ ظمالف . يٜمٌٜمل قمٚمٞمف ُم٤م ًمق شمٌلم  ومٝمؾ شمٙمقن ومتٞم٤مه ُمًت٘مٚم٦م سم٤مؾمتٜم٤مد قمٛمؾ اعم٘مٚمد إًمٞمٝم٤م ، أو شمٙمقن ُم١ميمدة

أهنام ًمٞم٤ًم أهال ًمٚمٗمتٞم٤م ، وشمْمٛمـ اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٗمتٞم٤م ُم٤م يقضم٥م اًمْمامن ، ومٝمؾ يٙمقن اًمْمامن قمغم إول ، أو اًمث٤مًم٨م ، 

أنف قمٚمٞمٝمام ٟمّمٗملم 3 ٓؿمؽمايمٝمام ذم ؾم٥ٌم اإلشمالف . )ذح خمتٍم  -رمحف اهلل–أو قمٚمٞمٝمام ؟ اظمت٤مر اًمٓمقذم 

 ( .4/105اًمروو٦م 

 .511( ، وذظمر اعمحتل ص 1/101(  اٟمٔمر : إقمالم اعمقىمٕملم )5)

 . (1/101(  إقمالم اعمقىمٕملم )1)

 . 511(  ذظمر اعمحتل ص 4)

 . (1/453(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط )3)

 . 541(  يمت٤مب آضمتٝم٤مد ُمـ اًمتٚمخٞمص ص 1)

 . (1/453(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط )1)

٥م هذا اًم٘مقل ًمٚمٙمٕمٌل . اٟمٔمر : ا0) ًِ  . (1/453ًمٌحر اعمحٞمط )(  ُٟم
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طمٞم٨م  -رمحف اهلل–آطمتٞم٤مط ذم حترير حمؾ اًمٜمزاع ذم اعم٠ًمخ٦م ، وذيمره اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي  إول :

ىم٤مل : ) إذا اظمتٚمػ ضمقاب اعمٗمتلم قمغم وضمٝملم ، ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمٛمًتٗمتل أن جيٛمع سملم اًمقضمٝملم ، إذا 

 . (5) أُمٙمٜمف ذًمؽ 3 ًمالطمتٞم٤مط واخلروج ُمـ اخلالف ( 

، وذيمره اسمـ اًمّمالح  -اًم٘م٤مئؾ سم٤مٕظمذ سم٤مٕهمٚمظ وإث٘مؾ  –آطمتٞم٤مط ذم اًم٘مقل إول  اًمث٤مين :

 . -رمحٝمام اهلل–واسمـ محدان 

: ) أنف ي٠مظمذ سم٠مهمٚمٔمٝمام ، ومٞم٠مظمذ سم٤محلٔمر دون اإلسم٤مطم٦م 3 ٕنف  -رمحف اهلل–اسمـ اًمّمالح  ىم٤مل

 .إطمقط 3 وٕن احلؼ صم٘مٞمؾ ( 

 .(1)وىم٤مل : ) اظمت٤مر ضم٤مٟم٥م احلٔمر وشمرك همػمه ، وم٢مٟمف أطمقط( 

: ) أنف ي٠مظمذ سم٠مؿمدمه٤م وأهمٚمٔمٝمام ، ومٞم٠مظمذ سم٤محلٔمر دون اإلسم٤مطم٦م  -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ محدان 

 .(4) نف أطمقط 3 وٕن احلؼ صم٘مٞمؾ ُمرئ ، واًم٤ٌمـمؾ ظمٗمٞمػ ويبء (وهمػمه٤م 3 ٕ

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

أُم٤م اعمقوع إول ومقضمف آطمتٞم٤مط ومٞمف : أن اعمٙمٚمػ إذا قمٛمؾ سمٙمال اًم٘مقًملم وم٢مٟمف ي٘مٓمع أنف أص٤مب 

 احلؼ، وجيزم سم٢مدراك احلٙمؿ ، ويؼمئ ذُمتف سمٞم٘ملم .

ن يٙمقن ذم إث٘مؾ وإؿمد ُمـ اًم٘مقًملم ، وأُم٤م اعمقوع اًمث٤مين : ومألن طمٙمؿ اهلل يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ أ

: " إن احلؼ صم٘مٞمؾ ُمريء ، وإن اًم٤ٌمـمؾ ظمٗمٞمػ ويبء ، ورب ؿمٝمقة  وم٘مد ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد 

 . (3)شمقرث طمزٟم٤ًم ـمقياًل"

                                 
 . 011(  اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف ص5)

 . (5/12(  أدب اعمٗمتل واعمًتٗمتل وٛمـ ومت٤موى وُم٤ًمئؾ اسمـ اًمّمالح )1)

 . 10(  صٗم٦م اًمٗمتقى ص 4)

 (  أظمرضمف اسمـ اعم٤ٌمرك وهٜم٤مء اعمقصكم واخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي .3)

( ، واخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي 322( سمرىمؿ )5/110) ( ، وهٜم٤مء ذم اًمزهد120، سمرىمؿ ) 21اسمـ اعم٤ٌمرك ذم اًمزهد ص          

 =(5/512( . وُمٕمٜمك ويبء : ٓ حتٛمد قم٘م٤ٌمه . اٟمٔمر : ًم٤ًمن اًمٕمرب )5151، سمرىمؿ ) 011ذم اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف ص 
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 ( 5) : " ُم٤م ظمػم قمامر سملم أُمريـ إٓ اظمت٤مر أؿمدمه٤م " ىم٤مل اًمٜمٌل  وذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م 

 ٚمظ حيّمؾ سمف همٚم٦ٌم اًمٔمـ سم٢مص٤مسم٦م احلؼ .وإذا يم٤من إُمر يمذًمؽ وم٤مٕظمذ سم٤مٕىمقى وإهم

 ُمٜم٤مىمِم٦م دًمٞمؾ آطمتٞم٤مط :

د اخلٓمٞم٥م  أُم٤م اعمقوع إول : وم٢من محٚمٜم٤م آطمتٞم٤مط ومٞمف قمغم آؾمتح٤ٌمب وهق فم٤مهر ُمرا

 ومٝمق اطمتٞم٤مط صحٞمح 3 ٕن اخلروج ُمـ اخلالف ُمًتح٥م سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء. -رمحف اهلل–اًمٌٖمدادي 

تٗم٘مقن قمغم احل٨م قمغم اخلروج ُمـ اخلالف ، إذا مل يٚمزم وم٢من اًمٕمٚمامء ُم: ) -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمٜمقوي 

 . (1) ُمٜمف إظمالل سمًٜم٦م أو وىمقع ذم ظمالف آظمر (

أُمـ٤م اعمقوـع اًمثـ٤مين : ومٖمـػم ُمًـّٚمؿ 3 ٕن همٚمـظ اًم٘مـقل وؿمـدشمف ًمـٞمس قمالُمـ٦م قمـغم رضمحـ٤من اًم٘مـقل 3 سمـؾ 

 : ًمـــق ىمـــ٤مل ىم٤مئـــؾ : إن ينـــ اًم٘مـــقل وؾمـــٝمقًمتف قمالُمـــ٦م قمـــغم رضمح٤مٟمـــف ُمـــ٤م أبٕمـــد اًمٜمجٕمـــ٦م 3 ًم٘مقًمـــف شمٕمـــ٤ممم

ٺ ٺ ٺ ٿ )، وىمقًمـــــــــــــــــــــــــــــــــف :  (4)(   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)

، ) وم٤مًمث٘مـــؾ ًمـــٞمس قمالُمـــ٦م ًمٚمّمـــح٦م ، ومـــرب صم٘مٞمـــؾ سم٤مـمـــؾ ،  (3)(   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

. وٓ أىمــؾ ُمـــ أن ي٘مــ٤مل : شمٕمــ٤مرض اًم٘مــقل سم٤مٕؿمــد ُمــع اًم٘مــقل سمــ٤مٕظمػ  (1) ورب ؾمــٛمح صــحٞمح (

 . (1) ومٞمً٘مٓم٤من

اعم٘م٤مسمؾ ًمٚم٤ٌمـمؾ ، وسمث٘مؾ احلؼ ومٞمٛمٙمـ اجلقاب قمٜمف : سم٠منف يريد سم٤محلؼ  وأُم٤م أثر اسمـ ُمًٕمقد 

سمٕمده٤م : " ورب ؿمٝمقة شمقرث طمزٟم٤ًم ـمقياًل " ،  اعم٘م٤مسمؾ ًمًٝمقًم٦م اعمٕمّمٞم٦م ، يدل قمٚمٞمف ىمقًمف 

                                                                                               
 . (5/302وشم٤مج اًمٕمروس )=

 .. وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمغم احلدي٨م  1151( ، سمرىمؿ 0/412(  أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ، يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م )5)

 . (1/14(  ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ )1)

 . ( ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة511(  ُمـ أي٦م )4)

 ( ُمـ ؾمقرة اًمٜم٤ًمء .11(  أي٦م )3)

 . 541(  ُمـ قم٤ٌمرة اجلقيٜمل ذم يمت٤مب آضمتٝم٤مد ُمـ اًمتٚمخٞمص ص 1)

 . (4/5011( ، و روو٦م اًمٜم٤مفمر )3/111(  اٟمٔمر : اًمٕمدة )1)
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ٓ  أهن٤م صم٘مٞمٚم٦م ُم٘م٤مسمؾ اعمٕمّمٞم٦م .  وهذا مم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف ، وختٗمٞمٗم٤مت  اًمنميٕم٦م وإن يم٤مٟم٧م ُمٞمنة ، إ

أرؿمدمه٤م " أو " إرؿمد  وم٢من اًمرواي٦م اعمِمٝمقرة ومٞمٝم٤م : " إٓ اظمت٤مر وأُم٤م طمدي٨م قم٤مئِم٦م 

 . (5)ُمٜمٝمام"

 . (1)وأرؿمد إُمريـ هق : أصقهبام وأىمرهبام إمم احلؼ ، وهذا ٓ ي٘متيض اشم٤ٌمع إؿمد وإىمقى

ُم٤م ظمػم سملم أُمريـ إٓ  : " أن اًمٜمٌل  خي٤مًمػ ُم٤م صم٧ٌم ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م  صمؿ إن ظمؼم قمامر 

 . (4)اظمت٤مر أجنمه٤م ُم٤م مل يٙمـ إصماًم "

 . (3)ومٕمؾ ذًمؽ 3 ٕنف يرى ذم إجن إصماًم ومٞم٠مظمذ سم٤مٕؿمد  وحيتٛمؾ أن قمامراً 

ًمف ُمٞمزة ختّمف قمـ همػمه سم٠من اًمٜمٌل  وقمامر 
، وًمذًمؽ يم٤من ي٠مظمذ  (1)ىمد أضم٤مره ُمـ اًمِمٞمٓم٤من   

                                 
 ـ ُم٤مضمف واحل٤ميمؿ واسمـ قم٤ًميمر .(  أظمرج هذه اًمرواي٦م أمحد واًمؽمُمذي واسم5)

، سم٤مب  ( ، واًمؽمُمذي ذم اًمًٜمـ ، يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م قمـ رؾمقل اهلل 13110( ، سمرىمؿ )35/411أمحد ذم اعمًٜمد )          

( ، وذم ٟمًخ٦م أظمرى سمتح٘مٞمؼ إسمراهٞمؿ قمقض " أؾمدمه٤م" 4022، سمرىمؿ ) 110ُمٜم٤مىم٥م قمامر سمـ ي٤مه ، ص 

( ، سمرىمؿ 4/411( ، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك )531، سمرىمؿ ) ٦35م ص ( ، واسمـ ُم٤مضمف ذم اًمًٜمـ ، اعم٘مدُم1/111)

( . ورواي٦م " أؿمدمه٤م " شمٗمرد هب٤م أمحد سمـ 31123( سمرىمؿ )34/300( ، واسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ )1111)

ؾمٚمٞمامن اًمره٤موي قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك ، وهق وإن يم٤من صم٘م٦م إٓ أنف ظم٤مًمػ اًمث٘م٤مت اًمذيـ رووا قمـ قمٌٞمد اهلل 

ثامن سمـ اعم٤ٌمرك إن٤ٌمري . يم٤مإلُم٤مم أيب سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم واًم٘م٤مؾمؿ سمـ ديٜم٤مر وؾمٕمٞمد سمـ ُمًٕمقد وقمسمـ ُمقؾمك 

( ، 51/103( ، وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )55/111، وشم٤مريخ سمٖمداد ) 11: شمًٛمٞم٦م ؿمٞمقخ اًمٜم٤ًمئل ص اٟمٔمر

 ( ـ1/513وشم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )

 ( .1/110ًمٚمٛمٜم٤موي ) ( ، وومٞمض اًم٘مدير2/31(  اٟمٔمر : ضم٤مُمع إصقل ٓسمـ إثػم )1)

 (  أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .4)

، (1011( ، سمرىمؿ )٤1/510مت اهلل ، )اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب احلدود ، سم٤مب إىم٤مُم٦م احلدود وآٟمت٘م٤مم حلرُم         

 ( . 1410، سمرىمؿ ) 111ًممصم٤مم ، ص  وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ ، سم٤مب ُم٤ٌمقمدشمف 

 . (3/451غم ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ )(  اٟمٔمر : ذح اًمزرىم٤مين قم3)

( ، سمرىمؿ 1/11، )  (  أظمرج اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ، سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م قمامر وطمذيٗم٦م 1)

 =اًمذي -يٕمٜمل أهؾ اًمٙمقوم٦م–أنف ىم٤مل ًمٕمٚم٘مٛم٦م : " أخٞمس ومٞمٙمؿ أو ُمٜمٙمؿ   ( ، ُمـ طمدي٨م أيب اًمدرداء 4034)
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 سم٤محلزم واًمِمدة. 

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

ف ومت٤موى اًمٕمٚمامء وم٢مٟمف اًمذي يؽمضمح هق اًمتٗمّمٞمؾ ذم اعم٠ًمخ٦م ، ومٞم٘م٤مل : إن اًمٕم٤مُمل إذا اظمتٚمٗم٧م قمٚمٞم

 يًٚمؽ دم٤مهٝم٤م اعم٤ًمًمؽ اًمت٤مًمٞم٦م ، وهل قمغم اًمؽمشمٞم٥م :

ٓ  يتٌع اًمٕم٤مُمل زًم٦م اًمٕم٤ممل ، وم٢من يم٤من أطمد اًم٘مقًملم زًم٦م ُمـ قم٤ممل وم٢مٟمف ٓ جيقز ًمف اشم٤ٌمقمف ومٞمٝم٤م ،  -5 أ

 .(5)سمزًم٦م اًمٕم٤ممل : اًم٘مقل اًمِم٤مذ اًمذي أظمٓم٠م ومٞمف اًمٕم٤ممل ُمـ همػم ىمّمد  وأقمٜمل

: ) إذا قُمِرف أهن٤م زًم٦م مل جيز أن يتٌٕمف ومٞمٝم٤م سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم ، وم٢مٟمف اشم٤ٌمع  -رمحف اهلل–ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 . (1) ًمٚمخٓم٠م قمـ قمٛمد (

صمالصم٦م ":  ُمـ اشم٤ٌمع زًم٦م اًمٕم٤ممل ، وم٘م٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  -رمحٝمؿ اهلل–وىمد طمذر اًمًٚمػ 

 . (4)"هيدُمـ اًمديـ : زًم٦م اًمٕم٤ممل ، وضمدال اعمٜم٤مومؼ ، وأئٛم٦م ُمْمٚمقن 

ذ اًمٕمٚمؿ وؾ":  -رمحف اهلل–ٚمٞم٦م وىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ قم  . (3) "ُمـ شمٌع ؿمقا

 .(1) "سمٜمقادر اًمٕمٚمامء ظمرج ُمـ اإلؾمالم  ُمـ أظمذ":  -رمحف اهلل–وىم٤مل إوزاقمل 

                                                                                               
 .ل قمامرًا " يٕمٜمل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من ، يٕمٜم أضم٤مره اهلل قمغم ًم٤ًمن ٟمٌٞمف =

سمط ُمٕمروم٦م اًم٘مقل اًمِم٤مذ : أن خي٤مًمػ اًم٘مقل ٟمّم٤ًم ىمٓمٕمٞم٤ًم ُمـ اًم٘مرآن أو اًمًٜم٦م ، أو خي٤مًمػ إمج٤مع اًمٕمٚمامء ، أو 5) (  وُمـ وقا

يٙمقن احلٙمؿ ُمّم٤مدُم٤ًم عمٕمٚمقم ذم اًمديـ سم٤مًميورة ، أو ُمّم٤مدُم٤ًم عم٘م٤مصد اًمنمع وىمقاقمده وُم٤ٌمدئف ، أو ي٘مقل سمف 

أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمع وٕمػ ُم٠مظمذهؿ ، او ي٘مقل سم٘مقل هجره اًمٕمٚمامء . اٟمٔمر : ٟمٗمر ىمٚمٞمؾ ُمـ إُم٦م وخي٤مًمػ سمف قم٤مُم٦م 

، و اًمٗمت٤موى اًمِم٤مذة وظمٓمقرهت٤م ًمٚمديمتقر قمجٞمؾ  00اًم٘مقل اًمِم٤مذ وأثره ذم اًمٗمتٞم٤م ًمٚمديمتقر أمحد اعم٤ٌمريمل ص

. ويٛمٙمـ ًمٚمٕم٤مُمل ُمٕمروم٦م اًم٘مقل اًمِم٤مذ سم٠من يٜمص قمدد ُمـ اًمٕمٚمامء اعمٕمتؼميـ قمٜمده سم٠من هذا اًم٘مقل  55اًمٜمِمٛمل ص 

 ٓ دمقز ُمت٤مسمٕمتف . ؿم٤مذ

 . (4/313(  إقمالم اعمقىمٕملم )1)

 . (1/541( ، وضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف )5/05(  اٟمٔمر : ؾمٜمـ اًمدارُمل )4)

 . 510(  اٟمٔمر : ذيؾ شمذيمرة احلٗم٤مظ ص 3)

 . (0/511(  اٟمٔمر : ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )1)
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ل   -1 إن يم٤من اخلالف ُمـ ىمٌٞمؾ اخلالف اًم٤ًمئغ وم٢من اًمٕم٤مُمل إن يم٤من يًتٓمٞمع أن يٛمٞمز سملم أىمقا

ه  اًمٕمٚمامء ، وًمف ومٝمؿ يًتٓمٞمع سمف إدراك أدًمتٝمؿ ، وومٝمؿ قمٚمٚمٝمؿ ، وم٢مٟمف يٜمٔمر ومٞمٝم٤م ويرضمح ُم٤م يرا

 إىمرب إمم إدًم٦م .

: ) إن يم٤من اًمٕم٤مُمل يتًع قم٘مٚمف ويٙمٛمؾ ومٝمٛمف ، إذا قم٘مؾ أن  -رمحف اهلل–ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي

يٕم٘مؾ ، وإذا ومٝمؿ أن يٗمٝمؿ ، ومٕمٚمٞمف أن ي٠ًمل اعمختٚمٗملم قمـ ُمذاهٌٝمؿ وقمـ طمججٝمؿ ، ومٞم٠مظمذ 

سم٠مرضمحٝمام قمٜمده . وم٢من يم٤من قم٘مٚمف مل يٜم٘مص قمـ هذا ، وومٝمٛمف مل يٙمٛمؾ ًمف ، وؾمٕمف اًمت٘مٚمٞمد 

 .   (5)ٕومْمٚمٝمام ( 

ل ُمـ يراه إقمٚمؿ وإت٘مك ُمـ اعمجتٝمديـ 3 ٕنف يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف إص٤مسم٦م احلؼ أن ي٠مظمذ سم٘مق    -4

 قمٜمد اشم٤ٌمقمف ًمألومْمؾ . 

إذا شم٤ًمووا ذم ٟمٔمره ذم اًمٕمٚمؿ واًمت٘مقى وم٢مٟمف يتخػم ُمـ أراء ُم٤م هق إن٥ًم ًمف 3 ٕن  -3

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )اًمنميٕم٦م ُمٌٜم٤مه٤م قمغم اًمٞمن واًمًٝمقًم٦م وم٘مد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 

وىم٤مل    (4)( ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ): وىم٤مل   (1)(   ٴۇ ۋ

 (3): " إن اًمديـ ين وًمـ يِم٤مد اًمديـ أطمد إٓ همٚمٌف ، ومًددوا وىم٤مرسمقا وأبنموا "  اًمٜمٌل 

 ؾم٥ٌم اخلالف :  

يرضمع هذا اخلالف إمم ُم٠ًمخ٦م : اًمتّمقي٥م واًمتخٓمئ٦م ، ومٛمـ ىم٤مل : سم٠من يمؾ جمتٝمد ُمّمٞم٥م ، ضمقز   

ٝمديـ ، وُمـ ىم٤مل : اعمّمٞم٥م واطمد ، أوضم٥م ًمٚمٕم٤مُمل قمٜمد آظمتالف أن يتخػم سملم أىمقال اعمجت

                                 
 . 005(  اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف  ص 5)

 . ( ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة511(  ُمـ أي٦م )1)

 . ( ُمـ ؾمقرة اح٤مئدة1(  ُمـ أي٦م )4)

 . (42( ، سمرىمؿ )5/51(  أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اإليامن ، سم٤مب اًمديـ ين ، )3)
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 .(5)قمغم اًمٕم٤مُمل آضمتٝم٤مد ذم ُمٕمروم٦م إومْمؾ ُمـ اعمجتٝمديـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . (1/451(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط )5)
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 اعمٌح٨م اخل٤مُمس : ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمٕم٤ممل سم٤مًمدًمٞمؾ .

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم طمٙمؿ ُمٓم٤مًم٦ٌم اعم٘مٚمد ًمٚمٕم٤ممل سم٤مًمدًمٞمؾ قمغم أرسمٕم٦م أىمقال :

 ،(1)واسمـ سمره٤من ،(5)اًمًٛمٕم٤ميناسمـ از ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمٕم٤ممل سم٤مًمدًمٞمؾ ، وهق ىمقل ضمق اًم٘مقل إول :

 . -رمحٝمؿ اهلل–، (1)وإُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل ،(1)واًمًٞمقـمل، (3)واًمزريمٌم  ،(4)واًمؼمُم٤موي

 قمدم اًمتٕمٜم٧م ذم ؾم١ماًمف ، وإفمٝم٤مره قمجز اعمٗمتل وظمٓمئف . -رمحف اهلل–واؿمؽمط إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل 

و اسمـ  ،(0)٦ٌم اًمٕم٤ممل سم٤مًمدًمٞمؾ ، وهق ىمقل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادياعمٜمع ُمـ ُمٓم٤مًم اًم٘مقل اًمث٤مين :

   (5)واسمـ اًمٜمج٤مر  ،(51)واعمرداوي ،(55)واسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،(50)واسمـ محدان ،(2)واًمٜمقوي ،(1)اًمّمالح

                                 
 . (4/5114(  ىمقاـمع إدًم٦م )5)

 . (1/411(  اًمقصقل إمم إصقل )1)

 .( 1/3500(  اٟمٔمر : اًمتحٌػم )4)

ـه ، 014: حمٛمد سمـ قمٌداًمدائؿ سمـ ُمقؾمك ؿمٛمس اًمديـ اًمؼمُم٤موي اعمٍمي اًمِم٤مومٕمل ،وًمد ؾمٜم٦م اًمؼمُم٤موي هقو         

وشمتٚمٛمذ قمغم اًمٌٚم٘مٞمٜمل واسمـ اعمٚم٘مـ وهمػممه٤م ، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : ذح اًمٕمٛمدة ًمٚمِم٤مر ذم اًمٗم٘مف ، وُمٜمٔمقُم٦م ذم أصقل 

سمـ ىم٤ميض ٓ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ـمٌ٘م٤مت. اٟمٔمر :  ـه145اًمٗم٘مف سم٤مؾمؿ : اًمٜمٌذة إًمٗمٞم٦م ذم إصقل اًمٗم٘مٝمٞم٦م ، وشمقذم ؾمٜم٦م 

 ( .0/110( ، و اًمْمقء اًمالُمع )3/505ؿمٝم٦ٌم )

 . (1/113(  اًمٌحر اعمحٞمط )3)

 . (3/511(  اًمٙمقيم٥م اًم٤ًمـمع )1)

 . (1/101(  ذح ُمراىمل اًمًٕمقد )1)

 . 041(  اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف ص0)

 . (5/21(  أدب اعمٗمتل واعمًتٗمتل وٛمـ ومت٤موى وُم٤ًمئؾ اسمـ اًمّمالح )1)

 . (5/10(  ُم٘مدُم٦م اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب )2)

 . 13(  صٗم٦م اًمٗمتقى ص 50)

 . (1/203(  اعمًقدة )55)

 . (1/3500(  اًمتحٌػم )51)
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   . -رمحٝمؿ اهلل–

 ، وهق ُمـ إدب ُمع اعمٗمتل . (1)وهذا اعمٜمع ًمٚمٙمراه٦م وًمٞمس ًمٚمتحريؿ 

: ) وم٢من أطم٥م أن شمًٙمـ ٟمٗمًف سمًامع احلج٦م ذم ذًمؽ ،  -رمحف اهلل–وًمذا ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي 

 . (4)ؾم٠مل قمٜمٝم٤م ذم زُم٤من آظمر وجمٚمس صم٤مٍن أو سمٕمد ىمٌقل اًمٗمتقى ُمـ اعمٗمتل جمردة (

،  (3)وضمقب ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمٕم٤ممل سم٤مًمدًمٞمؾ ، وهق ىمقل ُمـ ُمٜمع اًمت٘مٚمٞمد يمٛمٕمتزًم٦م سمٖمداد  اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م :

 . -رمحٝمؿ اهلل– (1)، واًمِمقيم٤مين(1)واسمـ طمزم 

 .(0)وضمقب اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمدًمٞمؾ ذم اعم٤ًمئؾ اًمٔم٤مهرة ، دون اعم٤ًمئؾ اخلٗمٞم٦م  ًمراسمع :اًم٘مقل ا

 آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم

ز ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمٕم٤ممل سم٤مًمدًمٞمؾ –أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م اًم٘مقل إول   وٟمص قمغم،  -اًم٘م٤مئٚمقن سمجقا

ىم٤مئؾ : هؾ جيقز ًمٚمٕم٤مُمل أن يٓم٤مًم٥م  وم٘م٤مل : ) وم٢من ىم٤مل -رمحف اهلل–ًمًٛمٕم٤مين اسمـ اآطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م 

 . (1)اًمٕم٤ممل سمدًمٞمؾ اجلقاب ؟ ىمٚمٜم٤م : ٓ يٛمٜمٕمف أن يٓم٤مًم٥م سمف 3 ٕضمؾ اطمتٞم٤مـمف ًمٜمٗمًف (

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

ن اًمٕم٤مُمل ًمق قمرف اًمدًمٞمؾ ذم اعم٠ًمخ٦م ؾمٙمٜم٧م ٟمٗمًف ًمٚمٗمتقى ، وهمٚم٥م قمغم فمٜمف صحتٝم٤م ، وقمدم إ

                                                                                               
 . (3/124(  ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )5)

 . 522(  اٟمٔمر : اًمت٘مٚمٞمد وأطمٙم٤مُمف ًمٚمديمتقر ؾمٕمد اًمِمثري ص 1)

 . (1/414(  اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف )4)

 ( .1/113( ، واًمٌحر اعمحٞمط )1/1211، واإلطمٙم٤مم ًممُمدي )( 1/243(  اٟمٔمر : اعمٕمتٛمد )3)

وُمـ أؿمٝمر ُمٕمتزًم٦م سمٖمداد : أبق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٙمٕمٌل واإلؾمٙم٤مذم وضمٕمٗمر سمـ ُمِم٥ٌم وضمٕمٗمر سمـ طمرب . اٟمٔمر : اًمتٜمٌٞمف          

ء واًمٌدع ٕيب احلًلم اعَمَٚمٓمل ص   . 43واًمرد قمغم أهؾ إهقا

 .( 1/400(  اإلطمٙم٤مم )1)

 . (4/101)(  إرؿم٤مد اًمٗمحقل 1)

   .(1/113(   اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط )0)

 . (4/5114(  ىمقاـمع إدًم٦م )1)
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آؾمؽمؿم٤مد وزي٤مدة اًمٕمٚمؿ ، وإٓ ومال ظمٓم٠م اعمٗمتل ومٞمٝم٤م ، وهذا آطمتٞم٤مط هق ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٜمدب و

جي٥م قمغم اًمٕم٤مُمل ُمٕمروم٦م اًمدًمٞمؾ ، وٓ جي٥م قمغم اعمٗمتل ذيمر دًمٞمٚمف ذم اعم٠ًمخ٦م ، وإن ذيمر اًمٕم٤ممل 

 . (5)دًمٞمٚمف يم٤من أطمًـ وأضمقد 

 ُمٜم٤مىمِم٦م دًمٞمؾ آطمتٞم٤مط : 

 ٟم٤مىمش هذا آطمتٞم٤مط ومري٘م٤من :

دب ُمع اعمٗمتل أٓ يٓم٤مًمٌف سم٤مًمدًمٞمؾ، ُمـ ىم٤مل سم٤معمٜمع ُمـ اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمدًمٞمؾ ي٘مقل : إن ُمـ يمامل إ -5

ه ، وواضم٥م اعم٘مٚمد هق اًمت٘مٚمٞمد   . (1)طمتك ٓ يِمٕمر سمٕمدم ىمٌقًمف ًمٗمتقا

ُمـ ىم٤مل سمقضمقب اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمدًمٞمؾ ي٘مقل : أنف جي٥م محؾ آطمتٞم٤مط قمغم اًمقضمقب ٓ اًمٜمدب3  -1

، وضم٤مئز أن  ٕن ف ًمق مل يٕمرف دًمٞمؾ اعمٗمتل ضم٤مئز أن يٙمقن ىمد أظمٓم٠م ذم اًمٗمتقى ، ومٞمتٌٕمف قمغم ظمٓمئف

ه ، ومٚمذًمؽ أوضمٌٜم٤م اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمدًمٞمؾ  . (4)ٓ يٜمّمح اعمٗمتل ويّمدق ذم ومتقا

اًمًٛمٕم٤مين     اسمـ ويٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م إن محؾ قمغم اًمٜمدب يمام يٗمٝمؿ ُمـ يمالم 

 ومٝمق اطمتٞم٤مط صحٞمح ، وأُم٤م ُم٤م أورد قمٚمٞمف ُمـ ُمٜم٤مىمِم٦م ومٞمج٤مب قمٜمف سمام ي٠ميت : -رمحف اهلل–

 ٤مل سم٤معمٜمع : ُمٜم٤مىمِم٦م ُمـ ىم

م إدب ُمع اعمٗمتل ذم ـمري٘م٦م قمرض اًم١ًمال وًمٞمس ذم اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمدًمٞمؾ ، وُمـ  ي٘م٤مل هلؿ إن  اًمتزا

 قمٞم٤ًٌم ، وىمٚم٦م اطمؽمام ًمٚمٕم٤ممل.  اًمٕمج٥م أن يٙمقن ُمٕمروم٦م طمٙمؿ اهلل وطمٙمؿ رؾمقًمف 

                                 
 . (1/100(  اٟمٔمر : إقمالم اعمقىمٕملم )5)

 . 13( ، وصٗم٦م اًمٗمتقى ص 1/243( ، واعمٕمتٛمد )1/414(  اٟمٔمر : اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف )1)

 ( .1/343( ، وومقاشمح اًمرمحقت )4/5114(  اٟمٔمر : ىمقاـمع إدًم٦م )4)
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قم٤مب سمٕمض اًمٜم٤مس ذيمر آؾمتدٓل ذم اًمٗمتقى ، وهذا اًمٕمٞم٥م أومم سم٤مًمٕمٞم٥م ،  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ : )

ؾ مج٤مل اًمٗمتقى وروطمٝم٤م هق اًمدًمٞمؾ ، ومٙمٞمػ يٙمقن ذيمر يمالم اهلل ورؾمقًمف وإمج٤مع اعمًٚمٛملم سم

 . (5)واًم٘مٞم٤مس اًمّمحٞمح قمٞم٤ٌم ؟! ( –روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ  –وأىمقال اًمّمح٤مسم٦م 

 ُمٜم٤مىمِم٦م ُمـ ىم٤مل سم٤مًمقضمقب :

ٟمف طمتك ًمق قمرف دًمٞمؾ اعمٗمتل وم٢مٟمف ىمد يٙمقن أظمٓم٠م ومٞمف 3 ٕن سمٞم٤من اًمدًمٞمؾ فمٜمل يمام أن اًمٗمتقى إ

 ٜمٞم٦م ، واخلٓم٠م ومٞمٝمام وارد .فم

وأُم٤م قمدم اًمٜمّمح ُمـ اعمٗمتل ومٛمٛمٜمقع 3 ٕنف إذا اضمتٛمٕم٧م ذوط آضمتٝم٤مد ذم اعمجتٝمد ُمٜمٕمف ذًمؽ 

ُمـ قمدم اًمٜمّمح ًمٚمٛمًتٗمتل ، ويٛمٜمع اعمًتٗمتل هذا اًمتقهؿ 3 يم٤مًمراوي اًمث٘م٦م متٜمٕمف قمداًمتف ُمـ هذا 

 . (1)اًمتقهؿ ومٞمف 

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

ه ، يؽمضمح ضمق از ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمٕم٤ممل سم٤مًمدًمٞمؾ طمتك يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف صدق اعمٗمتل ، وصح٦م ومتقا

 وًمتٓمٛمئـ ٟمٗمًف ًمٚمٕمٛمؾ هب٤م .

إذا ؾمئؾ أطمدهؿ قمـ  ُم٠ًمخ٦م  وىمد يم٤من أصح٤مب رؾمقل اهلل  : ) -رمحف اهلل–ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

ل يمذا ، أو ومٕمؾ يمذا ، ومٞمِمٗم أومتك سم٤محلج٦م ٟمٗمًٝم٤م ، ومٞم٘مقل : ىم٤مل اهلل يمذا ، وىم٤مل رؾمقل اهلل 

اًم٤ًمئؾ ، ويٌٚمغ اًم٘م٤مئؾ ، وهذا يمثػم ضمدا ذم ومت٤موهيؿ عمـ شم٠مُمٚمٝم٤م ، صمؿ ضم٤مء اًمت٤مسمٕمقن وإئٛم٦م 

سمٕمدهؿ ومٙم٤من أطمدهؿ يذيمر احلٙمؿ صمؿ يًتدل قمٚمٞمف، وقمٚمٛمف ي٠مبك أن يتٙمٚمؿ سمال طمج٦م ، واًم٤ًمئؾ 

ي٠مبك ىمٌقل ىمقًمف سمال دًمٞمؾ ، صمؿ ـم٤مل إُمد وسمٕمد اًمٕمٝمد سم٤مًمٕمٚمؿ ، وشم٘م٤مست اهلٛمؿ إمم أن ص٤مر 

ٝمؿ جيٞم٥م سمٜمٕمؿ أو ٓ وم٘مط ، وٓ يذيمر ًمٚمجقاب دًمٞمال وٓ ُم٠مظمذا ، ويٕمؽمف سم٘مّمقره وومْمؾ سمٕمْم

                                 
 . (1/100قمالم اعمقىمٕملم )(  إ5)

( ، وطم٤مؿمٞم٦م زيمري٤م إنّم٤مري قمغم ذح اعمحكم 1/343( ، وومقاشمح اًمرمحقت )4/5114(  اٟمٔمر : ىمقاـمع إدًم٦م )1)

 ( .1/112( ، وطم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر قمغم ذح اعمحكم )3/531)
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ُمـ يٗمتل سم٤مًمدًمٞمؾ، صمؿ ٟمزًمٜم٤م درضم٦م أظمرى إمم أن وصٚم٧م اًمٗمتقى إمم قمٞم٥م ُمـ يٗمتل سم٤مًمدًمٞمؾ 

 .(5)وذُمف، وًمٕمٚمف أن حيدث ًمٚمٜم٤مس ـمٌ٘م٦م أظمرى ٓ يدرى ُم٤م طم٤مهلؿ ذم اًمٗمت٤موى، واهلل اعمًتٕم٤من ( 

 ؾم٥ٌم اخلالف :

 يرضمع ؾم٥ٌم اخلالف إمم ُم٠ًمخ٦م طمٙمؿ اًمت٘مٚمٞمد ، وىمد اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م قمغم صمالصم٦م أىمقال :

 . (1)وضمقب شم٘مٚمٞمد اًمٕم٤مُمل ًمٚمٕم٤ممل وهق ىمقل مجٝمقر اهؾ اًمٕمٚمؿ ، و طُمِٙمل إمج٤مقم٤ًم  -5

ز اًمت٘مٚمٞمد ، وهق ىمقل اسمـ طمزم واًمِمقيم٤مين وُمٕمتزًم٦م سمٖمداد  -1  . (4)قمدم ضمقا

ز اًمت٘مٚمٞمد ذم اعم٤ًمئؾ ا -4  . (3)ٓضمتٝم٤مدي٦م دون همػمه٤م يم٤مًمٕم٤ٌمدات ضمقا

ز اًمت٘مٚمٞمد ذم اعم٤ًمئؾ اخلٗمٞم٦م دون اًمٔم٤مهرة  -3  . (1)ضمقا

ومٛمـ ىم٤مل سمقضمقب اًمت٘مٚمٞمد وهؿ مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ ىم٤مل سمجقاز ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمٕم٤ممل سم٤مًمدًمٞمؾ أو اعمٜمع ُمـ 

 ذًمؽ ، وُمـ ىم٤مل سمٕمدم ضمقاز اًمت٘مٚمٞمد  ىم٤مل سمقضمقب ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمٕم٤ممل سم٤مًمدًمٞمؾ .

٦م سمٖمداد ذم وضمقب ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمٕم٤ممل سم٤مًمدًمٞمؾ إمم ُم٠ًمخ٦م وضمقب احلٙمٛم٦م ورقم٤مي٦م ويرضمع رأي ُمٕمتزًم

اعمّمٚمح٦م 3 ٕنف ح٤م يم٤من شم٘مٚمٞمد اًمٕم٤مُمل ًمٚمٛمجتٝمد ٓ يٕمٓمل وامٟم٤ًم سمٜمّمح اعمجتٝمد ، مل يّمح اًمت٘مٚمٞمد 

                                 
 . (1/100(  إقمالم اعمقىمٕملم )5)

ؼم واًمرازي وأُمدي واسمـ قم٘مٞمؾ وهمػمهؿ . اٟمٔمر : (  طمٙمك اإلمج٤مع اسمـ اًم٘مّم٤مر واًمٌٍمي واجلقيٜمل واسمـ قمٌداًم1)

( ، ويمت٤مب آضمتٝم٤مد 1/243( ، و اعمٕمتٛمد )1/551، وضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ) 15ُم٘مدُم٦م اسمـ اًم٘مّم٤مر ص

( ، واًمقصقل إمم 4/5115( ، وىمقاـمع إدًم٦م )1/311، واعمًتّمٗمك ) 510ُمـ اًمتٚمخٞمص ًمٚمجقيٜمل ص

( ، واًمٗم٤مئؼ ًمٚمٝمٜمدي 1/1211( ، واإلطمٙم٤مم ًممُمدي )1/05)( ، واعمحّمقل 1/411إصقل ٓسمـ سمره٤من )

( ، وذح اعمحكم قمغم مجع اجلقاُمع ُمع طم٤مؿمٞم٦م 1/114( ، واًمٌحر اعمحٞمط )1/1230( ، واإلهب٤مج )1/24)

( ، و ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم 3/5142( ، وأصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح )1/5105( ، واًمٕمدة )1/112اًمٕمٓم٤مر )

(3/142) . 

 ( .1/243( ، واعمٕمتٛمد )4/101( ، وإرؿم٤مد اًمٗمحقل )٤1/400مم ٓسمـ طمزم )(  اٟمٔمر : اإلطمٙم4)

 ( .1/1211( ، واإلطمٙم٤مم ًممُمدي )1/05( ، واعمحّمقل )1/243(  ٟم٥ًم ٕيب قمكم اجل٤ٌمئل . اٟمٔمر : اعمٕمتٛمد )3)

 . (3/5142( ، وأصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح )1/113(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط )1)
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 . (5)طمتك ي٘مػ قمغم اًمدًمٞمؾ سمٜمٗمًف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . ٦152م إصقًمٞم٦م ًمٚمديمتقر قمكم اًمْمقحيل ص (  اٟمٔمر  : آراء اعمٕمتزًم5)
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  .اعمٌح٨م اًم٤ًمدس : إن مل يٖمٚم٥م قمغم فمـ اًمٕم٤مُمل صدق اًمٕم٤ممل

 متٝمٞمد :

ٓسمد ىمٌؾ اخلقض ذم اعم٠ًمخ٦م أن ٟمٌلم ُم٠ًمخ٦م : احلٙمؿ إذا شمٕمدد اعمجتٝمدون 3 ٕن ُم٠ًمختٜم٤م ُمٌٜمٞم٦م 

 قمٚمٞمٝم٤م ، ومٜم٘مقل :

 .(5)اشمٗمؼ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن اًمٕم٤مُمل ٓ جيقز ًمف أن ي٠ًمل ُمـ ئمٜمف همػم قم٤ممل ، وٓ ُمتديـ 

 .(1)مم ىمقًمف وإظمذ سمف واشمٗم٘مقا قمغم أنف إذا يم٤من ذم اًمٌٚمد ُمٗم٧م واطمد وضم٥م قمٚمٞمف اًمرضمقع إ

واشمٗم٘مقا قمغم أنف ٓ جي٥م قمٚمٞمف شم٘مٚمٞمد أومْمؾ أهؾ اًمدٟمٞم٤م ، وإٟمام ظمالومٝمؿ ذم أقمٚمؿ أهؾ اًم٘مٓمر أو 

 . (4)اًمٌٚمد 

واشمٗم٘مقا قمغم أن ف إن ٟمزًم٧م قمغم اًمٕم٤مُمل ٟم٤مزًم٦م ، وو٤مق اًمقىم٧م قمـ آضمتٝم٤مد ذم أقمٞم٤من اًمٕمٚمامء ، 

 . (3)ومٞمًتٗمتل ُمـ ؿم٤مء ُمـ اًمٕمٚمامء 

ه ، ومال جيقز ًمف اًمرضمقع قمـ واشمٗم٘مقا قمغم أن ا ًمٕم٤مُمل إذا اشمٌع جمتٝمدًا ذم طمٙمؿ طم٤مدصم٦م وقمٛمؾ سمٗمتقا

ه ، وؾم١مال همػمه   .(1)ومتقا

واظمتٚمٗمقا ذم اًمٕم٤مُمل اًمذي ٟمزًم٧م سمف احل٤مدصم٦م ، واشمًع اًمقىم٧م ًمالضمتٝم٤مد ذم أقمٞم٤من اعمٗمتلم ، ويم٤من 

قمٚمؿ وإت٘مك ذم اًمٌٚمد ُمٗمتٞم٤من أو أيمثر ، ومل يٕمٛمؾ سمٗمتقى أطمد ُمٜمٝمؿ ، ومٝمؾ جي٥م قمٚمٞمف ؾم١مال إ

 ُمٜمٝمؿ ، أو يتخػم ذم ؾم١مال أطمدهؿ ؟ قمغم صمالصم٦م أىمقال :

                                 
( ، وهن٤مي٦م اًمقصقل ًمٚمٝمٜمدي 1/15( ، واعمحّمقل ًمٚمرازي )1/211(  اٟمٔمر : إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل ًمٚم٤ٌمضمل )5)

 . 141( ، و اظمتالف اعمٗمتلم ًمٚمديمتقر طم٤مشمؿ اًمٕمقين ص1/4203)

طمٙم٤مم ًممُمدي ( ، واإل1/311(  ، واعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم )1/211(  اٟمٔمر : إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل ًمٚم٤ٌمضمل )1)

(1/1234). 

 . (3/115( ، وشمٞمًػم اًمتحرير )4/432(  اٟمٔمر : اًمت٘مرير واًمتحٌػم )4)

 . (1/510(  اٟمٔمر : رومع اًمٜم٘م٤مب ًمٚمرضمراضمل )3)

 . (1/5011( ، وهن٤مي٦م اًمًقل )1/245( ، واعمًقدة )1/1231(  اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم ًممُمدي )1)
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ضمقاز ؾم١مال اعمٗمْمقل ُمع وضمقد اًمٗم٤موؾ ، ومٞمتخػم اًمٕم٤مُمل ُمـ ؿم٤مء ُمـ اعمٗمتلم ،  اًم٘مقل إول : 

 . (5)سمٕمد أن يتح٘مؼ ُمـ يمقٟمف ُمٗمتٞم٤ًم . وهذا ىمقل مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ 

ُمـ اعمٗمتلم ، وٓ جيقز ؾم١مال اعمٗمْمقل  جي٥م قمغم اًمٕم٤مُمل ؾم١مال إقمٚمؿ وإت٘مك اًم٘مقل اًمث٤مين :

،  (4)واظمت٤مره سمٕمض أصح٤مسمف (1) -رمحف اهلل–ُمع وضمقد اًمٗم٤موؾ . وهق ُمٜمًقب ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ 

 (1)واسمـ سمدران (0)واسمـ اًم٘مٞمؿ (1)، اظمت٤مره٤م اسمـ قم٘مٞمؾ(1)، ورواي٦م قمـ أمحد  (3)وسمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 .-رمحٝمؿ اهلل– (1)سمدران

٘مد اًمٕم٤مُمل أنف وم٤موؾ أو ُم٤ًمٍو ًمٖمػمه ، وإن يم٤من ذم ضمقاز ؾم١مال اعمٗمْمقل إذا اقمت اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م :

                                 
( ، وإطمٙم٤مم 3/115( ، وشمٞمًػم اًمتحرير )4/432واًمتحٌػم )( ، و اًمت٘مرير 1/341(  اٟمٔمر : ومقاشمح اًمرمحقت )5)

( ، 1/240( ، واًمتقوٞمح حلٚمقًمق )1/5015( ، وًم٤ٌمب اعمحّمقل ٓسمـ رؿمٞمؼ )1/211اًمٗمّمقل ًمٚم٤ٌمضمل )

( ، وىمقاـمع 1/5434( ، و اًمؼمه٤من )1/431( ، وٟمنم اًمٌٜمقد ًمٚمِمٜم٘مٞمٓمل )3/405وحتٗم٦م اعم١ًمول ًمٚمرهقين )

، واإلطمٙم٤مم  314( ، واعمٜمخقل ص1/311( ، واعمًتّمٗمك )1/5055)( ، وذح اًمٚمٛمع 4/5145إدًم٦م )

، واًمٌحر اعمحٞمط  333( ، و زوائد إصقل ص1/132( ، وذح اعمختٍم ًمٚمِمػمازي )1/1233ًممُمدي )

( ، وروو٦م اًمٜم٤مفمر 3/303( ، واًمتٛمٝمٞمد )3/5111( ، واًمٕمدة )3/155( ، وؾمٚمؿ اًمقصقل )1/455)

 ( .1/3010( ، واًمتحٌػم )4/5013)

 . 11. اٟمٔمر : اعم٘مدُم٦م ذم إصقل ص -رمحف اهلل–(  ٟمًٌف إًمٞمف اسمـ اًم٘مّم٤مر 1)

 . 513، واعمحّمقل ص  11. اٟمٔمر : اعم٘مدُم٦م ذم إصقل ص  -رمحٝمام اهلل–(  يم٤مسمـ اًم٘مّم٤مر واسمـ اًمٕمريب 4)

ئٞمٜمل واًمٙمٞم٤م اهلراد واًمًٛمٕم٤مين . اٟمٔمر : ىمقاـم3) ع إدًم٦م (  يم٠ميب اًمٕم٤ٌمس اسمـ هي٩م واًم٘مٗم٤مل اًمِم٤مر وآؾمٗمرا

( ، 1/4201( ، وهن٤مي٦م اًمقصقل )1/1234( ، واإلطمٙم٤مم ًممُمدي )1/5055( ، وذح اًمٚمٛمع )4/5145)

 . ( 1/455واًمٌحر اعمحٞمط )

 ( .3/101( ، وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )1/3010(  اٟمٔمر : اًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي )1)

 . (3/1/311(  اًمقاوح ٓسمـ قم٘مٞمؾ )1)

 . (1/104(  إقمالم اعمقىمٕملم )0)

 . 420اعمدظمؾ إمم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد ص  ( 1)
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    (5)طم٘مٞم٘م٦م إُمر ُمٗمْمقًٓ ، وم٠مُم٤م إذا قمٚمٛمف ُمٗمْمقًٓ ومال جيقز ؾم١ماًمف . وهق اظمتٞم٤مر اسمـ اًمًٌٙمل

 . -رمحٝمؿ اهلل– (4)وزيمري٤م إنّم٤مري (1)، وشمٌٕمف ضمالل اًمديـ اعمحكم -رمحف اهلل–

٘مقل اًمث٤مًم٨م ٓ يقضمٌقن اًمٌح٨م قمـ أومْمٞمٚم٦م واًمٗمرق سملم اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م واًمث٤مين : أن أصح٤مب اًم

اعمٗمتل ، سمؾ يٙمٗمل قمٜمدهؿ جمرد آقمت٘م٤مد سم٠منف إومْمؾ ، وأصح٤مب اًم٘مقل اًمث٤مين يقضمٌقن اًمٌح٨م 

 . (3)قمـ آومْمؾ 

ز اؾمتٗمت٤مء اعمٗمْمقل ُمع وضمقد اًمٗم٤موؾ –ويؽمضمح صح٦م اًم٘مقل إول  3ٕن -اًم٘م٤مئؾ سمجقا

٦م واًمٕمٚمؿ ُمع وضمقد ُمـ هق أومْمؾ ُمٜمف ، احل٤ميمؿ جيقز ًمف اًمٕمٛمؾ سمِمٝم٤مدة اعمٗمْمقل ذم اًمٕمداًم

د آؾمتٗمت٤مء ومٞمٝم٤م أُمر قمًػم ، ومٕمٚمقم  ومٙمذًمؽ اًمٕم٤مُمل 3 وٕن حتديد إقمٚمؿ ذم اعم٠ًمخ٦م اًمتل يرا

اعمجتٝمديـ شمتٗم٤موت ذم اعم٤ًمئؾ3 وٕنف مل جي٥م قمٚمٞمف آضمتٝم٤مد ذم احلٙمؿ ومال جي٥م قمٚمٞمف آضمتٝم٤مد 

 . (1)ذم أقمٞم٤من اعمٗمتلم 

ذه اعم٠ًمخ٦م  ٟمرضمع إمم ُم٠ًمختٜم٤م اعمٌٜمٞم٦م قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ذيمره ، وذًمؽ أن وسمٕمد هذا اًمٌٞم٤من واًمتٗمّمٞمؾ هل

ل  ز شم٘مٚمٞمد اعمٗمْمقل ُمع وضمقد اًمٗم٤موؾ ، أوضم٥م قمغم اعم٘مٚمد اًمٜمٔمر ذم أطمقا ُمـ ي٘مقل سمٕمدم ضمقا

اعمٗمتلم ، وآضمتٝم٤مد ذم ُمٕمروم٦م إقمٚمؿ وإوصمؼ ُمٜمٝمؿ ، واًمٌح٨م قمـ اًمٗم٤موؾ ومٞمتٛمٞمز قمـ 

ه .اعمٗمْمقل، ًمٞم٠ًمخف ويًتٗمتٞمف ، وي٠مظمذ سم  ٘مقًمف وومتقا

ز شم٘مٚمٞمد اعمٗمْمقل : سم٠من هذا اًمٜمٔمر ُمـ اًمٕم٤مُمل ذم أطمقال اعمجتٝمديـ  وم٤مقمؽمض ُمـ ي٘مقل سمجقا

 قمن قمٚمٞمف وصٕمقسم٦م .

                                 
 . (3/514(  مجع اجلقاُمع ُمع ذح اعمحكم وطم٤مؿمٞم٦م إنّم٤مري )5)

 . (3/513(  ذح اعمحكم ُمع طم٤مؿمٞم٦م إنّم٤مري )1)

 . 512(  هم٤مي٦م اًمقصقل ص4)

 ( .1/103( ، وطم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر قمغم ذح اعمحكم )3/513(  اٟمٔمر : ذح اعمحكم ُمع طم٤مؿمٞم٦م إنّم٤مري )3)

( ، واًمتٛمٝمٞمد 3/5111، واًمٕمدة ) 514اٟمٔمر : رؾم٤مًم٦م ذم أصقل اًمٗم٘مف ًمٚمٕمٙمؼمي سمنمح ؾمٕمد اًمِمثري ص ( 1)

 . (1/5011( ، و ًم٤ٌمب اعمحّمقل )4/301)
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ع إومْمؾ: ُمِمػماً ًمّمٕمقسم٦م ُمقىمػ اًمٕم٤مُمل قمٜمد ُمـ يقضم٥م اشم٤ٌم -رمحف اهلل–وم٘م٤مل اسمـ سمره٤من 

 طمٞمٜمئٍذ قم٤مروم٤ًم وٓ يت٠متك ًمٚمٕم٤مُمل اخلالص ُمـ هذه اًمقرـم٦م إٓ أن يّمػم جمتٝمدًا ، ومٞمّمػم)

 . (5)سم٤معمجتٝمديـ، وإذ ذاك يًتٖمٜمل قمـ اًمت٘مٚمٞمد ( 

: ) اًمٕم٤مُمل ٓ يٕمٚمؿ إومْمؾ طم٘مٞم٘م٦م ، سمؾ يٖمؽم سم٤مًمٔمقاهر ، ورسمام  -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م 

م (  . (1)ي٘مدم اعمٗمْمقل 3 وم٢من عمٕمروم٦م اًمٗمْمؾ أدًم٦م هم٤مُمْم٦م ًمٞمس دريمٝم٤م ؿم٠من اًمٕمقا

 . (4): ) اًمٕم٤مُمل ٓ يٛمٙمٜمف اًمؽمضمٞمح ًم٘مّمقره ( ذم خمتٍمه -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ احل٤مضم٥م 

وأضم٤مب ُمـ ي٘مقل سمقضمقب شم٘مٚمٞمد إقمٚمؿ وإت٘مك : أن  ُمٕمروم٦م اًمٕم٤مُمل ًمألقمٚمؿ ُمـ اعمجتٝمديـ 

 ؾمٝمٚم٦م و يًػمة قمٚمٞمف .

 وذيمروا ـمرىم٤ًم عمٕمروم٦م إقمٚمؿ وإومْمؾ ُمـ اعمجتٝمديـ ، وهل يم٤مًمت٤مزم :

عمجتٝمديـ سمِمقاهد طم٤مًمف ، وسم٠مُم٤مرات أن يتٕمرف اًمٕم٤مُمل قمغم إقمٚمؿ ُمـ ااًمٓمري٘م٦م إومم : 

ه ، يمحًـ هٞمئتف ، وقم٤ٌمدشمف ، وإشم٘م٤مٟمف ًمّمٜمٕمتف ئـ شمدل قمغم قمٚمٛمف وشم٘مقا  . (3)صالطمف ، وىمرا

ويٛمٙمـ اًم٘مقل : سم٠من هذه اًمٓمري٘م٦م همػم ؾمديدة 3 ٕن اًمتٗم٤موؾ سملم اعمجتٝمديـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمت٘مٚمٞمد 

م ىمقًمف وإن يم٤من اًمٕم٤مُمل إٟمام هق ذم إقمٚمؿ ُمٜمٝمؿ ، وًمٞمس ذم إورع وإت٘مك ، ومٛمـ  يم٤من أقمٚمؿ ىمدِّ

 . (1)أىمؾ ذم اًمقرع واًمت٘مقى 3 ٕن احلٙمؿ ُمًتٗم٤مد ُمـ قمٚمٛمف ٓ ُمـ دي٤مٟمتف 

ئـ وإُم٤مرات .   واًمٕم٤مُمل ٓ ي٘مدر قمغم متٞمٞمز إقمٚمؿ ُمٜمٝمؿ سم٤مًم٘مرا

                                 
 . (1/411(  اًمقصقل إمم إصقل )5)

 . (4/5011(  روو٦م اًمٜم٤مفمر )1)

 . (1/131(  اعمختٍم ُمع ذح اًمِمػمازي )4)

( ، و روو٦م 1/14( ، واعمحّمقل ًمٚمرازي )4/5114، وىمقاـمع إدًم٦م ) 11(  اٟمٔمر : ُم٘مدُم٦م اسمـ اًم٘مّم٤مر ص 3)

 . (4/5011اًمٜم٤مفمر )

 ( .1/5011( ، واحل٤مصؾ )1/401( ، واًمتحّمٞمؾ )1/11(  اٟمٔمر : اعمحّمقل )1)
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ه قمـ إقمٚمؿ وإومْمؾ ُمـ اعمجتٝمديـ  اًمٓمري٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :  . (5)أن ي٠ًمل ُمـ يثؼ سمّمدىمف وشم٘مقا

 أن خيتؼم اًمٕم٤مُمل اعمجتٝمديـ ًمٞمتٕمرف قمغم إقمٚمؿ وإومْمؾ ُمٜمٝمؿ .  اًمٓمري٘م٦م اًمث٤مًمث٦م :

و ـمري٘م٦م آظمت٤ٌمر : أن يتٚم٘مػ ُم٤ًمئؾ ُمـ يمؾ ومـ مم٤م حيت٤مج إًمٞمف اعمٗمتل ، أو يتحٗمظ ُم٤ًمئؾ ُمـ 

يمؾ سم٤مب ذم اًمٗم٘مف ، ومٞمٕمروٝم٤م قمغم اعمجتٝمديـ ، ويًٛمع أضمقسمتٝمؿ ومٞمٝم٤م ، ومٛمـ أص٤مب ذم اًمٙمؾ ، 

سم٤ًم ومٞمٝم٤م ، اشمٌ  . (1)ٕمف ذم اًمٗمتقى أو يم٤من أيمثر صقا

 و ىمد اٟمت٘مد أهؾ اًمٕمٚمؿ هذه اًمٓمري٘م٦م سم٠مُمريـ :

أن اًمٕم٤مُم٦م ذم زُمـ اًمّمح٤مسم٦م وسمٕمدهؿ يم٤مٟمقا يًتٗمتقن اًمٕمٚمامء دون اظمت٤ٌمر إقمٚمؿ ُمٜمٝمؿ، وُم٤م  -5

 . (4)يم٤من اًمًٚمػ ي٠مُمروهنؿ سم٤مظمت٤ٌمر اعمٗمتلم طمتك يٕمٚمٛمقا إومْمؾ وإوصمؼ 

ٔمف اًمٕم٤مُمل ُمـ اعم٤ًمئؾ ، ومٞم٠ًمخف اًمٕم٤مُمل ومٞمجٞمٌف ح٤م حتٗم ٤مأن اًمٕم٤ممل ىمد يٙمقن اضمتٝم٤مده خم٤مًمٗم -1

 .(3)سم٤مضمتٝم٤مده ، ومٞمٔمـ اًمٕم٤مُمل أنف أظمٓم٠م ، وهق ًمٞمس يمذًمؽ 

ُمع ُم٤م ذم هذه اًمٓمري٘م٦م ُمـ ؾمقء أدب ُمع اًمٕمٚمامء ، ومٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ومْماًل قمـ اًمٕم٤مُمل جي٥م قمٚمٞمف 

ّٓ ي٠ًمخف ؾم١مال شمٕمٜم٧م واظمت٤ٌمر   .(1)اطمؽمام اًمٕم٤ممل ، وأ

 .(1)ٚمٕم٤مُمل إقمٚمؿ ُمٜمٝمؿ سم٤مؿمتٝم٤مره سملم اًمٜم٤مس ، واٟمتِم٤مر صٞمتف سمٞمٜمٝمؿأن ئمٝمر ًم اًمٓمري٘م٦م اًمراسمٕم٦م :

                                 
( ، واًمٌحر 4/5011( ، و روو٦م اًمٜم٤مفمر )1/4201( ، وهن٤مي٦م اًمقصقل )4/5114(  اٟمٔمر : ىمقاـمع إدًم٦م )5)

 ٞم٠ميت شمٗمّمٞمؾ هذه اًمٓمري٘م٦م 3 ٕن آطمتٞم٤مط ورد ومٞمٝم٤م .( . وؾم1/455اعمحٞمط )

 . (1/1234( ، واإلطمٙم٤مم ًممُمدي )1/413( ، واًمقصقل ٓسمـ سمره٤من )1/5410(  اٟمٔمر : اًمؼمه٤من )1)

 ( .1/413( ، واًمقصقل ٓسمـ سمره٤من )1/5410(  اٟمٔمر : اًمؼمه٤من )4)

 . (1/413(  اٟمٔمر : اًمقصقل ٓسمـ سمره٤من )3)

 . 10، وطمٚمٞم٦م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ًمٌٙمر أبق زيد ص  511ر اًمًٕم٤مدة ص (  اٟمٔمر : ُمٗمت٤مح دا1)

( ، 1/4201( ، و هن٤مي٦م اًمقصقل )1/1234( ، واإلطمٙم٤مم ًممُمدي )3/1/314(  اٟمٔمر : اًمقاوح ٓسمـ قم٘مٞمؾ )1)

( ، وذح اًمٕمْمد قمغم خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م 3/514، وذح اعمحكم قمغم اجلٛمع ُمع طم٤مؿمٞم٦م إنّم٤مري )

 ( .1/111( ، وهداي٦م اًمٕم٘مقل )4/134)
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هذه اًمٓمري٘م٦م سم٘مقًمف : ) وٕن اإلٟم٤ًمن يِمٞمع اؾمٛمف ذم ىمريتف  -رمحف اهلل–واٟمت٘مد اسمـ سمره٤من 

 .(5)وسمٚمدشمف 3 ًمّمٖمره٤م ، وىمٚم٦م قمٚمامئٝم٤م ، صمؿ ٓ يٙمقن ُمـ أهؾ آضمتٝم٤مد ، ومال يٙمتٗمل سم٤مٓؾمؿ(

 . (1)عمٗمْمقل ًمٚمٗم٤موؾ ، ومٞمدل قمغم أن  اعمذقمقن ًمف هق إومْمؾأن يذقمـ ا اًمٓمري٘م٦م اخل٤مُم٦ًم :

ه ، ومٞمدل  اًمٓمري٘م٦م اًم٤ًمدؾم٦م : أن ي٘مٌؾ اًمٜم٤مس قمغم أطمد اعمجتٝمديـ ذم اًمٗمتقى ، ويؽميمقن ُم٤م ؾمقا

 . (4)قمغم أنف هق إقمٚمؿ وإومْمؾ 

ُمـ  ويٛمٙمـ اًم٘مقل : أن  هذه اًمٓمري٘م٦م همػم ؾمديدة 3 ٕن٤م ٟمرى اًمٕم٤مُم٦م شم٘مٌؾ قمغم اؾمتٗمت٤مء اعمٗمْمقل

اعمجتٝمديـ إُم٤م ًمتٕمن اًمقصقل ًمألومْمؾ ، أو ٕظمذ اعمٗمْمقل سم٤مًمرظمص ، أو ًمّمٗم٦م ومٞمف وٟمحق 

 ذًمؽ، ومٚمٞمس إىم٤ٌمهلؿ قمغم قم٤ممل دًمٞمؾ قمغم أنف إومْمؾ وإقمٚمؿ .

: ) وٓ يٜمٌٖمل أن يٙمٗمل ذم هذه إزُم٤من جمرد شمّمديف ًمٚمٗمتقى،  -رمحف اهلل–وًمذا ىم٤مل اسمـ محدان 

 . (3)تف هل٤م ( واؿمتٝم٤مره سمٛم٤ٌمذهت٤م ، إٓ سم٠مهٚمٞم

أن يٕمٔمؿ اًمٕم٤مُم٦م قم٤مح٤ًم ُمـ اًمٕمٚمامء 3 ًمٕمٚمٛمف وورقمف ، ومٞم٘مٌٚمقن قمٚمٞمف ويٌجٚمقٟمف  اًمٓمري٘م٦م اًم٤ًمسمٕم٦م :

 . (1)ويرومٕمقٟمف ، ُمـ همػم ضم٤مه وٓ ُمٜمّم٥م 

وي٘م٤مل ذم هذه اًمٓمري٘م٦م ُم٤م ىمٞمؾ ذم ؾم٤مسم٘متٝم٤م ، سم٠من اًمٕم٤مُم٦م ٓ متٞمٞمز صحٞمح قمٜمدهؿ ، وم٢مٟم٤م ٟمٕمٚمؿ ي٘مٞمٜم٤ًم 

                                 
( . ىم٤مل اًمديمتقر قمٌداحلٛمٞمد أبق زٟمٞمد ُمٕم٘م٤ًٌم : ) يمؿ ُمـ ؿمخص شمرسمع قمغم ؾمدة 1/413(  اًمقصقل ٓسمـ سمره٤من )5)

ءة واًمٙمت٤مسم٦م ، ُمٕمتٛمدًا قمغم يمت٥م مجٕم٧م سملم اًمٖم٨م واًمًٛملم ،  اًمٗمتقى ذم اًم٘مرى واًمٌقادي وهق ٓ حيًـ اًم٘مرا

ه ، وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف وص٤مر هلذا اًمِمخص أت٤ٌمع ، يٜمزًمقن ىمقًمف ُمٜمزًم٦م اعمٕمّمقم ، و يرومْمقن يمؾ ىمقل ؾمقا

 راضمٕمقن( .

 ( .4/5011( ، و روو٦م اًمٜم٤مفمر )1/14(  اٟمٔمر : اعمحّمقل )1)

( ، وطم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر قمغم 3/514( ، وطم٤مؿمٞم٦م إنّم٤مري قمغم ذح اعمحكم )1/4201(  اٟمٔمر : هن٤مي٦م اًمقصقل )4)

 .(1/103، وٟمثر اًمقرود ) 41اًمِمٜم٘مٞمٓمل ص ( ، وىمٛمع أهؾ اًمزيغ واإلحل٤مد ٓسمـ ُم٤مي٤ميب 1/103ذح اعمحكم )

 . 12(  صٗم٦م اًمٗمتقى ٓسمـ محدان ص 3)

 . (1/4201(  اٟمٔمر : هن٤مي٦م اًمقصقل )1)
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٤مل وُمـ ًمٞمًقا سمٛمتديٜملم ومْماًل قمـ أن يٙمقٟمقا قمٚمامء شمٕمٔمٞمؿ اًمٕم٤مُم٦م ًمٙمثػم ُمـ اعم ٌتدقم٦م واجلٝم 

 وجمتٝمديـ .

أن يرضمع اًمٕمٚمامء قمغم قم٤ممل ُمٜمٝمؿ ، ومٞم٠ًمخقٟمف ويٕمٔمٛمقٟمف ، ويّمدرون قمـ رأجف،  اًمٓمري٘م٦م اًمث٤مُمٜم٦م :

 . (5)ومٞمدل قمغم أنف أقمٚمٛمٝمؿ وأومْمٚمٝمؿ 

ده ُمـ اقمؽماو٤م ت ، أن اًمّمحٞمح ُمـ هذه ويتٌلم سمٕمد ذيمر اًمٓمرق ، وُم٤م أورد قمٚمٞمٝم٤م أو يٛمٙمـ إيرا

 اًمٓمرق هل صمالصم٦م :

ه . -5  ؾم١مال ُمـ يثؼ سمّمدىم٦م وشم٘مقا

 إذقم٤من اعمٗمْمقل ًمٚمٗم٤موؾ . -1

 رضمقع اًمٕمٚمامء إًمٞمف . -4

 آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم

ورد آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م قمٜمد ذيمر اًمٓمري٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، وهل : أن ي٠ًمل ُمـ يثؼ سمّمدىمف وشم٘مقاه قمـ 

 ؾ .إقمٚمؿ وإومْم

وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ : ىمد اظمؽمشمؿ طمٞم٨م ىم٤مل : )  –رمحف اهلل –اًمًٛمٕم٤مين اسمـ آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م  وٟمص قمغم

 جي٥م قمٚمٞمف ُمـ ذًمؽ؟ أن يٙمقن قمغم اًمٕم٤مُمل آضمتٝم٤مد ذم أقمٞم٤من اًمٗم٘مٝم٤مء وم٠مجش

اجلقاب: أن اًمذى قمٚمٞمف ذم اإلظم٤ٌمر وآؾمتخ٤ٌمر أن يٕمرف ؿمقاهد طم٤مًمف ، وي٠ًمل قمٜمف ُمـ يثؼ 

اؾمتخؼم قمٜمف أن خيؼم قمغم ُم٤م قمرومف ُمـ طم٤مًمف ، وم٢من مل يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف  سمّمدىمف ، وجي٥م قمغم ُمـ

د ، وآطمتٞم٤مط أن يزيد سم٘مدر ُم٤م يٛمٙمٜمف ، ًمٞمزداد صم٘م٦م وـمٛم٠منٞمٜم٦م ( .  صدق اًمقاطمد وآصمٜملم اؾمتزا

 

                                 
( ، 3/514( ، وطم٤مؿمٞم٦م إنّم٤مري قمغم ذح اعمحكم )4/134(  اٟمٔمر : ذح اًمٕمْمد قمغم خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م )5)

، وٟمثر  41اإلحل٤مد ٓسمـ ُم٤مي٤ميب اًمِمٜم٘مٞمٓمل ص ( ، وىمٛمع أهؾ اًمزيغ و1/103وطم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر قمغم ذح اعمحكم )

 . (1/103اًمقرود )
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 وضمف آطمتٞم٤مط : 

ن ُمـ اًمٓمرق اًمّمحٞمح٦م اًمتل ذيمرت ذم ُمٕمروم٦م إومْمؾ ُمـ اعمجتٝمديـ : ؾم١مال اًمث٘م٦م قمـ إ

 إقمٚمؿ .

شمٙمث ر اًمٕم٤مُمل ُمـ ؾم١مال اًمث٘م٤مت إث٤ٌمت قمـ إقمٚمؿ ، طمّمؾ ًمف ـمٛم٠منٞمٜم٦م وي٘ملم سم٠من ُمـ ويمٚمام 

 اضمتٛمٕم٧م يمٚمٛم٦م اًمث٘م٤مت قمٚمٞمف ، أو يم٤من اًمٖمٚم٦ٌم ًمف ، أنف هق إومْمؾ ُمـ اعمجتٝمديـ .

وهبذا حيّمؾ ًمٚمٕم٤مُمل همٚم٦ٌم اًمٔمـ سم٢مص٤مسم٦م احلؼ ذم احل٤مدصم٦م اًمتل ي٠ًمل قمٜمٝم٤م 3 يم٤معمجتٝمد يتٙمث ر ُمـ 

ئـ ذم شمرضمٞمح   أطمد اًمدًمٞمٚملم قمغم أظمر .اًم٘مرا

قمـ هذه اًمٓمري٘م٦م سم٘مقًمف : ) وسمٙمثرة اعم٠ًمخ٦م ُمـ  -رمحف اهلل–وًمذًمؽ قمؼم  صٗمل اًمديـ اهلٜمدي 

 . ومذيمر اًمٙمثرة ُمـ اًم١ًمال . (5)أهؾ اخلؼمة قمـ أقمٚمٛمٝمؿ وأورقمٝمؿ (

 .  (1): ) يتقصؾ إًمٞمف سم٤مًمًامع ُمـ اًمث٘م٤مت ( -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمزريمٌم 

 :ُمٜم٤مىمِم٦م دًمٞمؾ آطمتٞم٤مط 

ُم٤م ذيمروه ُمـ اًمتٙمثر ُمـ ؾم١مال اًمث٘م٤مت وأهؾ اخلؼمة طمتك ي٘مع قمغم أومْمؾ اعمجتٝمديـ هق 

صحٞمح ًمقٓ خم٤مًمٗمتف ًمإلمج٤مع اًمذي ؾمٌؼ ذيمره ذم اعم٠ًمخ٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ أن  اًمًٚمػ مل يقضمٌقا 

ؾم١مال إقمٚمؿ، سمؾ يم٤من ي٠ًمل اعمٗمْمقل ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمع وضمقد اًمٗم٤موؾ ، وٓ يٜمٙمر قمٚمٞمف ، ومٙم٤من 

 إمج٤مقم٤ًم .

ٞمف ومٝمذه اًمٓمرق اًمتل ذيمروه٤م ٓ وضمف هل٤م قمغم ُم٤م ؾمٌؼ شمرضمٞمحف ُمـ ضمقاز ؾم١مال اعمٗمْمقل ُمع وقمٚم

 وضمقد اًمٗم٤موؾ .

                                 
 . (1/4201(  هن٤مي٦م اًمقصقل )5)

 . (1/455(  اًمٌحر اعمحٞمط )1)
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 :اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمع

 

 .إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م اًمتٕم٤مرض واًمؽمضمٞمح

 

 وومٞمف ُمٌحث٤من :

 

 إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ًمئؾ شمٕم٤مرض إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م .اعمٌح٨م إول : 

 ظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ًمئؾ شمٕم٤مرض إدًم٦م .إ:   اعمٌح٨م اًمث٤مين
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 اعمٌح٨م إول : 

 .ذم ُم٤ًمئؾ شمٕم٤مرض إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط 

 

 : وومٞمف اصمٜم٤م قمنم ُمٓمٚم٤ٌمً 

 شمٕم٤مرض اإلجي٤مب وآؾمتح٤ٌمب .اعمٓمٚم٥م إول : 

 شمٕم٤مرض اإلجي٤مب واإلسم٤مطم٦م .اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين : 

 راه٦م .شمٕم٤مرض اإلجي٤مب واًمٙم اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :

 شمٕم٤مرض اإلجي٤مب واًمتحريؿ .اعمٓمٚم٥م اًمراسمع : 

 شمٕم٤مرض آؾمتح٤ٌمب واإلسم٤مطم٦م .اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس : 

 شمٕم٤مرض آؾمتح٤ٌمب واًمٙمراه٦م . اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمدس :

 شمٕم٤مرض آؾمتح٤ٌمب واًمتحريؿ .اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمسمع : 

 شمٕم٤مرض اإلسم٤مطم٦م واًمٙمراه٦م .اعمٓمٚم٥م اًمث٤مُمـ : 

 . شمٕم٤مرض اإلسم٤مطم٦م واًمتحريؿاعمٓمٚم٥م اًمت٤مؾمع : 

 : شمٕم٤مرض اإلسم٤مطم٦م واًمتحريؿ ومٞمام أصٚمف ُم٤ٌمح . اعمٓمٚم٥م اًمٕم٤مذ 

 : شمٕم٤مرض اًمٙمراه٦م واًمتحريؿ .اعمٓمٚم٥م احل٤مدي قمنم 

 : شمٕم٤مرض اًمّمح٦م واًمٗم٤ًمد .اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين قمنم 
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 اعمٓمٚم٥م إول :شمٕم٤مرض اإلجي٤مب وآؾمتح٤ٌمب .

ٌٞمؾ آطمتٞم٤مط إذا دار طمٙمؿ اًمٌمء سملم اًمقضمقب وآؾمتح٤ٌمب وم٢مٟمف ي٘مدم اًمقضمقب ، وهذا ُمـ ىم

ًمتح٘مٞمؼ ُمّمٚمح٦م اًمقاضم٥م ، " وم٢من شمردد سملم اًمقاضم٥م واًمٜمدب ، أو اًمقاضم٥م واعم٤ٌمح أيت سمف قمغم 

 . (5)صٗم٦م اًمقاضم٥م 3 حتّمٞمال ح٤م يتقهؿ ُمـ ُمّمٚمح٦م اإلجي٤مب "

وهذا اًمت٘مديؿ هق اًمٖم٤مًم٥م إٓ أنف ىمد ي٘متيض إُمر ذم سمٕمض إطمقال شمرضمٞمح اعمٜمدوب قمغم 

– وب ُمّمٚمح٦م أقمٔمؿ ُمـ ُمّمٚمح٦م اًمقاضم٥م يمام ي٘مقل اًم٘مراذماًمقاضم٥م وذًمؽ إذا اىمؽمن سم٤معمٜمد

سم٤م وم٢مٟم٤م ٟم٘مدم اعمٜمدوب قمغم اًمقاضم٥م يمام  -رمحف اهلل : )أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م ُمّمٚمح٦م اعمٜمدوب أقمٔمؿ صمقا

 .(1) شم٘مدم ذم اخلِمقع وهمػمه(

ويِمػم سم٤مخلِمقع إمم ُمث٤مل ذيمره وهق : أن اخلِمقع ذم اًمّمالة ُمٜمدوب إًمٞمٝم٤م وًمٞمس سمقاضم٥م ، وىمد 

ىم٤مل : " إذا ٟمقدي ًمٚمّمالة ومال شم٠متقه٤م وأنتؿ شمًٕمقن ، وأتقه٤م وقمٚمٞمٙمؿ  أن اًمٜمٌل ضم٤مء ذم اًمًٜم٦م 

، وم٘مد شمرك اًمقاضم٥م ذم احلدي٨م  (4)"أدريمتؿ ومّمٚمقا ، وُم٤م وم٤مشمٙمؿ وم٠ممتقا اًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر ، ومام 

ذم  وهق إدراك اجلامقم٦م عمّمٚمح٦م اخلِمقع اًمذي هق ٟمدب ، وم٤مٟمٔمر يمٞمػ ومْمؾ اًمٜمدب اًمقاضم٥م

 .(3)ًم٘م٤مقمدةهذه اًمّمقرة قمغم ظمالف ا

 ذم ُم٤ًمئؾ اًمٜمٗمؾ اًمتل شم٘مدم قمغم اًمٗمرض : -رمحف اهلل–وىمد ىم٤مل اًمًٞمقـمل 

 طمتك وًمق ىمد ضم٤مء ُمٜمف سم٠ميمثر ...اًمٗمرض أومْمؾ ُمـ شمٓمقع قم٤مسمد 

                                 
 . 401(  اٟمٔمر : ؿمجرة اعمٕم٤مرف وإطمقال ًمٚمٕمز سمـ قمٌداًمًالم ص 5)

 . (1/130(  اًمٗمروق )1)

 (  أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .4)

( ، وُمًٚمؿ ذم  141( ، سمرىمؿ )5/512ب إذان، سم٤مب ىمقل اًمرضمؾ وم٤مشمتٜم٤م اًمّمالة، ، )اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤م          

،  إشمٞم٤من اًمّمالة سمقىم٤مر وؾمٙمٞمٜم٦م واًمٜمٝمل قمـ إشمٞم٤مهن٤م ؾمٕمٞم٤مً صحٞمحف ، يمت٤مب اعم٤ًمضمد وُمقاوع اًمّمالة ، سم٤مب 

 ( . 101، سمرىمؿ ) 153ص

 . (1/131(  اًمٗمروق )3)
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 .(5)ًمٚمًالم يمذاك إسمرا ُمٕمن ... ءإٓ اًمتٓمٝمر ىمٌؾ وىم٧م واسمتدا

ذم شم٘مديؿ اًمقاضم٥م اًم٘مراذم ذم يمالُمف وسملم أن اًم٘م٤مقمدة ُمٓمردة  -رمحف اهلل–وىمد شمٕم٘م٥م اسمـ اًمِم٤مط 

ن اعمٜمدوب ي٘مدم : إأورده٤م اًم٘مراذم واًمتل ىم٤مل ومٞمٝم٤م  وأضم٤مب قمـ مجٞمع اًمّمقر اًمتل ،قمغم اًمٜمدب

 .(1)قمغم اًمقاضم٥م سمٙمالم ـمقيؾ يراضمع ذم ُمٔم٤مٟمف

 : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م

واًمٕمز  ،ٟمص قمدد ُمـ إصقًمٞملم قمغم آطمتٞم٤مط ذم هذه اًم٘م٤مقمدة ، وُمٜمٝمؿ : أبق احلًلم اًمٌٍمي

واسمـ أُمػم  ،واسمـ اًمٜمج٤مر ،واعمرداوي ،واًمٕمْمد اإلجيل ،و ضمالل اًمديـ اعمحكم ،سمـ قمٌداًمًالم

 . -رمحٝمؿ اهلل–واًمِمٜم٘مٞمٓمل  ،احل٤مج

: ) وأُم٤م اًمؽمضمٞمح سمام يرضمع إمم احلٙمؿ وم٠ٌمن يٙمقن أطمد  -رمحف اهلل–ىم٤مل أبق احلًلم اًمٌٍمي 

 .(4) ٤م (احلٙمٛملم أطمقط ٟمحق: أن يٙمقن أطمدمه٤م وضمقسم٤م وأظمر ٟمدسم

: ) اًميب اًمث٤مين ُمـ آطمتٞم٤مط : ُم٤م جي٥م ًمٙمقٟمف وؾمٞمٚم٦م  -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمٕمز سمـ قمٌداًمًالم 

، دارت اعمّمٚمح٦م سملم اإلجي٤مب واًمٜمدبإمم حتّمٞمؾ ُم٤م حت٘مؼ وضمقسمف أو درء ُم٤م حت٘مؼ حتريٛمف ، وم٢مذا 

ءة اًمذُم٦م (   . (3)وم٤مٓطمتٞم٤مط محٚمٝم٤م قمغم اإلجي٤مب 3 ح٤م ذم ذًمؽ ُمـ حت٘مٞمؼ سمرا

: ) واًمقضمقب واًمٙمراه٦م قمغم اًمٜمدب 3 ًمالطمتٞم٤مط ذم  -رمحف اهلل–الل اًمديـ اعمحكم وىم٤مل ضم

 . (1)إول 3 وًمدومع اًمٚمقم ذم اًمث٤مين ( 

 . (1): ) ي٘مدم اًمقضمقب قمغم اًمٜمدب ٕنف أطمقط (  -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمٕمْمد اإلجيل 

                                 
 . 531(  إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر  ص 5)

 ( .130-1/144ار اًمنموق ُمع اًمٗمروق )(  اٟمٔمر : إدر1)

 . (1/311(  اعمٕمتٛمد )4)

 . (1/11(  اًم٘مقاقمد اًمٙمؼمى )3)

 . (1/141(  ذح اعمحكم قمغم مجع اجلقاُمع ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر )1)

 . (4/113(  ذح خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م )1)
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 . (5) ؾ سمف (: ) ويرضمح أجٔم٤م وضمقب قمغم ٟمدب ًمالطمتٞم٤مط ذم اًمٕمٛم -رمحف اهلل–وىم٤مل اعمرداوي 

: )يرضمح ُم٤م ُمدًمقًمف وضمقب أو يمراه٦م قمغم ُم٤م ُمدًمقًمف اًمٜمدب 3  -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ اًمٜمج٤مر 

 .(1)ٕن شمرضمٞمحٝمام قمٚمٞمف أطمقط ذم اًمٕمٛمؾ ( 

: ) واًمقضمقب يرضمح قمغم ُم٤م ؾمقى اًمتحريؿ ُمـ اًمٙمراه٦م  -رمحف اهلل-وىم٤مل اسمـ أُمػم احل٤مج

 .(4)واًمٜمدب واإلسم٤مطم٦م ًمالطمتٞم٤مط ( 

: ) اًمدال قمغم اًمقضمقب  ُم٘مدم قمغم اًمدال قمغم اًمٜمدب 3 اطمتٞم٤مـم٤ًم  -رمحف اهلل–ل وىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓم

 . (3) ًمؼماءة اًمذُم٦م (

 وضمف آطمتٞم٤مط :

ء اًمذُم٦م وم٢من اًمٗمٕمؾ ًمق يم٤من واضم٤ًٌم وم٘مد طمّمؾ ُمّمٚمحتف ، وًمق يم٤من  ح٤م ذم شم٘مديؿ اًمقاضم٥م ُمـ إسمرا

سملم : صمقاب ومٕمؾ اًمٜمدب وصمقاب ٟمٞم٦م اًمقاضم٥م يمام ذيمره     اًمٕمز سمـ قمٌداًمًالمٟمدسم٤ًم وم٘مد طمّمؾ صمقا

 .(1) -رمحف اهلل–

 أُمثٚم٦م وم٘مٝمٞم٦م :

صقم يقم اًمِمؽ دائر سملم آؾمتح٤ٌمب واًمقضمقب ، وم٤مٓؾمتح٤ٌمب ٓطمتامل يمقٟمف ُمـ  -5

ؿمٕم٤ٌمن، واًمقضمقب ٓطمتامل يمقٟمف ُمـ رُمْم٤من ، وطمٞمٜمئذ وم٤مٓطمتٞم٤مط صٞم٤مم هذا اًمٞمقم اًمذي يِمؽ 

 .(1)ومٞمف

ٗمؾ وم٢مٟمف ي٘مدم اًمٗمرض قمغم اًمٜمٗمؾ 3 اطمتٞم٤مـم٤ًم إذا و٤مق اًمقىم٧م سملم أداء ومريْم٦م اًمّمالة أو اًمٜم -1

                                 
 . (1/3511(  اًمتحٌػم )5)

 . (3/111(  ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )1)

 . (4/12ػم )(  اًمت٘مرير واًمتح4ٌ)

 . (1/401(  ٟمنم اًمٌٜمقد )3)

                  .(  1/11(  اٟمٔمر : اًم٘مقاقمد اًمٙمؼمى )1)

 . (1/441(  اٟمٔمر : اًمٗمروق ًمٚم٘مراذم )1)
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 .(5)ُٕمر اًمقضمقب وشم٘مديام ًمف قمغم اًمٜمٗمؾ 

إذا يم٤من قمٜمد ُم٤مل يريد إٟمٗم٤مىمف وشمٕم٤مرض قمٜمده ٟمٗم٘متف قمغم طم٩م ٟمٗمؾ أو ذم ُمقاضمٝم٦م قمدو داهؿ  -4

 .(1)اًمث٤مين ، وي٘مدم اًمقاضم٥م قمغم اًمٜمٗمؾاعمًٚمٛملم ، وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمف أن يٜمٗم٘مف ذم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . 534(  اٟمٔمر : ُمٜمٔمقُم٦م أصقل اًمٗم٘مف وىمقاقمده وذطمٝم٤م ًمٚمِمٞمخ حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم ص 5)

سمط وم٘مف اعمقازٟم٤مت ًمٚمديمتقر حمٛمقد ُمٝمدي1) وٛمـ سمحقث ُم١ممتر وم٘مف اعمقازٟم٤مت ودوره ذم احلٞم٤مة  (  اٟمٔمر : سمح٨م وقا

 . 5415اعمٕم٤مسة ص 
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 ًمث٤مين : شمٕم٤مرض اإلجي٤مب واإلسم٤مطم٦م .اعمٓمٚم٥م ا

ذه٥م أيمثر إصقًمٞملم إمم شم٘مديؿ اإلجي٤مب قمغم اإلسم٤مطم٦م قمٜمد اًمتٕم٤مرض سمٞمٜمٝمام 3 وذًمؽ ح٤م ذم 

ء اًمذُم٦م وإؾم٘م٤مط اًمٓمٚم٥م اًم٘م٤مئؿ ، وىمٞمؾ : ي٘مدم اإلسم٤مطم٦م قمغم اإلجي٤مب 3  شم٘مديؿ اًمقاضم٥م ُمـ إسمرا

سمدًمٞمؾ ، ومٜمٌ٘مك قمٚمٞمف طمتك  ٕن اإلسم٤مطم٦م ُمٕمتْمدة سم٤مٕصؾ ، وهق قمدم إجي٤مب اًمٌمء طمتك يتث٧ٌم

 .(5)ي٠مت اعمٖمػم

 : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م

وأُمػم  ،اًمٕمْمد اإلجيل ومٞمٝم٤م آطمتٞم٤مط وٟمص قمغمأظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ُمـ ىمدم اإلجي٤مب قمغم اإلسم٤مطم٦م ، 

 . -اهلل رمحٝمؿ–واًمًٞمٜم٤موين  ،سم٤مدؿم٤مه

... اًمث٤مين : أن يٙمقن  : ) اًمؽمضمٞمح سمح٥ًم اعمتـ ُمـ وضمقه -رمحف اهلل– اإلجيل ىم٤مل اًمٕمْمد

ً وُمدًمقل أظمر إسم٤مطم٦م 3 ًمالطمتٞم٤مط (  . (1)ُمدًمقًمف أُمرا

)واًمقضمقب( يرضمح )قمغم ُم٤م ؾمقى اًمتحريؿ( ُمـ اًمٙمراه٦م : ) -اهلل رمحف–ىم٤مل أُمػم سم٤مدؿم٤مه و

واًمٜمدب 3 ًمالطمتٞم٤مط ، )واًمٙمراه٦م( شمرضمح )قمغم اًمٜمدب( 3 ح٤م ذيمر )واًمٙمؾ( ُمـ اًمٙمراه٦م 

 .(4))قمغم اإلسم٤مطم٦م( 3 ح٤م ذيمر أجْم٤م( واًمتحريؿ واًمقضمقب واًمٜمدب يرضمح

  .(3)(سم٤مًمٓمٚم٥م ًمالطمتٞم٤مط3  اإلسم٤مطم٦م قمغم وإُمر: ) -اهلل رمحف–وىم٤مل اًمًٞمٜم٤موين اح٤مًمٙمل 

 وضمف آطمتٞم٤مط :

ء ًمذُمتف ، وم٢مٟمف ًمق يم٤من واضم٤ٌم ذم طم٘مٞم٘م٦م إ ن ذم شم٘مديؿ اإلجي٤مب واًمٕمٛمؾ سمف ؾمالُم٦م اعمرء ذم ديٜمف وإسمرا

                                 
( ، وهم٤مي٦م 1/352( ، وسمٞم٤من اعمختٍم ًمألصٗمٝم٤مين )1/354(  اٟمٔمر : ذح اعمحكم قمغم اجلٛمع ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر )5)

( ، واًمردود واًمٜم٘مقد 1/5001، وطمؾ اًمٕم٘مد واًمٕم٘مؾ ًمالؾمؽماسم٤مذي ، حت٘مٞمؼ د . قمكم سم٤مروم ) 511اًمقصقل ص 

 . 411( ، واًمتٕم٤مرض واًمؽمضمٞمح ًمٚمحٗمٜم٤موي ص 1/031)

 . (4/111(  ذح اًمٕمْمد )1)

 . (4/512(  شمٞمًػم اًمتحرير )4)

 . (1/01(  إصؾ اجل٤مُمع )3)
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 .(5)٤م ذم طم٘مٞم٘م٦م أُمره وم٘مد اؾمتٔمٝمر ًمٜمٗمًف واطمت٤مطأُمره ًمٙم٤من ُم١مدي٤م ًمف ، وًمق يم٤من ُم٤ٌمطم

 ُمث٤مل وم٘مٝمل : 

ٕنف  3ٓ ؟ ىمقٓن ، أطمدمه٤م : جي٥م همًٚمف ـ ٟمزًم٧م حلٞمتف قمـ طمد اًمقضمف هؾ جي٥م همًٚمف أوُمَ 

3 ٕنف ؿمٕمر ٓ يالىمل ٚمف يمِمٕمر اخلد ، واًمث٤مين : ٓ جي٥مٟم٤مسم٧م قمغم فمٝمر سمنمة اًمقضمف ومٞمج٥م همً

 . (1) آطمتٞم٤مط ُٕمر اًمٕم٤ٌمدة حمؾ اًمٗمرض ، ومٛمـ رضمح إول رضمحف سمٜم٤مء قمغم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .(1/031( ، واًمردود واًمٜم٘مقد )1/352( ، وسمٞم٤من اعمختٍم ًمألصٗمٝم٤مين )1/212(  اٟمٔمر : ذح اًمٚمٛمع )5)

 . (1/130اًمنمقمٞم٦م ًمٚمؼمزٟمجل ) (  اٟمٔمر : اًمتٕم٤مرض واًمؽمضمٞمح سملم إدًم٦م1)
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 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م : شمٕم٤مرض اإلجي٤مب واًمٙمراه٦م .

 إذا شمٕم٤مرض اإلجي٤مب واًمٙمراه٦م وم٢مٟمف ي٘مدم اإلجي٤مب 3 اطمتٞم٤مـم٤ًم ًمف .

 : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م

 . -رمحٝمام اهلل–وأُمػم سم٤مدؿم٤مه ،آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م أُمػم طم٤مج ٟمص قمغم

: ) واًمقضمقب يرضمح قمغم ُم٤م ؾمقى اًمتحريؿ ُمـ اًمٙمراه٦م واًمٜمدب  -رمحف اهلل–ػم طم٤مج ىم٤مل أُم

 . (5) واإلسم٤مطم٦م ًمالطمتٞم٤مط (

)واًمقضمقب( يرضمح )قمغم ُم٤م ؾمقى اًمتحريؿ( ُمـ اًمٙمراه٦م : ) -اهلل رمحف–وىم٤مل أُمػم سم٤مدؿم٤مه 

 .(1) واًمٜمدب 3 ًمالطمتٞم٤مط (

 وضمف آطمتٞم٤مط :

وذًمؽ ٕنف خيِمك ذم شمرك اًمقاضم٥م  3اجلقاز ن ُمّمٚمح٦م اًمقاضم٥م آيمد ، واعمٙمروه ذم طمٙمؿ إ

 .(4)واحلرج ، وأُم٤م اًمٙمراه٦م ومٚمٞمس ذم ومٕمٚمٝم٤م إصمؿ وٓ شمٕمرض ًمذماًمتٕمرض ًمإلصمؿ 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . (4/11(  اًمت٘مرير واًمتحٌػم )5)

 . (4/512(  شمٞمًػم اًمتحرير )1)

، واًمتٕم٤مرض واًمؽمضمٞمح سملم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمؼمزٟمجل  312(  اٟمٔمر : آطمتٞم٤مط طم٘مٞم٘متف وطمجٞمتف إلًمٞم٤مس سمٚمٙم٤م ص 4)

(1/151) . 
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 اعمٓمٚم٥م اًمراسمع : شمٕم٤مرض اإلجي٤مب واًمتحريؿ .

اظمتٚمػ إصقًمٞمقن ومٞمام إذا شمٕم٤مرض دًمٞمؾ يٗمٞمد اًمتحريؿ ودًمٞمؾ يٗمٞمد اإلجي٤مب ، أهيام ي٘مدم ؟ وىمد 

 ًملم :اظمتٚمٗمقا قمغم ىمق

رمحٝمام -    (1)واسمـ احل٤مضم٥م ،(5)شم٘مديؿ ُم٤م يٗمٞمد اًمتحريؿ ، وهق اظمتٞم٤مر أُمدي اًم٘مقل إول :

 . -اهلل

 ،(4)شم٤ًموي اًمدًمٞمٚملم ومال يرضمح أطمدمه٤م قمغم أظمر ، وهق اظمتٞم٤مر اًمرازي اًم٘مقل اًمث٤مين :

 . -رمحٝمؿ اهلل–(1)واًمزريمٌم ،(3)واًمٌٞمْم٤موي

 : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م

اًم٘م٤مئٚمقن سمت٘مديؿ ُم٤م يٗمٞمد اًمتحريؿ قمغم  –أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م أصح٤مب اًم٘مقل إول 

واعمٓمٞمٕمل  ،آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م اسمـ اهلامم وٟمص قمغم -اإلجي٤مب
(6)
 . -رمحٝمام اهلل– 

 . (0) : ) واًمتحريؿ قمغم همػمه ذم اعمِمٝمقر اطمتٞم٤مـم٤ًم ( -رمحف اهلل–ىم٤مل اسمـ اهلامم 

: ) ُمـ اًمقضمقب واًمٜمدب واإلسم٤مطم٦م  -رمحف اهلل–أُمػم سم٤مدؿم٤مه  وُمٕمٜمك قمغم همػمه يمام ووحف

                                 
 . (1/1223(  اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم )5)

 . (٤1/314مضم٥م ُمع سمٞم٤من اعمختٍم ًمألصٗمٝم٤مين )(  خمتٍم اسمـ احل1)

 . (1/340(  اعمحّمقل )4)

 . (3/111(  اعمٜمٝم٤مج ُمع ؾمٚمؿ اًمقصقل )3)

 . (5/541( ، واعمٜمثقر )1/501(  اًمٌحر اعمحٞمط )1)

ؾمٜم٦م  اعمحرم 50وًمد سمٜم٤مطمٞم٦م اعمٓمٞمٕم٦م سمٛمديري٦م اؾمٞمقط ذم ُمٍم ذم  ،احلٜمٗمل حمٛمد سمخٞم٧م سمـ طمًلم اعمٓمٞمٕملهق : (  6)

زهر ودرس ومٞمف، صمؿ قمٛمؾ ذم اًم٘مْم٤مء اًمنمقمل، واشمّمؾ سمجامل اًمديـ آومٖم٤مين، وقملم وشمٕمٚمؿ سم٤مٕ ،ـه5105

صقل احلٙمؿ، أطم٘مٞم٘م٦م آؾمالم ووُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف :   ، ُمِم٤مرك ذم قمٚمقم طمٜمٗمل و وم٘مٞمفوهق  ُمٗمتٞم٤م ًمٚمدي٤مر اعمٍمي٦م،

، ٚم٦م اًمٕمٌٞمد ذم قم٤ممل اًمتقطمٞمد اًم٘مقل اجل٤مُمع ذم اًمٓمالق اًمٌدقمل واعمتت٤مسمع، اًم٘مقل اعمٗمٞمد قمغم اًمرؾم٤مًم٦م اعمًامة وؾمٞم

 ( .2/21( ، وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم )1/103ـه . اٟمٔمر : إقمالم ًمٚمزريمكم )5413ؾمٜم٦م  رضم٥م 15وشمقذم سم٤مًم٘م٤مهرة ذم 

 . (4/512(  اًمتحرير ُمع اًمتٞمًػم )0)
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 . (5) واًمٙمراه٦م (

سم٤مً  -رمحف اهلل–وىم٤مل اعمٓمٞمٕمل  شمرك  قمـ اخلّمؿ : ) ٓ ٟمًٚمؿ أنف ًمٞمس ه٤مهٜم٤م اطمتٞم٤مط وأنّ  ضمقا

م ُمـ ىمٌٞمؾ ومٕمؾ اعمٗمًدة وشمرك  م سمٛمٜمزًم٦م واطمدة 3 ٕن ارشمٙم٤مب احلرا اًمقاضم٥م وارشمٙم٤مب احلرا

 . (1)٦م (اًمقاضم٥م ُمـ ىمٌٞمؾ اعمّمٚمح

 وضمف آطمتٞم٤مط :

ن اقمتٜم٤مء اًمنمع سمدومع اعمٗمًدة أومم ُمـ اقمتٜم٤مئف سمجٚم٥م اعمّمٚمح٦م ، وهلذا وم٢من سمقاقم٨م اًمٜمٗمس إ

 . (4) شمٜمٌٕم٨م ًمدومع اعمٗم٤مؾمد وًمق يم٤مٟم٧م ىمٚمٞمٚم٦م وٓ شمٜمٌٕم٨م ًمتحّمٞمؾ اعمّم٤مًمح إٓ إذا يم٤مٟم٧م ُمٕمتؼمة

تح٘م٤مق اًمٕم٘م٤مب قمغم آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م ُمتٕمذر 3 ٕن اخلؼم اعمحرم يتْمٛمـ اؾم سم٠من وٟمقىمش :

اًمٗمٕمؾ ، واخلؼم اعمقضم٥م يتْمٛمـ اؾمتح٘م٤مق اًمٕم٘م٤مب قمغم اًمؽمك ومٞمت٤ًموي٤من ، وٓ يرضمح أطمدمه٤م 

 . (3)قمغم أظمر

 سمجقاسملم : قمٜمف وأضمٞم٥م

 . (1)ُم٤م شم٘مدم ذيمره ُمـ أن دومع اعمٗم٤مؾمد أومم ُمـ ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح ذم اًمنميٕم٦م -5

م إذا شم٤ًموي٤م ذم داقمٞم٦م اًمٓمٌإ -1 ع إًمٞمٝم٤م وم٤مًمؽمك يٙمقن أؾمٝمؾ وأجن ن شمرك اًمقاضم٥م وومٕمؾ احلرا

ُمـ اًمٗمٕمؾ 3 ًمتْمٛمـ اًمٗمٕمؾ ُمِم٘م٦م احلريم٦م وقمدم اعمِم٘م٦م ذم اًمؽمك ، وُم٤م يٙمقن طمّمقل ُم٘مّمقده 

أوىمع يٙمقن أومم سم٤معمح٤مومٔم٦م ُمـ هذه اجلٝم٦م ، وُمـ ضمٝم٦م أن إومْم٤مء احلرُم٦م إمم ُم٘مّمقده أتؿ ُمـ 

ّمد أو اًمٖمٗمٚم٦م سمخالف إومْم٤مء اًمقاضم٥م 3 ٕن ُم٘مّمقد احلرُم٦م يت٠متك سم٤مًمؽمك ، واًمؽمك يم٤مف ُمع اًم٘م

                                 
 . (4/512(  شمٞمًػم اًمتحرير )5)

 . (3/120(  ؾمٚمؿ اًمقصقل )1)

( ، وهن٤مي٦م اًمقصقل 3/120وهن٤مي٦م اًمًقل ُمع ؾمٚمؿ اًمقصقل ) ( ،1/314(  اٟمٔمر : سمٞم٤من اعمختٍم ًمألصٗمٝم٤مين )4)

(2/4045) . 

 . (1/501( ، و اًمٌحر اعمحٞمط )3/120(  اٟمٔمر : هن٤مي٦م اًمًقل ُمع ؾمٚمؿ اًمقصقل )3)

 . 101(  اٟمٔمر : ذح اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمزرىم٤م ص 1)
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 . (5)اًمقاضم٥م

 :أُمثٚم٦م وم٘مٝمٞم٦م

ختتٚمػ إُمثٚم٦م اعمتٕم٤مرو٦م ذم احلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م وذًمؽ ومٞمام ئمٝمر ٓظمتالف ُمٜمزًم٦م اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد 

اعمتٕم٤مرو٦م ومت٤مرة يرضمح ضم٤مٟم٥م ُمّمٚمح٦م اًمقاضم٥م قمغم ُمٗمًدة ومٕمؾ اعمحرم 3 ًمٙمقن اعمّمٚمح٦م ومٞمٝم٤م 

 أقمٔمؿ ، ُمـ ذًمؽ :

3 ًمٕمٛمقم طمدي٨م : " ُمـ ٟم٤مم قمـ  (1)أوىم٤مت اًمٜمٝمل وهمػمه٤م ىمْم٤مء اًمٗمرائض اًمٗم٤مئت٦م ذم مجٞمع -5

 . (4)صالة أو ٟمًٞمٝم٤م ومٚمٞمّمٚمٝم٤م إذا ذيمره٤م "

 . (3)دم٥م اهلجرة قمغم اعمرأة ُمـ سمالد اًمٙمٗم٤مر سمدون حمرم ، وإن يم٤من ؾمٗمره٤م ًمقطمده٤م حمرم -1

وشم٤مرة يرضمح ضم٤مٟم٥م شمرك ُمٗمًدة ومٕمؾ اعمحرم وشمٗمقي٧م ُمّمٚمح٦م ومٕمؾ اًمقاضم٥م 3 ًمٙمقن اعمٗمًدة 

 .(1)وضمقب إظمراج زيم٤مة اًمّمٌل ُمع أن اًمتٍمف ذم ُم٤مًمف حمرم  ؿ ، وُمـ ذًمؽ :ومٞمٝم٤م أقمٔم

: ) ُم٤م يم٤من أيمؼم ىمدرا ُمـ اعمّم٤مًمح ىمدم ضمٚمٌف ،  -طمٗمٔمف اهلل–وًمذًمؽ ي٘مقل اًمديمتقر اًمريًقين 

وُم٤م يم٤من ُم٘مداره أيمؼم ُمـ اعمٗم٤مؾمد ىمدم دومٕمف ، وإذا شمٕم٤مرو٧م اعمّمٚمح٦م ُمع اعمٗمًدة ىمدم ُمٜمٝمام 

 . (1)دًمت٤م ومدومع اعمٗمًدة أومم ( إيمؼم ىمدرًا ، وم٢مذا شمٕم٤م

                                 
 . (1/1221(  اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم ًممُمدي )5)

 . 511( ، واًمروض اعمرسمع ص 1/34)(  اٟمٔمر : اعمٌدع 1)

 (  أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .4)

( ، سمرىمؿ 5/511اًمٌخ٤مري يمت٤مب اًمّمالة ، سم٤مب ُمـ ٟمز صالة ومٚمٞمّمؾ إذا ذيمر وٓ يٕمٞمد إٓ شمٚمؽ اًمّمالة ، )         

، سمرىمؿ 305( ، وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمّمالة ، سم٤مب ىمْم٤مء اًمّمالة اًمٗم٤مئت٦م واؾمتح٤ٌمب شمٕمجٞمؾ ىمْم٤مئٝم٤م ، ص120)

(110) . 

 . (5/544(  اٟمٔمر : اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد )3)

 . (4/141(  اٟمٔمر : اإلهب٤مج )1)

 . 410(  ٟمٔمري٦م اًمت٘مري٥م واًمتٖمٚمٞم٥م ص 1)
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 اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس : شمٕم٤مرض آؾمتح٤ٌمب واإلسم٤مطم٦م .

اظمتٚمػ إصقًمٞمقن ذم شمٕم٤مرض آؾمتح٤ٌمب ُمع اإلسم٤مطم٦م أهيام ي٘مدم ؟ وم٘م٤مل إيمثر : ي٘مدم 

آؾمتح٤ٌمب قمغم اإلسم٤مطم٦م ، وىمٞمؾ : ي٘مدم اإلسم٤مطم٦م ، وىمد أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ُمـ ىم٤مل سمت٘مديؿ 

 .(5)آؾمتح٤ٌمب

 : قمغم آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م ٟمّمقص اًمٕمٚمامء

 وٟمص قمغماًم٘م٤مئٚمقن سمت٘مديؿ آؾمتح٤ٌمب قمغم اإلسم٤مطم٦م، –أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط أصح٤مب اًم٘مقل إول 

 . -رمحٝمؿ اهلل–وأُمػم سم٤مدؿم٤مه  ،وأُمػم طم٤مج ،(1)وإزهري ،آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م اعمحكم

ط : ) )واًمٜمدب قمغم اعم٤ٌمح ذم إصح ( ًمالطمتٞم٤م -رمحف اهلل–ىم٤مل ضمالل اًمديـ اعمحكم 

 . (3)وٟم٘مٚمف إزهري ،  (4)سم٤مًمٓمٚم٥م(

: ) واًمٙمؾ ُمـ اًمٙمراه٦م واًمتحريؿ واًمقضمقب واًمٜمدب يرضمح قمغم  -رمحف اهلل–وىم٤مل أُمػم طم٤مج 

 .(1) وىم٤مل ٟمحقه أُمػم سم٤مدؿم٤مه،  (1) اإلسم٤مطم٦م ًمالطمتٞم٤مط (

 وضمف آطمتٞم٤مط :

 آطمتٞم٤مط ومٞمف ُمـ وضمٝملم : 

                                 
( ، وشمِمٜمٞمػ 3/111( ، وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )1/3511( ، و اًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي )1/043(  اٟمٔمر : اعمًقدة )5)

 . 111( ، اًمٖمٞم٨م اهل٤مُمع ص 1/512اعم٤ًمُمع )

ًمد سمـ قمٌداًمٚمف سمـ أيب سمٙمر سمـ حمٛمد اجلرضمل اعمٍمي إزهري اًمِم٤مومٕمل ، أبق اًمٗمْمؾ ، يٕمرف سم٤مًمقىم٤مد هق : ظم٤م(  1)

، شمتٚمٛمذ قمغم اعمٜم٤موي واًمت٘مل احلّمٜمل واًمًخ٤موي وهمػمهؿ ، وسمرع سم٤مدئ أُمره يِمتٖمؾ وىم٤مدًا سم٤مٕزهر ٕنف يم٤من ذم 

ي٦م ، واًمتٍميح سمٛمْمٛمقن اًمتقوٞمح ، ذم اًمٕمرسمٞم٦م واًمٜمحق ، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : إقمراب أضمروُمٞم٦م ، وإًمٖم٤مز اًمٜمحق

 ( .1/11( ، وؿمذرات اًمذه٥م )4/505ـه . اٟمٔمر : اًمْمقء اًمالُمع )201وشمقذم ؾمٜم٦م 

 . (1/141(  ذح اعمحكم ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر )4)

ٟمع )3)  . (1/351(  اٟمٔمر : اًمثامر اًمٞمقا

 . (4/11(  اًمت٘مرير واًمتحٌػم )1)

 . (4/512(  اٟمٔمر : شمٞمًػم اًمتحرير )1)
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، واعم٤ٌمح ٓ يتٕمٚمؼ سمف صمقاب وٓ  ن ومٕمؾ اعمٜمدوب حيّمؾ سمف اًمثقاب واخلالص ُمـ اًمٚمقمإ -5

 . (5)ظمالص ُمـ ًمقم ، ومٙم٤من آؾمتح٤ٌمب أومم سم٤معمراقم٤مة 

: ) وإن شمردد سملم اعمٜمدوب واعم٤ٌمح أيت سمف قمغم صٗم٦م  -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمٕمز سمـ قمٌداًمًالم 

 . (1)اعمٜمدوب 3 حتّمٞماًل ح٤م يتقهؿ ُمـ ُمّمٚمح٦م اًمٜمدب (

 .(4)اًمٜمدب ومٞمف إسم٤مطم٦م وزي٤مدة ومٙم٤من ومٕمٚمف أوممإن  -1

 ُمث٤مل وم٘مٝمل :

ُمـ ٟمز ريمٕمتلم ُمـ اًمًٜمـ اًمرواشم٥م ومل يٕمٚمؿ أهل ؾمٜم٦م اًمٗمجر أم ؾمٜم٦م اًمٔمٝمر ُمثال ، وم٢مٟمف ي٠ميت 

 . (3)سم٤مًمًٜمتلم ًمٞمحّمؾ قمغم اعمٜمًٞم٦م ُمٜمٝمام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . (1/403: طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٜم٤مين ) (  اٟمٔمر5)

 . 401(  ؿمجرة اعمٕمرف وإطمقال ص 1)

 . (1/043( ، واعمًقدة )3/131(  اٟمٔمر : اًمتٛمٝمٞمد )4)

 . (1/40(  اٟمٔمر : اًم٘مقاقمد اًمٙمؼمى ًمٚمٕمز سمـ قمٌداًمًالم )3)
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 اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمدس : شمٕم٤مرض آؾمتح٤ٌمب واًمٙمراه٦م .

اًمٙمراه٦م وم٢مٟمف ي٘مدم ُم٤م  ذه٥م مجٝمقر اًمٕمٚمامء إمم أنف قمٜمد شمٕم٤مرض ُم٤م ي٘متيض آؾمتح٤ٌمب وُم٤م ي٘متيض

 . (5)ي٘متيض اًمٙمراه٦م قمغم ُم٤م ي٘متيض آؾمتح٤ٌمب

 : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م

آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م اسمـ اًمٜمج٤مر وأُمػم سم٤مدؿم٤مه وأُمػم طم٤مج وأمحد اًم٘م٤ٌمب ٟمص قمغم
(2)

رمحٝمؿ –  

 .-اهلل

غم ُم٤م ُمدًمقًمف اًمٜمدب 3 ٕن : ) يرضمح ُم٤م ُمدًمقًمف وضمقب أو يمراه٦م قم -رمحف اهلل–ىم٤مل اسمـ اًمٜمج٤مر 

 .(4) شمرضمٞمحٝمام قمٚمٞمف أطمقط ذم اًمٕمٛمؾ (

أي : ًمالطمتٞم٤مط  (3) : ) واًمٙمراه٦م شمرضمح قمغم اًمٜمدب ح٤م ذيمر ( -رمحف اهلل–وىم٤مل أُمػم سم٤مدؿم٤مه 

ًم٘مقًمف ىمٌٚمٝم٤م : ) واًمقضمقب يرضمح قمغم ُم٤م ؾمقى اًمتحريؿ ُمـ اًمٙمراه٦م واًمٜمدب ًمالطمتٞم٤مط، 

 . واًمٙمراه٦م شمرضمح .. (

 . (1) : )واًمٙمراه٦م شمرضمح قمغم اًمٜمدب 3 ٕهن٤م أطمقط ( -رمحف اهلل–وىم٤مل أُمػم طم٤مج 

                                 
ٟمع )1/512( ، وشمِمٜمٞمػ اعم٤ًمُمع )1/111(  اٟمٔمر : اًمٖمٞم٨م اهل٤مُمع )5) ٌػم ( ، واًمتح1/511( ، و اًمثامر اًمٞمقا

( ،وذح 0/11( ، واعمٕمٞم٤مر اعمٕمرب ًمٚمقٟمنميز )3/111( ، وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )1/3511ًمٚمٛمرداوي )

 . (3/21اًمٙمقيم٥م اًم٤ًمـمع)

، ىم٤مضووم٘مٞمف ُم٤مًمٙمل، ،  ٤مبٌ  أمحد سمـ ىم٤مؾمؿ سمـ قمٌد اًمرمحـ اجلذاُمل اًمٗم٤مد، أبق اًمٕم٤ٌمس اًمِمٝمػم سم٤مًم٘مَ  هو :  (2)

٦م واًم٘مْم٤مء سمجٌؾ اًمٗمتح صمؿ اقمتزل وقمٙمػ قمغم اًمتدريس ذم )اعمديٜموزم اًمٗمتقى هب٤م،  ـه ،013سمٗم٤مس ؾمٜم٦م  ُمقًمدهو

، ذح ىمقاقمد قمٞم٤مض ، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : وقمرض قمٚمٞمف ىمْم٤مء اجلامقم٦م وم٤مُمتٜمع ، اًمٌٞمْم٤مء( وم٤مجل٤مُمع إقمٔمؿ سمٗم٤مس

شمقذم سمٗم٤مس و،  ث٧ٌم سمٕمْمٝم٤م اًمقٟمنميز ذم اعمٕمٞم٤مريمثػمة جمٛمققم٦م أ ومت٤موي، وًمف  اظمتّم٤مر إطمٙم٤مم اًمٜمٔمر ٓسمـ اًم٘مٓم٤منو

 ( .5/441( ، وؿمجرة اًمٜمقر اًمزيمٞم٦م )5/510ـه . اٟمٔمر : اًمدي٤ٌمج اعمذه٥م )001ؾمٜم٦م 

 . (3/111(  ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )4)

 . (4/512(  شمٞمًػم اًمتحرير )3)

 . (4/11(  اًمت٘مرير واًمتحٌػم )1)
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: )اًم٘م٤مقمدة أن آطمتٞم٤مط سم٤مًمًالُم٦م ُمـ اعمٙمروه أومم ُمـ حتّمٞمؾ  -رمحف اهلل–وىم٤مل أمحد اًم٘م٤ٌمب 

 .(5) اعمًتح٥م(

 وضمف آطمتٞم٤مط :

 ُمـ وضمٝملم : يٙمقن آطمتٞم٤مط 

 .(1)ومٕمؾ اعمًتح٥مسمؽمك اعمٙمروه يدومع اًمٚمقم قمٜمف ، ودومع اًمٚمقم أومم ُمـ  إن -5

اقمتٜم٤مء اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ سمج٤مٟم٥م اعمٜم٤مهل وشمريمٝم٤م ، أومم ُمـ اقمتٜم٤مئف سمج٤مٟم٥م إواُمر  إن -1

 .(4)وومٕمٚمٝم٤م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . (0/11(  اٟمٔمر : اعمٕمٞم٤مر اعمٕمرب ًمٚمقٟمنميز )5)

 . (1/141) (  اٟمٔمر : ذح اعمحكم قمغم اجلٛمع ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر1)

 . 142(  اٟمٔمر : سمح٨م اخلروج ُمـ اخلالف ًمٚمديمتقر قمٌداعمجٞمد صالطملم ص 4)
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 اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمسمع : شمٕم٤مرض آؾمتح٤ٌمب واًمتحريؿ .

 .(5)3 اطمتٞم٤مـم٤ًم  إذا شمٕم٤مرض ُم٤م ي٘متيض آؾمتح٤ٌمب ُمع ُم٤م ي٘متيض اًمتحريؿ وم٢مٟمف ي٘مدم اًمتحريؿ

 : قمغم آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م ٟمّمقص اًمٕمٚمامء

 . -رمحٝمؿ اهلل– (1)آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م : اًمٌٞمْم٤موي واًمٚمٙمٜمقي واسمـ اهلامم واًمٗمٜم٤مري ٟمص قمغم

م إٓ  : )واعمحرم قمغم اعمٌٞمح 3 ًم٘مقًمف  -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمٌٞمْم٤موي  : " ُم٤م اضمتٛمع احلالل واحلرا

 .(3)، وًمالطمتٞم٤مط (  (4)وهمٚم٥م احلرام احلالل "

ز اًمٗمٕمؾ  -رمحف اهلل–٤ٌمرة ىم٤مل ؿم٤مرطمف اإلؾمٜمقي وًمتقوٞمح اًمٕم د سم٤مإلسم٤مطم٦م هٜم٤م ضمقا : )واعمرا

واًمؽمك ، ًمٞمدظمؾ ومٞمف : اعمٙمروه واعمٜمدوب واعم٤ٌمح ذم اعمّمٓمٚمح قمٚمٞمف 3 ٕن اًمتحريؿ ُمرضمح قمغم 

 .(1) ( ٤مً ْمذيمقريـ ذم اًمٙمت٤مب ي٘متْمٞم٤من ذًمؽ أجاًمٙمؾ ، يمام ذيمره اسمـ احل٤مضم٥م 3 وٕن اًمدًمٞمٚملم اعم

: )واًمتحريؿ يؽمضمح قمغم همػمه ُمـ إطمٙم٤مم ًمذًمؽ  -رمحف اهلل–اًمٚمٙمٜمقي  وىم٤مل قمٌداًمٕمكم

 .(1)وآطمتٞم٤مط (

 .(0) : ) واًمتحريؿ قمغم همػمه ذم اعمِمٝمقر اطمتٞم٤مـم٤ًم ( -رمحف اهلل–و ىم٤مل اسمـ اهلامم 

                                 
( ، و اًمتحٌػم 3/112( ، و هن٤مي٦م اًمًقل ُمع ؾمٚمؿ اًمقصقل )0/1151(  اٟمٔمر : اعمٜمٝم٤مج ًمٚمٌٞمْم٤موي ُمع اإلهب٤مج )5)

 . (1/151( ، واًمتٕم٤مرض واًمؽمضمٞمح ًمٚمؼمزٟمجل )1/3511ًمٚمٛمرداوي )

سم٤معمٜمٓمؼ  قم٤مملـه ، وهق 015، وًمد ؾمٜم٦م  أو اًمَٗمٜمَري اًمروُمل ٤مريٜمَسمـ حمٛمد، ؿمٛمس اًمديـ اًمٗمَ حمٛمد سمـ محزة  هق :(  1)

ومّمقل ، و ذم اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞم٦م قمقيّم٤مت إومٙم٤مر، وذح إي٤ًمهمقضمل  ٤مء سمروؾم٦م ، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : وزم ىمْم ، وإصقل

ئع  ( ، وؿمذرات اًمذه٥م 5/20ًمققم٤مة )سمٖمٞم٦م اـه . اٟمٔمر : 143، وشمقذم ؾمٜم٦م  أنٛمقذج اًمٕمٚمقم، واًمٌدائع ذم أصقل اًمنما

(0/101.) 

 . 511شم٘مدم خترجيف ذم ص (  4)

 . (0/1151(  اعمٜمٝم٤مج ًمٚمٌٞمْم٤موي ُمع اإلهب٤مج )3)

 . (3/112(  هن٤مي٦م اًمًقل ُمع ؾمٚمؿ اًمقصقل )1)

 . (1/114(  ومقاشمح اًمرمحقت )1)

 . (4/512(  اًمتحرير ُمع اًمتٞمًػم )0)
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: ) ُمـ اًمقضمقب واًمٜمدب واإلسم٤مطم٦م  -رمحف اهلل–وُمٕمٜمك قمغم همػمه يمام ووحف أُمػم سم٤مدؿم٤مه 

 .(5) واًمٙمراه٦م (

: )احلٔمر قمغم اًمٜمدب يم٤مًمقضمقب قمٚمٞمف وقمغم اًمٙمراه٦م ، اًمٙمؾ  -رمحف اهلل–اًمٗمٜم٤مري  وىم٤مل

 .(1)ًمالطمتٞم٤مط( 

 وضمف آطمتٞم٤مط :

 آطمتٞم٤مط ُمـ وضمٝملم :

ن اًمٜمدب ومٞمف حتّمٞمؾ ُمّمٚمح٦م اًمٗمٕمؾ ، واحلٔمر ومٞمف دومع ُمٗمًدة ُمتح٘م٘م٦م ، ودومع اعمٗمًدة إ -5

 .(4)أهؿ ُمـ حتّمٞمؾ اعمّمٚمح٦م ذم ٟمٔمر اًمٕم٘مالء

عمحرم شمٕمرض ًمإلصمؿ واًمٕم٘م٤مب ، وًمٞمس ذم شمرك اعمٜمدوب شمٕمرض ًمذًمؽ ، ومٙم٤من ن ذم ومٕمؾ اإ -1

 اضمتٜم٤مب اعمحرم أومم .

 ُمث٤مل وم٘مٝمل :

 .(3)قمدم ضمقاز صالة اًمٜم٤مومٚم٦م ذم إوىم٤مت اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م 3 شمٖمٚمٞم٤ٌم جل٤مٟم٥م احلٔمر

 

 

 

 

 

                                 
 . (4/512(  شمٞمًػم اًمتحرير )5)

 . (1/311ائع )(  ومّمقل اًمٌد1)

 . (1/3511( ، واًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي )4/113(  اٟمٔمر : ذح اعمختٍم ًمٚمٕمْمد )4)

 . (1/151(  اٟمٔمر : اًمتٕم٤مرض واًمؽمضمٞمح ًمٚمؼمزٟمجل )3)
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 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مُمـ : شمٕم٤مرض اإلسم٤مطم٦م واًمٙمراه٦م .

، وم٢مٟمف ي٘مدم ُم٤م ي٘متيض اًمٙمراه٦م قمغم ُم٤م ي٘متيض  قمٜمد شمٕم٤مرض ُم٤مي٘متيض اإلسم٤مطم٦م وُم٤م ي٘متيض اًمٙمراه٦م

، وسمٜم٤مء قمغم اخلالف شمٕم٤مرض اعم٤ٌمح ُمع اعمحرم اًمذي ؾمٞم٠ميت ذيمره ىمد ي٘م٤مل سمقرود  (5)اإلسم٤مطم٦م 

 اخلالف هٜم٤م يمذًمؽ ُمـ سم٤مب أومم .

 : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م

 . -ام اهللرمحٝم–ذم اعم٠ًمخ٦م اسمـ أُمػم طم٤مج ، وأُمػم سم٤مدؿم٤مه  ٟمص قمغم آطمتٞم٤مط

: ) واًمٙمؾ ُمـ اًمٙمراه٦م واًمتحريؿ واوضمقب واًمٜمدب يرضمح  -رمحف اهلل–ىم٤مل اسمـ أُمػم طم٤مج 

 . (1) قمغم اإلسم٤مطم٦م ًمالطمتٞم٤مط (

 .(4) -رمحف اهلل–وٟم٘مؾ ٟمحقه أُمػم سم٤مدؿم٤مه 

 وضمف آطمتٞم٤مط :

 آطمتٞم٤مط ُمـ وضمٝملم :

 .(3) ٤محسمؽمك اعمٙمروه يدومع اًمٚمقم قمٜمف ، ودومع اًمٚمقم أومم ُمـ ومٕمؾ اعمٌ إٟمف -5

اقمتٜم٤مء اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ سمج٤مسمـ اعمٜم٤مهل وشمريمٝم٤م أومم ُمـ اقمتٜم٤مئف سمج٤مٟم٥م إواُمر وومٕمٚمٝم٤م ،  إن -1

 .(1) تومْماًل قمـ ضم٤مٟم٥م اعم٤ٌمطم٤م

 

 

 

                                 
 . (4/512( ، وشمٞمًػم اًمتحرير )4/11(  اٟمٔمر : اًمت٘مرير واًمتحٌػم )5)

 . (4/11(  اًمت٘مرير واًمتحٌػم )1)

 . (4/512(  شمٞمًػم اًمتحرير )4)

 . (1/141(  اٟمٔمر : ذح اعمحكم قمغم اجلٛمع ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر )3)

 . 142(  اٟمٔمر : سمح٨م اخلروج ُمـ اخلالف ًمٚمديمتقر قمٌداعمجٞمد صالطملم ص 1)
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 اعمٓمٚم٥م اًمت٤مؾمع : شمٕم٤مرض اإلسم٤مطم٦م واًمتحريؿ .

 صقرة اعم٠ًمخ٦م :

ز اًمٗمٕمؾ واًمؽمك ، ومٞمدظمؾ ذم اعم٠ًمخ٦م اعمٙمروه  د سم٤مإلسم٤مطم٦م ذم اعم٠ًمخ٦م : ضمقا واعمٜمدوب واعم٤ٌمح اعمرا

 . (5)آصٓمالطمل 3 ٕن اجلٛمٞمع جيقز ومٕمٚمف ، وجيقز شمريمف 

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 اظمتٚمػ إصقًمٞمقن ذم شمٕم٤مرض اإلسم٤مطم٦م واًمتحريؿ أهيام ي٘مدم قمغم صمالصم٦م أىمقال :

م ،  اًم٘مقل إول : شم٘مديؿ احلٔمر قمغم اإلسم٤مطم٦م ، وىم٤مًمقا : إذا اضمتٛمع احلالل واحلرام همٚم٥م احلرا

 . (1)مجٝمقر إصقًمٞملم  وهذا ىمقل

، وامحد سمـ (4)شم٘مديؿ اإلسم٤مطم٦م قمغم احلٔمر ، وهق اظمتٞم٤مر اًم٘م٤ميض قمٌداًمقه٤مب اًم٘مقل اًمث٤مين :

 . -رمحٝمام اهلل– (3)محدان

،  (1)هنام يت٤ًموي٤من ومال ي٘مدم أطمدمه٤م قمغم أظمر ، وهق اظمتٞم٤مر قمٞمًك سمـ أب٤من إ اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م :

 . -رمحٝمؿ اهلل– (0)، واًمٖمزازم  (1)واًم٤ٌمضمل 

                                 
 . (3/112(  اٟمٔمر : هن٤مي٦م اًمًقل ُمع ؾمٚمؿ اًمقصقل )5)

( ، 3/112( ، وهن٤مي٦م اًمًقل ُمع ؾمٚمؿ اًمقصقل )1/1221( ، واإلطمٙم٤مم ًممُمدي )1/511(  اٟمٔمر : اعمٕمتٛمد )1)

( ، 3/102( ، وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )1/500( ، واًمٌحر اعمحٞمط )1/114واعمجٛمقع اعمذه٥م ًمٚمٕمالئل )

( ، 1/315( ، وسمٞم٤من اعمختٍم )1/410( ، وومقاشمح اًمرمحقت )10/111وجمٛمقع اًمٗمت٤موى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م )

يؿ قمغم اًمذي ي٘متيض ( ، وضمٕمؾ زاده شم٘مديؿ اًمدًمٞمؾ اًمذي ي٘متيض اًمتحر5/125وشمرشمٞم٥م اًممزم ًمٜم٤مفمر زاده )

 اإلسم٤مطم٦م ُمـ ومروع ىم٤مقمدة : إذا اضمتٛمع احلالل واحلرام همٚم٥م احلرام .

 . (1/500(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط )4)

 . (3/110(  اٟمٔمر :ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )3)

 . (1/454( ، وذح اعمختٍم ًمألصٗمٝم٤مين )1/1221( ، واإلطمٙم٤مم ًممُمدي )1/330(  اٟمٔمر : اعمحّمقل )1)

 . ( 1/5051إطمٙم٤مم ًمٗمّمقل )(  اٟمٔمر : 1)

 . (1/311(  اٟمٔمر :اعمًتّمٗمك )0)



يف مباحث التعارض والرتجوحالفصل السابع: األخ  باالحتواط   

 

[514] 

 

 : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م

،  -اًم٘م٤مئٚمقن سمت٘مديؿ احلٔمر قمغم اإلسم٤مطم٦م–أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م أصح٤مب اًم٘مقل إول 

آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م مج٤مقم٦م ُمـ إصقًمٞملم وهؿ : اجلّم٤مص ، واًمنظمز ، وؾمٚمٞمؿ  وٟمص قمغم

ًمٕمْمد اإلجيل ، واإلؾمٜمقي ، ، واًمِمػمازي ، واًمرازي ، وأُمدي ، واسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، وا (5)اًمرازي

 . -رمحف اهلل–واسمـ اًمًٌٙمل ، و ضمالل اًمديـ اعمحكم ، واًمًٞمقـمل ، واسمـ اًمٜمج٤مر ، واسمـ اهلامم 

احلٔمر واإلسم٤مطم٦م إذا اضمتٛمٕم٤م وم٤محلٔمر أومم إذا شم٤ًموى ؾم٤ٌٌممه٤م : )   -رمحف اهلل–ىم٤مل اجلّم٤مص 

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُمذه٥م ويمذًمؽ جي٥م أن يٙمقن طمٙمٛمٝمام ذم إظم٤ٌمر اعمروي٦م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل

ومم٤م يدل قمغم أن اًمتحريؿ ...  أصح٤مسمٜم٤م يدل قمغم أن ذًمؽ ىمقهلؿ وىمد سمٞمٜم٤مه ذم أصقل اًمٗم٘مف

أن ومٕمؾ اعمحٔمقر يًتحؼ سمف اًمٕم٘م٤مب وشمرك اعم٤ٌمح ٓ يًتحؼ سمف اًمٕم٘م٤مب وآطمتٞم٤مط  ...أومم

 . (1) (آُمتٜم٤مع مم٤م ٓ ي٠مُمـ اؾمتح٘م٤مق اًمٕم٘م٤مب سمف ومٝمذه ىمْمٞم٦م واضم٦ٌم ذم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ

ٕن اًمٜمص اعمقضم٥م ًمٚمحٔمر ومٞمف زي٤مدة طمٙمؿ وهق ٟمٞمؾ اًمثقاب : ) -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمنظمزو 

سم٤مٟٓمتٝم٤مء قمٜمف واؾمتح٘م٤مق اًمٕم٘م٤مب سم٤مإلىمدام قمٚمٞمف وذًمؽ يٜمٕمدم ذم اًمٜمص اعمقضم٥م ًمإلسم٤مطم٦م ومٙم٤من 

مت٤مم آطمتٞم٤مط ذم إصم٤ٌمت اًمت٤مريخ سمٞمٜمٝمام قمغم أن يٙمقن اعمقضم٥م ًمٚمحٔمر ُمت٠مظمرا وإظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط 

 . (4) (  نمعأصؾ ذم اًم

وإن مل يٙمـ ًمف أصؾ ُمـ طمٔمر وٓ إسم٤مطم٦م قمـ ؾمٚمٞمؿ اًمرازي ىمقًمف : ) -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمزريمٌم 

                                 
ٕنف يم٤من اؿمتٖمؾ ذم 3 شمٗم٘مف وهق يمٌػمهق : ؾمٚمٞمؿ سمـ أجقب سمـ ؾمٚمٞمؿ  اًمرازي ، يٙمٜمك سم٠ميب اًمٗمتح ،  وم٘مٞمف ؿم٤مومٕمل ، و(  5)

صدر قمٛمره سم٤مًمٚمٖم٦م واًمٜمحق واًمتٗمًػم واعمٕم٤مين، صمؿ ؾم٤مومر إمم سمٖمداد، واؿمتٖمؾ سم٤مًمٗم٘مف قمٜمد اًمِمٞمخ أيب طم٤مُمد 

يٞمٜملا رؤوس  و ، اًمٗمروع ، ويمت٤مب اًمتٗمًػم ؾمامه وٞم٤مء اًم٘مٚمقب ، صمؿ ص٤مر إُم٤مُم٤ًم ذم اًمٗم٘مف ، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف :  إلؾمٗمرا

ـه . اٟمٔمر : ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ اًمّمالح 330وشمقذم ؾمٜم٦م ،  اًمٙم٤مذم  ، واعم٤ًمئؾ ذم اخلالف 

 ( .5/111ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم )( ، وـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م 3/411(، وـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ اًمًٌٙمل)5/302)

 . (4/03(  أطمٙم٤مم اًم٘مرآن )1)

 . (1/15(  أصقل اًمنظمز )4)
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ومػمد ظمؼم ي٘متيض اإلسم٤مطم٦م، وآظمر احلٔمر، ومقضمٝم٤من: )أطمدمه٤م( أن احلٔمر أومم ًمالطمتٞم٤مط، وٕن 

م يٖمٚم٥م. و )اًمث٤مين( أهنام ؾمقاء  . (5) ( احلرا

يٙمقن أطمدمه٤م أىمرب إمم آطمتٞم٤مط ، سم٠من ي٘متيض احلٔمر وقمٜمقن اًمزريمٌم ًمٚمٛم٠ًمخ٦م سم٘مقًمف : ) أن 

 . (1) وأظمر اإلسم٤مطم٦م (

ن ذم اإلىمدام قمغم اعمحٔمقر ويدل قمٚمٞمف أن احلٔمر أطمقط 3 ٕ: )  -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمِمػمازي 

 . (4) ( ، وًمٞمس ذم شمرك اعم٤ٌمح إصمؿ ، ومٙم٤من شم٘مديؿ احلٔمر أوممإصمامً 

م أو يؽمك اعم٤ٌمح وشمرك اعم٤ٌمح أومم ومٙم٤من دار سملم أن ير: ) -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمرازي  شمٙم٥م احلرا

 .(3) (  اًمؽمضمٞمح ًمٚمٛمحرم اطمتٞم٤مـم٤م

م ُمقضم٦ٌم : ) -رمحف اهلل–وىم٤مل أُمدي  واًمقضمف ذم شمرضمٞمح ُم٤م ُم٘متْم٤مه احلٔمر أن ُمالسم٦ًم احلرا

 . (1) (  ًمٚمٛم٠مثؿ سمخالف اعم٤ٌمح، ومٙم٤من أومم سم٤مٓطمتٞم٤مط

ح قم٤مُم٦م اًمٕمٚمامء اًمدًمٞمؾ احل٤مفمر قمغم اًمدًمٞمؾ وهبذا اًمدًمٞمؾ رضم: ) -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 . (1) (  اعمٌٞمح وؾمٚمؽ يمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء دًمٞمؾ آطمتٞم٤مط ذم يمثػم ُمـ إطمٙم٤مم سمٜم٤مء قمغم هذا

 . (0) (  ي٘مدم احلٔمر قمغم اإلسم٤مطم٦م 3 ًمالطمتٞم٤مط: )  -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمٕمْمد اإلجيل 

حريؿ3 ٕن ذًمؽ اًمٗمٕمؾ إن يم٤من أن آطمتٞم٤مط ي٘متيض إظمذ سم٤مًمت: ) -رمحف اهلل–وىم٤مل اإلؾمٜمقي 

                                 
 . (1/505(  اٟمٔمر :اًمٌحر اعمحٞمط )5)

 . (1/500(  اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )1)

 . (1/210(  ذح اًمٚمٛمع )4)

 . (1/330(  اعمحّمقل )3)

 . (1/1224(  اإلطمٙم٤مم )1)

 . (10/112(  جمٛمقع اًمٗمت٤موى )1)

 . (4/113ختٍم )(  ذح اعم0)
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 . (5) ( طمراُم٤م ومٗمل ارشمٙم٤مسمف ضورة، وإن يم٤من ُم٤ٌمطم٤م ومال ضر ذم شمريمف

ىم٤مقمدة شمٖمٚمٞم٥م احلرام قمغم احلالل ُمـ اًم٘مقاقمد اعمتٗمرقم٦م قمغم  -رمحف اهلل–و ضمٕمؾ اسمـ اًمًٌٙمل 

 . (1)  آطمتٞم٤مط

 . (4) (  ف أطمقطوظمؼم احلٔمر قمغم اإلسم٤مطم٦م 3 ٕن: )  -رمحف اهلل–وىم٤مل ضمالل اًمديـ اعمحكم 

 . (3)  ( وي٘مدم احلٔمر قمغم اإلسم٤مطم٦م 3 ٕنف أطمقط: )  -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمًٞمقـمل 

يرضمح ُم٤م ُمدًمقًمف احلٔمر قمغم ُم٤م ُمدًمقًمف اإلسم٤مطم٦م ... 3 ٕنف : )  -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ اًمٜمج٤مر 

 . (1) (  أطمقط

 . (1) تٞم٤مـم٤ًم (واًمتحريؿ قمغم همػمه ذم اعمِمٝمقر 3 اطم: )   -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ اهلامم 

: ) ُمـ اًمقضمقب واًمٜمدب واإلسم٤مطم٦م  -رمحف اهلل–وُمٕمٜمك قمغم همػمه يمام ووحف أُمػم سم٤مدؿم٤مه 

 . (0)واًمٙمراه٦م ( 

 وضمف آطمتٞم٤مط :

 آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م ُمـ وضمٝملم :

اهتامم اًمنمع سمج٤مٟم٥م اعمحرم أيمثر ُمـ اهتامُمف وُمراقم٤مشمف جل٤مٟم٥م اعم٤ٌمطم٤مت ، وًمذًمؽ ىم٤مل  إن -5

: ) حيت٤مط اًمنمع ذم اخلروج ُمـ احلرُم٦م إمم اإلسم٤مطم٦م أيمثر ُمـ اخلروج ُمـ  -رمحف اهلل–اًم٘مراذم 

                                 
 . (3/120(  هن٤مي٦م اًمًقل ُمع ؾمٚمؿ اًمقصقل )5)

 . (5/550(  إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر )1)

 . (1/141(  ذح اعمحكم قمغم اجلٛمع ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر )4)

 . (3/21(  ذح اًمٙمقيم٥م اًم٤ًمـمع )3)

 . ( 3/102(  ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )1)

 . (4/512(  اًمتحرير ُمع اًمتٞمًػم )1)

 ( .4/512ير )شمٞمًػم اًمتحر(  0)
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 . (5)اإلسم٤مطم٦م إمم احلرُم٦م 3 ٕن اًمتحريؿ يٕمتٛمد اعمٗم٤مؾمد ومٞمتٕملم آطمتٞم٤مط ( 

اًمٕم٤مىمؾ ًمق ظمػم سملم أُمريـ وىمٞمؾ ًمف : إن ذم أطمدمه٤م ضر ُمتح٘مؼ ذم أضمؾ ، وأظمر ٓ  إن -1

ضم٤مٟم٥م اًمؽمك دومٕم٤م ًمٚمير اعمتح٘مؼ ، ويمذًمؽ احل٤مل ذم ضر وٓ ٟمٗمع ومٞمف ذم أضمؾ ، رضمح 

 . (1)اعمحرم واعم٤ٌمح إذا شمٕم٤مرو٤م 

 ٟمقىمش آطمتٞم٤مط ُمـ وضمٝملم :و

آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م ممٜمقع 3 ٕنف ٓ ُمزي٦م ٕطمد احلٙمٛملم قمغم أظمر ُمـ ضمٝم٦م أن اهلل يمام  إن -5

م ومٝمق اًمذي أطمؾ احلالل ، وًمذا ٓ جيقز ًمٜم٤م حتريؿ ُم٤م أطمٚم ف اهلل ًمٜم٤م ، يمام ٓ جيقز حتٚمٞمؾ طمرم احلرا

 . (4)ُم٤م طمرُمف اهلل قمٚمٞمٜم٤م 

م ، ومٞمٙمقن  -1 ُم٤م طمرا ُم٤ًم يٙمقن ىمد ارشمٙم٥م ضمٝم٤مًم٦م ، واقمت٘مد ُم٤مًمٞمس طمرا أن سم٤مقمت٘م٤مد اعم٤ٌمح طمرا

 . (3)آطمتٞم٤مط طمٞمٜمئذ ُمٜمٜمققم٤ًم 

: أهنام وإن شم٤ًموي٤م ُمـ ضمٝم٦م احل٤ميمؿ سمف وهق اهلل ؾمٌح٤مٟمف ، إٓ أن  وأضمٞم٥م قمـ اًمقضمف إول

زي٦م ًمٞم٧ًم ُمقضمقدة ذم اعم٤ٌمح ، ُمـ ضمٝم٦م أن اإلٟم٤ًمن ي٠مثؿ سمٗمٕمٚمف ، وٓ ي٠مثؿ سمؽمك اعم٤ٌمح ًمٚمحٔمر ُم

 .(1)وٓ ومٕمٚمف ، ومٙم٤من شم٘مديؿ احلٔمر أومم ُمـ هذه اجلٝم٦م

: سم٠منف إذا اؾمت٤ٌمح اعمحٔمقر وىمع ذم ظمٓمريـ : ومٕمؾ اعمحٔمقر ، واقمت٘م٤مد طمٚمف  ،  وأضمٞم٥م قمـ اًمث٤مين

ي٘مع ذم ظمٓمر واطمد هق : اقمت٘م٤مد اعم٤ٌمح حمٔمقرًا ، وأُم٤م إذا اُمتٜمع ُمـ اعم٤ٌمح ٓقمت٘م٤مد حتريٛمف 

                                 
 . (1/500( ، واٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط )4/113(  اًمٗمروق )5)

( ، وذح اعمختٍم ًمألصٗمٝم٤مين 3/120( ، و هن٤مي٦م اًمًقل ُمع ؾمٚمؿ اًمقصقل )1/210(  اٟمٔمر : ذح اًمٚمٛمع )1)

(1/454) . 

 . (1/5051(  اٟمٔمر : إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل )4)

 . (1/330(  اٟمٔمر : اعمحّمقل )3)

 . (1/210) (  اٟمٔمر : ذح اًمٚمٛمع1)
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 .(5) واضمتٜم٤مب ظمٓمريـ أومم ُمـ اضمتٜم٤مب ظمٓمر واطمد

 أُمثٚم٦م وم٘مٝمٞم٦م :

ًمق اظمتٚمٓم٧م حمرُم٦م سم٠مضمٜمٌٞم٤مت حمّمقرات ومال جيقز ًمٚمرضمؾ أن يتزوج ُمٜمٝمـ 3 شمٖمٚمٞم٤ًٌم جل٤مٟم٥م  -5

 (1)احلرُم٦م قمغم اإلسم٤مطم٦م . 

وطء اجلٛمٞمع شم٘مدياًم ًمٚمحٔمر قمغم  إذا ـمٚمؼ سمٕمض ٟم٤ًمئف سمٕمٞمٜمٝم٤م صمؿ ٟمًٞمٝم٤م ، وم٢مٟمف حيرم -1

 .(4)اإلسم٤مطم٦م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . (1/330(  اٟمٔمر : اعمحّمقل )5)

 . (1/155(  اٟمٔمر : اًمتٕم٤مرض واًمؽمضمٞمح ًمٚمؼمزٟمجل )1)

 . (1/1224(  اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم ًممُمدي )4)
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 اعمٓمٚم٥م اًمٕم٤مذ : شمٕم٤مرض اإلسم٤مطم٦م واًمتحريؿ ومٞمام أصٚمف ُم٤ٌمح .

، ويم٤من اًمٜم٤مىمؾ صؾ ٤مطم٦م ، وضم٤مء ظمؼم ُم٘مرر حلٙمؿ هذا إًمق يم٤من إصؾ هق اإلسم صقرة اعم٠ًمخ٦م :

٤م ُم٘مررة حلٙمؿ إصؾ ، أو ًمذي ي٘مدم ُمٜمٝمام ؟ هؾ شم٘مدم اإلسم٤مطم٦م سمٜم٤مء قمغم أهني٘متيض احلٔمر ، ومام

 ي٘مدم احلٔمر سمٜم٤مء قمغم أنف ٟم٤مىمؾ حلٙمؿ إصؾ ، وأن ي٘متيض احلٔمر ؟ 

وهذه اعم٠ًمخ٦م شمٜمٌٜمل قمغم ُم٠ًمخ٦م أظمرى وهل: شمرضمٞمح اًمٜم٤مىمؾ قمـ إصؾ قمغم اعم٘مرر ، وىمد 

 اظمتٚمػ إصقًمٞمقن ومٞمٝم٤م قمغم ىمقًملم :

ؾ ، وسمف ىم٤مل مجٝمقر شمرضمٞمح اًمٜم٤مىمؾ قمـ طمٙمؿ إصؾ قمغم اعم٘مرر حلٙمؿ إص اًم٘مقل إول :

 .(5) إصقًمٞمقن

،  (4)، واًمرازي  (1)شمرضمٞمح اعم٘مرر حلٙمؿ إصؾ قمغم اًمٜم٤مىمؾ قمٜمف ،واظمت٤مره ؾمٚمٞمؿ اًم٘مقل اًمث٤مين :

  . -اهلل رمحٝمؿ– (1)،  واًمٌٞمْم٤موي (3)واًمٓمقذم

واًمذي يؽمضمح ذم هذه اعم٠ًمخ٦م : شم٘مديؿ احلٔمر قمغم اإلسم٤مطم٦م ومٞمام يم٤من إصؾ ومٞمف احلٔمر ، وذًمؽ 

 : ُمـ وضمٝملم

اخلؼم اًمٜم٤مىمؾ قمـ إصؾ يٗمٞمد وم٤مئدة ضمديدة ، وهق طمٙمؿ ذقمل ضمديد ،  إن اًمقضمف إول :

را اًمٜمًخ ،  وُم٤ميٗمٞمد أومم مم٤م ٓ يٗمٞمد ، وٕن احلٙمؿ سمؽمضمٞمح اعم٘مرر حلٙمؿ إصؾ يًتٚمزم ُمٜمف شمٙمرا

 . (1)وإصؾ قمدُمف 

                                 
( ، وذح اعمحكم قمغم اجلٛمع ُمع طم٤مؿمٞم٦م 4/110( ، وذح خمتٍم اًمروو٦م )1/512(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط )5)

 . (1/315( ، وٟمزه٦م اخل٤مـمر )1/5540( ، وإرؿم٤مد اًمٗمحقل )1/141اًمٕمٓم٤مر )

 . (1/500(  ٟم٘مٚمف اًمزريمٌم قمٜمف ذم اًمٌحر اعمحٞمط )1)

 . (1/344(  اعمحّمقل )4)

 . (4/001(  ذح خمتٍم اًمروو٦م )3)

 . (1/5000(  اعمٜمٝم٤مج ُمع هن٤مي٦م اًمًقل )1)

 . (1/5005(  اٟمٔمر : هن٤مي٦م اًمًقل )1)
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آطمتٞم٤مط ، ووضمٝمف  ، وىمد شم٘مدم ذيمر اًمٜمص قمغم حلٔمريٙمقن سمت٘مديؿ اآطمتٞم٤مط إن  اًمقضمف اًمث٤مين :

 ذم اعم٠ًمخ٦م اًم٤ًمسم٘م٦م .

ٓ يرد اخلالف اًمذي ؾمٌؼ ذيمره ذم ُم٠ًمخ٦م : شمٕم٤مرض احلٔمر واإلسم٤مطم٦م هٜم٤م 3 ًمقضمقد اًم٘مريٜم٦م  شمٜمٌٞمف :

ذم ُم٠ًمخ٦م شمٕم٤مرض احلٔمر واإلسم٤مطم٦م :  -رمحف اهلل–اعمرضمح٦م جل٤مٟم٥م احلٔمر ، يمام ىم٤مل اسمـ اًمًٌٙمل 

وٓ إسم٤مطم٦م ، واىمت٣م أطمد اخلؼميـ احلٔمر،  ) واخلالف ومٞمام إذا مل يٙمـ ًمٚمٌمء اصؾ ُمـ طمٔمر ،

وأظمر اإلسم٤مطم٦م .... أُم٤م إذا يم٤من ًمذًمؽ اًمٌمء أصؾ إسم٤مطم٦م ، وأصؾ طمٔمر ، وأطمد اخلؼميـ يقاومؼ 

ذًمؽ إصؾ ، وأظمر خم٤مًمٗمف يم٤من اًمٜم٤مىمؾ قمـ ذًمؽ إصؾ أومم ، يمت٘مديؿ اخلؼم ذم حتريؿ اًمٜمٌٞمذ 

 . (5) قمغم اخلؼم ذم حتٚمٞمٚمف (

 أُمثٚم٦م وم٘مٝمٞم٦م : 

إصؾ ذم اعمٓمٕمقُم٤مت احلؾ، ومٚمق ورد سم٢مسم٤مطم٦م اًمثٕمٚم٥م طمدي٨م 3 وطمدي٨م سمتحريٛمف 3 ومٝمؾ  إن -5

وم٘متف أصؾ احلؾ واقمتْم٤مده سمف، ومٝمام دًمٞمالن، ومػمضمح٤من قمغم دًمٞمؾ واطمد،  يرضمح دًمٞمؾ اإلسم٤مطم٦م عمقا

وهق دًمٞمؾ احلٔمر، أو يرضمح احل٤مفمر3 ٕنف ٟم٤مىمؾ قمـ أصؾ احلؾ، ومٝمق ُمٗمٞمد وم٤مئدة زي٤مدة، وهل 

 . (1)هذا اخلالفاًمتحريؿ؟ ومٞمف 

: ورد ذم اًمْمٌع أهن٤م صٞمد دم٥م ومٞمف اًمٗمدي٦م ذم اإلطمرام، وهق يٗمٞمد إسم٤مطمتٝم٤م، وصم٧ٌم أن اًمٜمٌل  -1

، وهل ذات ٟم٤مب، وهق يٗمٞمد حتريٛمٝم٤م، وم٤مٕول ُم٘مرر  (4) "هنك قمـ يمؾ ذي ٟم٤مب ُمـ اًم٤ًٌمع "

                                 
 . (3/110(  رومع احل٤مضم٥م )5)

 . (4/110ًمروو٦م )(  اٟمٔمر : ذح خمتٍم ا1)

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .(  4)

( ، وُمًٚمؿ 1110( ، سمرىمؿ )0/21اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمذسم٤مئح واًمّمٞمد ، سم٤مب حلقم احلٛمر اإلٟمًٞم٦م ، )          

اًمٜمٝمل قمـ أيمؾ يمؾ ذي ٟم٤مب ُمـ اًم٤ًٌمع ب ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمّمٞمد واًمذسم٤مئح وُم٤م ي١ميمؾ ُمـ احلٞمقان  ، سم٤م

 (.5241، سمرىمؿ ) 030، ص ٓمػمويمؾ ذي خمٚم٥م ُمـ اًم
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 .(5)ت٘مدمإلسم٤مطمتٝم٤م إصٚمٞم٦م، واًمث٤مين ٟم٤مىمؾ قمـ أصؾ اإلسم٤مطم٦م، وم٠مهيام ي٘مدم؟ ومٞمف اخلالف اعم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . (4/110(  اٟمٔمر : ذح خمتٍم اًمروو٦م )5)
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 اعمٓمٚم٥م احل٤مدي قمنم : شمٕم٤مرض اًمٙمراه٦م واًمتحريؿ .

 . (5)قمٜمد شمٕم٤مرض اًمٙمراه٦م واًمتحريؿ يرضمح ُم٤م ي٘متيض اًمتحريؿ قمغم ُم٤م ي٘متيض اًمٙمراه٦م

ويدظمؾ ذم اعم٠ًمخ٦م يمذًمؽ : قمٜمد ورود دًمٞمؾ حيتٛمؾ اًمٙمراه٦م وحيتٛمؾ اًمتحريؿ ، وم٢مٟمف يرضمح 

: " هنك قمـ اًمّمالة سمٕمد  أن اًمٜمٌل  طمدي٨م أيب هريرة ضم٤مٟم٥م اًمتحريؿ اطمتٞم٤مـم٤ًم ، يمحٛمؾ 

قمغم اًمتحريؿ (1)اًمٕمٍم طمتك شمٖمرب اًمِمٛمس ، وقمـ اًمّمالة سمٕمد اًمّمٌح طمتك شمٓمٚمع اًمِمٛمس " 

 .(4)ُمع اطمتامل إرادة اًمٙمراه٦م

 : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م

امم ، واسمـ ُمٗمٚمح ، آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م اًمٕمْمد اإلجيل ، واسمـ اًمًٌٙمل ، واسمـ اهل ٟمص قمغم

 . -رمحٝمؿ اهلل–واعمرداوي واًمٗمٜم٤مري ، 

 .(3): ) ي٘مدم احلٔمر قمغم اًمٙمراه٦م 3 ٕنف أطمقط (  -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمٕمْمد اإلجيل 

ؿم٤مرطم٤م ًمٕم٤ٌمرة اعمختٍم : ) )احلٔمر قمغم اإلسم٤مطم٦م ، وىمٞمؾ :  -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ اًمًٌٙمل 

 . (1) قمغم اًمٙمراه٦م ( 3 ًمالطمتٞم٤مط (سم٤مًمٕمٙمس ، وقمغم اًمٜمدب 3 ٕن دومع اعمٗم٤مؾمد أهؿ ، و

 . (1) : ) واًمتحريؿ قمغم همػمه ذم اعمِمٝمقر اطمتٞم٤مـم٤ًم ( -رمحف اهلل–ىم٤مل اسمـ اهلامم 

: ) ُمـ اًمقضمقب واًمٜمدب واإلسم٤مطم٦م  -رمحف اهلل–وُمٕمٜمك قمغم همػمه يمام ووحف أُمػم سم٤مدؿم٤مه 

                                 
( ، 3/110( ، ورومع احل٤مضم٥م )1/133( ، وذح اعمختٍم ًمٚمٕمْمد )1/1221(  اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم ًممُمدي )5)

( ، واًمتحٌػم 1/311( ، وومّمقل اًمٌدائع )3/5101( ، وأصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح )1/314وسمٞم٤من اعمختٍم )

(1/3513) . 

 ( 111، سمرىمؿ ) 111(  أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اًمّمالة ، سم٤مب إوىم٤مت اًمتل هنل قمـ اًمّمالة ومٞمٝم٤م ، ص1)

 . (1/151(  اٟمٔمر : اًمتٕمرض واًمؽمضمٞمح ًمٚمؼمزٟمجل )4)

 . (1/133(  ذح اعمختٍم )3)

 . (3/110(  رومع احل٤مضم٥م )1)

 . (4/512(  اًمتحرير ُمع اًمتٞمًػم )1)
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 . (5) واًمٙمراه٦م (

 . (1) ًمٙمراه٦م 3 ٕنف أطمقط (: ) ويرضمح احلٔمر ... قمغم ا -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح 

: ) احلٔمر قمغم اًمٜمدب يم٤مًمقضمقب قمٚمٞمف ، وقمغم اًمٙمراه٦م 3 اًمٙمؾ  -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمٗمٜم٤مري 

 . (4) ًمالطمتٞم٤مط(

 . (3) : )ويرضمح احلٔمر أجْم٤ًم قمغم اًمٙمراه٦م ... 3 ٕنف اطمقط ( -رمحف اهلل–وىم٤مل اعمرداوي 

 وضمف آطمتٞم٤مط :

 آطمتٞم٤مط ُمـ وضمٝملم :

٤ًمٍو ًمٚمٛمٙمروه ذم يمقهنام ي٘متْمٞم٤من ـمٚم٥م اًمؽمك ، واعمحرم يزيد قمغم اعمٙمروه ذم ُم اًمتحريؿ إن -5

 .(1)اًمٚمقم قمٜمد اًمٗمٕمؾ ، ومّم٤مر آطمتٞم٤مط هلذه اًمزي٤مدة ُمٓمٚم٥م

اعم٘مّمقد ُمـ اعمحرم واعمٙمروه هق اًمؽمك 3 ح٤م ومٞمٝمام ُمـ دومع ُمٗمًدهتام اعمالزُم٦م ًمٚمٗمٕمؾ ،  إن -1

 .(1)سمف أوممواحلرُم٦م أومم سمتح٘مٞمؼ هذا اعم٘مّمقد ، ومٙم٤من اضمتٜم٤م

 

 

 

 

 

                                 
 . (4/512(  شمٞمًػم اًمتحرير )5)

 . (3/5101(  أصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح )1)

 . (1/311(  ومّمقل اًمٌدائع )4)

 . (1/3513(  اًمتحٌػم )3)

 . (1/1221(  اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم ًممُمدي )1)

 . (1/1221(  اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم ًممُمدي )1)
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 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين قمنم : شمٕم٤مرض اًمّمح٦م واًمٗم٤ًمد .

 صقرة اعم٠ًمخ٦م :

إذا شمٕم٤مرض ذم اًمٕم٤ٌمدة احلٙمؿ سمّمحتٝم٤م ووم٤ًمده٤م ، أو شمٕم٤مرض ذم قم٘مد احلٙمؿ سمّمحتف ووم٤ًمده ، 

 وم٢من اًمذي ي٘مدم ومٞمٝمام هق احلٙمؿ سمٗم٤ًمده .

 : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م

 . -رمحٝمام اهلل–عم٠ًمخ٦م : اًمٙمرظمل ، وقمالء اًمديـ اًمًٛمرىمٜمدي ٟمص قمغم آطمتٞم٤مط ذم هذه ا

إذا دارت اًمّمالة سملم اجلقاز واًمٗم٤ًمد وم٤مٓطمتٞم٤مط أن يٕمٞمد آداء : ) -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمٙمرظمل 

 . (5) ( ٟٓمف ًمق أدى ُم٤م ًمٞمس قمٚمٞمف اومم ُمـ شمرك ُم٤م قمٚمٞمف

ز اًمٕم٤ٌمدة ، وأظمر : ) إذا يم٤من أطمدمه٤م يقضم٥م  -رمحف اهلل–وىم٤مل قمالء اًمديـ اًمًٛمرىمٜمدي  ضمقا

 . (1) يقضم٥م اًمٗم٤ًمد ، وم٤معمقضم٥م ًمٚمٗم٤ًمد أومم اطمتٞم٤مـم٤ًم (

 وضمف آطمتٞم٤مط :

وضمٝمف اخلروج قمـ اًمٕمٝمدة سمٞم٘ملم ، وم٢مٟمف ًمق طمٙمؿ سمّمح٦م اًمٕم٤ٌمدة وم٤ٌمن وم٤ًمده٤م 3 ٟٓمِمٖمٚم٧م ذُمتف 

 سم٤مًمقاضم٥م ، وأُم٤م ًمق طمٙمؿ سمٗم٤ًمده٤م وأقم٤مده٤م ، ومٚمق سم٤من صحتٝم٤م مل ييه ذًمؽ .

 أُمثٚم٦م وم٘مٝمٞم٦م :

ضمؾ صغم اًمٖمداة صمالث ريمٕم٤مت وشمرك ُمٜمٝم٤م ؾمجدة ومًدت صالشمف3 ٕن صالشمف شمٗمًد ُمـ ر -5

وضمف سم٠من شمرك هذه اًمًجدة ُمـ إطمدى اًمريمٕمتلم إوًمٞملم3 ٕنف زاد ريمٕم٦م يم٤مُمٚم٦م وقمٚمٞمف ريمـ ُمـ 

أريم٤من اًمٗمريْم٦م، وٓ شمٗمًد ُمـ وضمف سم٠من شمرك هذه اًمًجدة ُمـ اًمريمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م3 ٕن زي٤مدة ُم٤م دون 

 . (4)شمقضم٥م وم٤ًمد اًمّمالة، ومٞمحٙمؿ سم٤مًمٗم٤ًمد اطمتٞم٤مـم٤ًم  اًمريمٕم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ٓ

                                 
 . 400(  أصقل اًمٙمرظمل ُمٚمح٘م٦م ُمع أصقل اًمٌزدوي ص 5)

 . 041(  ُمٞمزان إصقل ص 1)

 . (1/145( ، واعمحٞمط اًمؼمه٤مين )5/111ح اًم٘مدير )(  اٟمٔمر : ومت4)



يف مباحث التعارض والرتجوحالفصل السابع: األخ  باالحتواط   

 

[515] 

 

جيقز اًمٜمٗمؾ ذم ضمقف اًمٙمٕم٦ٌم وٓ جيقز اًمٗمرض، و اًمّمالة ومٞمٝم٤م ضم٤مئزة ُمـ طمٞم٨م إٟمف اؾمت٘مٌؾ  -1

 .(5) سمٕمْم٤م، ووم٤مؾمدة ُمـ طمٞم٨م إٟمف اؾمتدسمر آظمر، واًمؽمضمٞمح جل٤مٟم٥م اًمٗم٤ًمد اطمتٞم٤مـم٤م ذم أُمر اًمٕم٤ٌمدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . (1/515(  اٟمٔمر : اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م )5)
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 اعمٌح٨م اًمث٤مين :

 ذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ًمئؾ شمٕم٤مرض إدًم٦م .إظم

 

 وومٞمف ؾمت٦م ُمٓم٤مًم٥م :

 

 يمقن أطمد اًمراويلم أورع .  اعمٓمٚم٥م إول : 

 شمٕم٤مرض اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ .اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين : 

 شمرضمٞمح ُم٤م اؿمتٛمؾ قمغم وقمٞمد .اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م : 

 شم٘مديؿ إث٘مؾ قمغم إظمػ .اعمٓمٚم٥م اًمراسمع: 

 . شم٘مديؿ اًمٕم٤مم قمغم اخل٤مصاعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس : 

 شم٘مديؿ اًمٕمٚم٦م احل٤مفمرة .عمٓمٚم٥م اًم٤ًمدس : ا
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 اعمٓمٚم٥م إول : يمقن أطمد اًمراويلم أورع .

شمٙمٚمؿ إصقًمٞمقن قمـ ـمرق اًمؽمضمٞمح سملم إدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م ، وىمًٛمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ إمم ُم٤م يٕمقد إمم 

 اًمًٜمد، وُم٤م يٕمقد إمم اعمتـ ، وُم٤م يٕمقد إمم اعمدًمقل ، وُم٤م يٕمقد إمم أُمر ظم٤مرج .

إمم اًمًٜمد قمغم أوضمف : ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٕمقد إمم اًمراوي يم٤مًمٙمثرة واًمٕمٚمؿ ، وُمٜمٝم٤م  واًمؽمضمٞمح٤مت اًمتل شمٕمقد

شمر واإلؾمٜم٤مد ، وُمٜمٝم٤م ُم٤م يٕمقد إمم اعمروي يم٤مًمًامع ُمـ اًمٜمٌل  ، وُمٜمٝم٤م  ُم٤م يٕمقد إمم اًمرواي٦م يم٤مًمتقا

 ُم٤م يٕمقد إمم اعمروي قمٜمف يم٠من يٜمٙمر إصؾ رواي٦م اًمٗمرع.  

اًمراوي ، وىمد ذيمر إصقًمٞمقن مجٚم٦م ُمـ واًمذي هيٛمٜم٤م هٜم٤م : اًمؽمضمٞمح٤مت اًمتل شمٕمقد إمم 

اًمؽمضمٞمح٤مت ، ُمٜمٝم٤م : أن يٙمقن رواة أطمد اخلؼميـ أيمثر ُمـ أظمر ، أو راوي أطمد اخلؼميـ 

ُمِمٝمقرًا سم٤مًمٕمداًم٦م واًمث٘م٦م ، أو أقمٚمؿ وأوٌط ُمـ أظمر ، أو يٙمقن طم٤مل روايتف طم٤مومٔم٤ًم هل٤م همػم 

ً ح٤م رواه ، أو ُمٕمتٛمد قمغم يمت٤مب ، أو قمٛمؾ سمام روى ، أو أنف ٓ يرؾمؾ إٓ قمـ  صم٘م٦م ، أو ُم٤ٌمذا

، أو ُمت٘مدم ذم اإلؾمالم قمغم  ، أو ُمـ يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م   ص٤مطم٥م اًم٘مّم٦م ، أو أىمرب إمم اًمٜمٌل 

 . (5)همػمه ، أو وم٘مٞمٝم٤ًم ، أو أومٓمـ وأذيمك ، أو همػم ذًمؽ

وو٤مسمط اًمؽمضمٞمح ذم هذه اًمّمقر : أنف ُمتك اىمؽمن سم٠مطمد اًمدًمٞمٚملم ُم٤م ي٘مدُمف ، ويٖمٚم٥م ضم٤مٟمٌف ، 

 .(1)آىمؽمان زي٤مدة فمـ ، أوم٤مد شمرضمٞمحف قمغم اًمدًمٞمؾ أظمر وطمّمؾ سمذًمؽ

واعم٠ًمخ٦م اًمتل ُذيمِر ومٞمٝم٤م آطمتٞم٤مط هل أطمد صقر اًمؽمضمٞمح اًمتل شمٕمقد إمم اًمراوي ، وهل 

 اًمؽمضمٞمح سم٤مٕورع ُمـ اًمراويلم .

د سم٤مًمقرع قمٜمد اًمراوي : اشمٞم٤مٟمف سم٤مًمقاضم٤ٌمت واعمٜمدوسم٤مت ، واضمتٜم٤مسمف ًمٚمٛمحرُم٤مت  واعمرا

                                 
( ، واًمتٛمٝمٞمد ٕيب اخلٓم٤مب 4/5052، واًمٕمدة ٕيب يٕمغم ) 115(  اٟمٔمر : اعمٜمٝم٤مج ذم شمرشمٞم٥م احلج٤مج ًمٚم٤ٌمضمل ص 5)

وأصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ  ( ،1/110( ، وذح اعمختٍم ًمٚمِمػمازي )1/1211( ، واإلطمٙم٤مم ًممُمدي )4/101)

( ، واًمردود 3/150( ، ورومع احل٤مضم٥م )4/132( ، وذح اًمٕمْمد ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمتٗمت٤مزاين )3/5111ُمٗمٚمح )

  . 20( ، واًمتذيمرة ذم أصقل اًمٗم٘مف ص1/3511( ، واًمتحٌػم )4/401( ، وسمٞم٤من اعمختٍم )1/041واًمٜم٘مقد )

 . 101( ، وُمٕم٤ممل أصقل اًمٗم٘مف ص 4/121( ، وإرؿم٤مد اًمٗمحقل )3/551(  اٟمٔمر : ذح اًمٙمقيم٥م اًم٤ًمـمع )1)
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 .(5)واعمٙمروه٤مت 

 وإورع ُمـ اًمراويلم : إيمثر حت٘مٞم٘م٤ًم هلذه اًمّمٗم٦م .

 وعمٕمروم٦م إورع ُمـ اًمراويلم ذيمر إصقًمٞمقن ـمرىم٤ًم ، هل :

ه . -5  آظمت٤ٌمر ًمٙمؾ اًمراويلم ذم ورقمف وشم٘مقا

اؿمتٝم٤مر أطمد اًمراويلم سم٤مًمقرع ، وم٢من يمقٟمف أؿمٝمر ُمـ أظمر دًمٞمؾ ذم اًمٖم٤مًم٥م قمغم رضمح٤من  -1

ه .  ورقمف وشم٘مقا

 . (1)ل ًمف شمزيمٞم٦م اعمٕمدِّ  -4

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًمؽمضمٞمح سم٤مًمقرع قمغم صمالصم٦م أىمقال :

                                 
 . (4/514( ، وشمٞمًػم اًمتحرير )4/41(  اٟمٔمر : اًمت٘مرير واًمتحٌػم )5)

( ، ورومع احل٤مضم٥م 4/131( ، ذح اًمٕمْمد ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمتٗمت٤مزاين )1/5212(  اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم ًممُمدي )1)

 . (3/141( ، وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )3/401(، وحتٗم٦م اعم١ًمول ًمٚمرهقين )3/155)

 اًمؽمضمٞمح سم٤مًمقرع إمم صمامٟمٞم٦م أىم٤ًمم ، وهل : -رمحف اهلل–وىمد ىمًؿ اًمرازي       

 شمرضمٞمح رواي٦م ُمـ فمٝمرت قمداًمتف قمغم رواي٦م ُمًتقر احل٤مل. -5

 شمرضمٞمح رواي٦م ُمـ قمروم٧م قمداًمتف سم٤مٓظمت٤ٌمر قمغم ُمـ قمروم٧م قمداًمتف سم٤مًمتزيمٞم٦م  . -1

 ًمتف سمتزيمٞم٦م مجع ىمٚمٞمؾ .شمرضمٞمح رواي٦م ُمـ قمروم٧م قمداًمتف سمتزيمٞم٦م مجع يمثػم قمغم ُمـ قمروم٧م قمدا -4

شمرضمٞمح رواي٦م ُمـ قمروم٧م قمداًمتف سمتزيمٞم٦م ُمـ يم٤من أيمثر سمحث٤م ذم أطمقال اًمٜم٤مس واـمالقم٤م قمٚمٞمٝم٤م قمغم ُمـ قمروم٧م  -3

 قمداًمتف سمتزيمٞم٦م ُمـ مل يٙمـ يمذًمؽ .

ل  -1 شمرضمٞمح رواي٦م ُمـ قمروم٧م قمداًمتف سمتزيمٞم٦م إقمٚمؿ إورع قمغم ُمـ قمروم٧م قمداًمتف سمتزيمٞم٦م اًمٕم٤ممل اًمقرع . اعمٕمدِّ

 ظمؼمه . سمرواي٦م 

ل سمدون -1 ل ُمع ذيمر أؾم٤ٌمب اًمٕمداًم٦م قمغم ُمـ زيم٤مه اعمٕمدِّ ذيمر  شمرضمٞمح رواي٦م ُمـ قمروم٧م قمداًمتف سمتزيمٞم٦م اعمٕمدِّ

 أؾم٤ٌمب اًمٕمداًم٦م . 

ل سمروايتف قمغم ُم٤ممل يٕمٛمؾ هب٤م .  -0        شمرضمٞمح رواي٦م ُمـ قمٛمؾ اعمٕمدِّ

 . (1/201( ، احل٤مصؾ )1/351حّمقل )اٟمٔمر : اعمشمرضمٞمح رواي٦م اًمٕمدل اًمٖمػم ُمٌتدع قمغم اًمٕمدل اعمٌتدع .  -1      
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 . (5)وىم٤مل سمف مج٤مهػم أهؾ اًمٕمٚمؿ، صح٦م اًمؽمضمٞمح سم٤مًمقرع ُمٓمٚم٘م٤ًم  اًم٘مقل إول :

صح٦م اًمؽمضمٞمح سم٤مًمقرع إن يم٤مٟم٧م اًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك ، وأُم٤م إن يم٤مٟم٧م اًمرواي٦م سم٤مًمٚمٗمظ  اًم٘مقل اًمث٤مين :

 . (1)قرعومال يرضمح سم٤مًم

 .(4)-رمحف اهلل–: ٓ يّمح اًمؽمضمٞمح سم٤مًمقرع . وىم٤مل سمف اسمـ طمزم  اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م

 : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م

 وٟمص قمغم،  -اًم٘م٤مئٚمقن سمّمح٦م اًمؽمضمٞمح سم٤مًمقرع  –أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط أصح٤مب اًم٘مقل إول 

 . -ٝمؿ اهللرمح– (3)آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م اًمِمػمازي واًمًٛمٕم٤مين وأبق اعمح٤مؾمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

3 طمتٞم٤مـم٤ًم ذم ُم٤م يروي ومت٘مدم روايتف: ) أن يٙمقن أطمد اًمراويلم أؿمد ا -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمِمػمازي 

                                 
( ، وىمقاـمع إدًم٦م 1/112( ، وذح اًمٚمٛمع )4/5052( ، واًمٕمدة ٕيب يٕمغم )1/101(  اٟمٔمر : اعمٕمتٛمد )5)

( ، واإلطمٙم٤مم ًممُمدي 1/1212( ، واعمحّمقل ًمٚمرازي )4/101( ، واًمتٛمٝمٞمد ٕيب اخلٓم٤مب )1/112)

( ، وذح خمتٍم اًمروو٦م 4/5044ر )، وروو٦م اًمٜم٤مفم 111( ، وُمٜمتٝمك اًمًقل ًمف ص 1/1211)

( ، وأصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ 1/110( ، وذح اعمختٍم ًمٚمِمػمازي )1/5112، وخمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م )(4/123)

( ، 4/132( ، وذح اًمٕمْمد ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمتٗمت٤مزاين )1/111( ، واًمتقوٞمح ذح اًمتٜم٘مٞمح )3/5111ُمٗمٚمح )

( ، وسمٞم٤من اعمختٍم 1/041د واًمٜم٘مقد )، واًمردو 301( ، وزوائد إصقل ص 3/150ورومع احل٤مضم٥م )

( ، و ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم 1/3514( ، واًمتحٌػم )3/401( ، وحتٗم٦م اعم١ًمول ًمٚمرهقين )4/401)

 . (4/514، وشمٞمًػم اًمتحرير ) 131، وُم٘مٌقل اعمٜم٘مقل ٓسمـ قمٌداهل٤مدي ص(3/141)

    . (3/04(  اٟمٔمر : ذح اًمٙمقيم٥م اًم٤ًمـمع )1)

 . (5/540م )(  اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤م4)

هق : قمٌداحلٚمٞمؿ سمـ قمٌداًمًالم سمـ قمٌداًمٚمف سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ اخلي سمـ شمٞمٛمٞم٦م ، ؿمٝم٤مب اًمديـ ، أبق (  3)

ـه ، وىمرأ قمغم واًمده اعمجد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م طمتك أت٘مـ  110اعمح٤مؾمـ ، واًمد ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، وًمد ؾمٜم٦م 

اظمتٗمك سملم ٟمقر اًم٘مٛمر ووقء اًمِمٛمس ، أي سملم واًمده اعمجد ، واسمٜمف اعمذه٥م احلٜمٌكم ، ويم٤من ٟمجاًم ذم اًمٕمٚمؿ ، وإٟمام 

( ، 1/511( ، واعم٘مّمد إرؿمد )3/511ـه . اٟمٔمر : ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م )111شم٘مل اًمديـ ، وشمقذم ؾمٜم٦م 

 ( .3/413واعمٜمٝم٩م إمحد )
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 . (5) ٓطمتٞم٤مـمف ذم اًمٜم٘مؾ (

 .(1)وىم٤مل : )أن يٙمقن أطمدمه٤م أورع وأؿمد اطمتٞم٤مـم٤ًم ذم احلدي٨م ومٞم٘مدم 3 ٕنف أوصمؼ (

أورع وأؿمد اطمتٞم٤مـم٤ًم ومٞمام يقري  : ) أن يٙمقن أطمد اًمراويلم -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ اًمًٛمٕم٤مين 

 .(4) ومت٘مدم روايتف 3 ٓطمتٞم٤مـمف ذم اًمٜم٘مؾ (

: ) وي٘مدم أطمدمه٤م سمٙمقٟمف أورع وأؿمد اطمتٞم٤مـم٤ًم  -رمحف اهلل–وىم٤مل أبق اعمح٤مؾمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 . (3)ًمٚمحدي٨م (

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

اًمٙمذب  يمقن أطمد اًمراويلم أورع ُمـ أظمر شمقضم٥م زي٤مدة اًمٔمـ سمّمح٦م اخلؼم 3 ٕنف أبٕمد قمـ إن

 .(1)رواًمت٤ًمهؾ ومٞمحّمؾ هب٤م ؾمٙمقن اًمٜمٗمس وـمٛم٠منٞمٜمتٝم٤م أيمثر ُمـ اًمدًمٞمؾ أظم

 ٟمقىمش آطمتٞم٤مط ُمـ وضمٝملم :و

أن اهلل أُمرٟم٤م سم٘مٌقل ظمؼم اًمٕمدل ، ومل يٗمرق سملم ظمؼم قمدل وأقمدل ُمٜمف ، وم٤مًمؽمضمٞمح سمٜم٤مء  إول :

 قمغم اًمٕمداًم٦م واًمقرع واًمت٘مقى زي٤مدة قمغم ُم٤م ضم٤مء سمف اًم٘مرآن ، ومٞمٙمقن سم٤مـماًل .

أن إىمؾ قمداًم٦م وورقم٤ًم ىمد يٙمقن ُمٕمف ُمـ زي٤مدة اًمٕمٚمؿ ُم٤م ًمٞمس ُمع إقمدل وإورع، ومال  اًمث٤مين :

 . (1)ُمٕمٜمك ًمٚمؽمضمٞمح هبذه اًمّمٗم٦م

                                 
 . (1/112(  ذح اًمٚمٛمع )5)

 . 103(  اعمٕمقٟم٦م ذم اجلدل ص 1)

 . (1/112(  ىمقاـمع إدًم٦م )4)

 . (5/104(  اعمًقدة )3)

( ، وذح 4/123( ، وذح خمتٍم اًمروو٦م )5/104( ، واعمًقدة )4/101(  اٟمٔمر : اًمتٛمٝمٞمد ٕيب اخلٓم٤مب )1)

( ، وطمؾ اًمٕم٘مد واًمٕم٘مؾ 4/131( ، وذح اًمٕمْمد ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمتٗمت٤مزاين )1/112اًمِمػمازي قمغم اعمختٍم )

 سم٤مروم .( رؾم٤مًم٦م ديمتقراه سمتح٘مٞمؼ / قمكم 1/224ًمالؾمؽماسم٤مذي )

 . (5/541(  اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم ٓسمـ طمزم )1)
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 أضمٞم٥م قمـ هذه اعمٜم٤مىمِم٤مت سمام ي٠ميت :و

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )وم٘مد أؿم٤مر اًم٘مرآن إمم اًمؽمضمٞمح سم٤مٕقمدل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :  أُم٤م إول :

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

 . (1)(  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ائ
وضمف آؾمتِمٝم٤مد : أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ىمدم أجامن اًمقرصم٦م قمغم أجامن اًمِمٝمقد ُمع أهنؿ قمدول 3 ًمزي٤مدة 

 .(1)اًمث٘م٦م هبام ، ومٝمذا يدل قمغم اًمؽمضمٞمح سملم اًمٕمدول

اًمذي ئمٝمر أن هذا اجلقاب ٓ يّمح 3 ٕن أجامن اًمقرصم٦م شم٘مدم ذم طم٤مل ؾم٘مقط قمداًم٦م اًمِمٝمقد يمام 

أي : اؿمتٝمر وفمٝمر أهنام ظم٤مٟم٤م أو همال ؿمٞمئ٤م ُمـ ، (  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۇ ) ىم٤مل شمٕم٤ممم :

 وقمٚمٞمف ومال شم٘مديؿ ًمألقمدل طمٞمٜمئذ.، (4)اح٤مل اعمقص سمف إًمٞمٝمام 

وًمٙمـ يٛمٙمـ اجلقاب : سم٠من اهلل ؾمٌح٤مٟمف أُمر سم٘مٌقل ظمؼم اًمٕمدل إذا مل يٕم٤مروف ظمؼم قمدل آظمر ، 

 وم٢من قم٤مروف وم٢مٟمٜم٤م ٟمجتٝمد ذم اًمؽمضمٞمح سمٞمٜمٝمام .

ٟمزاع ومٞمف ، وًمٙمـ يمالُمٜم٤م ومٞمام إذا اؾمتقي٤م ذم اًمٕمٚمؿ وم٢مٟمٜم٤م ٟمرضمح إقمدل وإورع  ومال وأُم٤م اًمث٤مين :

 .(3)ُمٜمٝمام

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

 يؽمضمح صح٦م اًمؽمضمٞمح سمرواي٦م إورع وإت٘مك 3 ح٤م ومٞمٝم٤م ُمـ زي٤مدة اًمٔمـ سمّمح٦م ظمؼمه .

 

 

                                 
 ( ُمـ ؾمقرة اح٤مئدة .500(  أي٦م )5)

 . 522(  اٟمٔمر : ُم٤ًمًمؽ اًمؽمضمٞمح اًمتل رده٤م اسمـ طمزم ، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ًمٕمكم سم٤مروم ص 1)

 ( سمتح٘مٞمؼ ؾم٤مُمل اًمًالُم٦م .1/4/151(  شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمـ يمثػم )4)

 . 100تل رده٤م اسمـ طمزم ، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ًمٕمكم سم٤مروم ص (  اٟمٔمر : ُم٤ًمًمؽ اًمؽمضمٞمح اًم3)
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 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين : شمٕم٤مرض اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ .

ح٤مت اًمتل يٜمٔمر ومٞمٝم٤م ًمٚمٛمتـ ، وىمد ذيمر إصقًمٞمقن مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م يم٤مًمؽمضمٞمح هذه اعم٠ًمخ٦م ُمـ اعمرضم

سم٠من أطمد اخلؼميـ قمٛمؾ سمف إئٛم٦م ، أو طمٔمر قمغم إسم٤مطم٦م، أو ُمث٧ٌم قمغم ٟم٤مذم  ، أو ٟم٤مىمؾ قمـ إصؾ 

، أو أطمدمه٤م ورد قمغم ؾم٥ٌم وأظمر مل يرد قمغم ؾم٥ٌم ، أو  قمغم اعمٌ٘مل قمٚمٞمف  ، أو اًمدارئ ًمٚمحد 

وم٘م٤ًم ًمدًمٞمؾ آظمرأطمد اخلؼميـ ىميض سمف   .(5)قمغم أظمر  ، أو ُمقا

 ويِمؽمط ًمتح٘مؼ اًمتٕم٤مرض سملم اًمٗمٕمؾ واًم٘مقل ذوـم٤ًم ، وهل :

ىمٞم٤مم دًمٞمؾ ظم٤مص قمغم وضمقب اًمت٠مد سم٤مًمٗمٕمؾ : وهذا اًمنمط خيرج اًمٗمٕمؾ اًمذي  اًمنمط إول :

 . يٙمقن ُمـ ىمٌٞمؾ اجلٌكم أو اخل٤مص سم٤مًمٜمٌل 

قمغم وضمقب اًمت٠مد 3 ٕنف دًمٞمؾ ذم طمؼ  وأُم٤م اًمٗمٕمؾ اعمجرد ومال يِمؽمط ومٞمف ىمٞم٤مم دًمٞمؾ ظم٤مص

واقمٚمؿ أنف ٓ يِمؽمط وضمقد دًمٞمؾ ظم٤مص يدل قمغم ):  -رمحف اهلل–إُم٦م، يمام ىم٤مل اًمِمقيم٤مين 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ) اًمت٠مد، سمؾ يٙمٗمل ُم٤م ورد ذم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ُمـ ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف:

، وٓ يِمؽمط ويمذًمؽ ؾم٤مئر أي٤مت اًمداًم٦م قمغم آئتامر سم٠مُمره وآٟمتٝم٤مء سمٜمٝمٞمف ،  (2)(  ېئ

وضمقد دًمٞمؾ ظم٤مص يدل قمغم اًمت٠مد سمف ذم يمؾ ومٕمؾ ُمـ أومٕم٤مًمف ، سمؾ جمرد ومٕمٚمف ًمذًمؽ اًمٗمٕمؾ 

سمحٞم٨م يٓمٚمع قمٚمٞمف همػمه ُمـ أُمتف يٜمٌٖمل أن حيٛمؾ قمغم ىمّمد اًمت٠مد سمف إذا مل يٙمـ ُمـ إومٕم٤مل اًمتل 

 . (4) ٓ يت٠مؾمك سمف ومٞمٝم٤م يم٠مومٕم٤مل اجلٌٚم٦م (

                                 
( ، 1/140( ، وىمقاـمع إدًم٦م )4/5043( ، واًمٕمدة )1/110(  اٟمٔمر هذه اعمرضمح٤مت وهمػمه٤م ذم : ذح اًمٚمٛمع )5)

( ، 3/1/141اًمقاوح ٓ سمـ قم٘مٞمؾ )( ، و1/301( ، واعمًتّمٗمك )1/5001وإطمٙم٤مم اًمٗمّمقل ًمٚم٤ٌمضمل )

سمط اًمؽمضمٞمح قمٜمد وىمقع اًمتٕم٤مرض ًمدى 1/311اًمٌدائع ًمٚمٗمٜم٤مري ) ، وومّمقل 315هم٤مي٦م اًمًقل ص و ( ، ووقا

 . 454إصقًمٞملم ًمٌٜمٞمقٟمس اًمقزم ص

 ( ُمـ ؾمقرة إطمزاب .15(  ُمـ أي٦م )1)

 . (5/110(  إرؿم٤مد اًمٗمحقل )4)
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واسمـ  (5)ر اًمٗمٕمؾ ، وذيمر هذا اًمنمط أُمديأن يدل دًمٞمؾ قمغم وضمقب شمٙمرا  اًمنمط اًمث٤مين :

، وهذا اًمنمط ُمٜمت٘مض سمام شم٘مدم ذيمره ُمـ أن اًمٗمٕمؾ سمٛمجرده دًمٞمؾ ذقمل وٓ  (1)احل٤مضم٥م 

: ) هق شم٘مٞمٞمد ٓ طم٤مضم٦م إًمٞمف 3 ٕن ومٕمٚمف  -رمحف اهلل–طم٤مضم٦م ومٞمف إمم اًمتٙمرار ، يمام ىم٤مل اًمنمسمٞمٜمل 

 (4) ْم٤مه طمتك يرومٕمف ظمالومف (همػم اجلٌكم إٟمام يٙمقن ًمٚمتنميع ، وُمتك يم٤من دوام ُم٘مت. 

أن يٙمقن يماًل ُمـ اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ صم٤مسمت٤م ُمـ طمٞم٨م اًمت٘مؾ ، ومال شم٘مع اعمٕم٤مرض سملم  اًمنمط اًمث٤مًم٨م :

 .(3)اًمّمحٞمح واًمْمٕمٞمػ 

 وًمٚمتٕم٤مرض سملم اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ صقرشم٤من :

أن يرد ىمقل قم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمخ٤مـمٌلم ُمع ومٕمؾ ُمٕم٤مرض ًمف ذم سمٕمض شمٚمؽ  اًمّمقرة إومم :

 وىمد اظمتٚمٗمقا ذم طمٙمؿ هذه اًمّمقرة قمغم أىمقال : إطمقال ،

 .(1)ختّمٞمص قمٛمقم اًم٘مقل سم٤مًمٗمٕمؾ اعمٕم٤مرض ًمف ، وهق ىمقل مجٝمقر اًمِم٤مومٕمٞم٦م  اًم٘مقل إول :

همػم ُمتٕمد ُٕمتف ، وهق اظمتٞم٤مر أيب احلًـ  ضمٕمؾ اًمٗمٕمؾ خمتّم٤ًم سم٤مًمٜمٌل  اًم٘مقل اًمث٤مين :

 . -رمحف اهلل– (1)اًمٙمرظمل

                                 
 . (5/101(  اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم ًممُمدي )5)

 (.4/541(  اٟمٔمر : اعمختٍم ُمع ذطمف ًمٚمِمػمازي )1)

 .( 1/545قاُمع ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر )ًمنمسمٞمٜمل قمغم مجع اجل(  شم٘مريرات ا4)

وزم ُمِمٞمخ٦م اجل٤مُمع إزهر ؾمٜم٦م  ،أصقزم ووم٘مٞمف ؿم٤مومٕمّل  ،اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ أمحد اًمنمسمٞمٜملقمٌد : واًمنمسمٞمٜمل هق           

 شم٘مرير قمغم ذح شمٚمخٞمص اعمٗمت٤مح ومٞمض اًمٗمت٤مح ، وشم٘مرير قمغم مجع اجلقاُمع ، وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : ـه  5413 - 5411

 ( .1/511( ، وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم )4/443ـه . اٟمٔمر : إقمالم ًمٚمزريمكم )5411، وشمقذم ؾمٜم٦م  ذم اًمٌالهم٦م

  . ٨12م وإثر ًمٚم٤ٌمطم٨م ظم٤مًمد ىم٤مدري ص(  اٟمٔمر : اًمتٕم٤مرض سملم اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ ذم احلدي3)

إلمج٤مل ذم ، وشمٗمّمٞمؾ ا  323ٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل اًمرؾمقل ٕيب ؿم٤مُم٦م ص يت: واعمح٘مؼ ُمـ قمٚمؿ إصقل ومٞمام  (  اٟمٔمر1)

 . (3/520، واًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم ) 02شمٕم٤مرض إىمقال وإومٕم٤مل ص 

،  11( ، وشمٗمّمٞمؾ اإلمج٤مل ذم شمٕم٤مرض إىمقال وإومٕم٤مل ص 5/425(  اٟمٔمر : اعمٕمتٛمد ٕيب احلًلم )1)

 . (3/521واًمٌحراعمحٞمط ًمٚمزريمٌم )
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 ُمـ اعمٕمتزًم٦م. -رمحف اهلل– (5)٦م ، وهق اظمتٞم٤مر اًم٘م٤ميض قمٌداجل٤ٌمراًمتقىمػ ذم اعم٠ًمخ اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م :

أٓ يدل دًمٞمؾ قمغم شم٘مدم اًم٘مقل وٓ شم٠مظمر اًمٗمٕمؾ ، سمؾ جيٝمؾ اًمت٤مريخ ، وم٘مد وىمع  اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م :

 ومٞمف ظمالف اًمٕمٚمامء قمغم صمالصم٦م أىمقال :

 .(1)أن اًم٘مقل ُمرضمح قمغم اًمٗمٕمؾ ، وهق ُمذه٥م مجٝمقر إصقًمٞملم اًم٘مقل إول :

 . (4)شمرضمٞمح اًمٗمٕمؾ قمغم اًم٘مقل ، وهق ىمقل سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م  ل اًمث٤مين :اًم٘مق

ء ، ومال شمرضمٞمح ٕطمدمه٤م قمغم أظمر ، وهق اظمتٞم٤مر  اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م : أن اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ ؾمقا

 . -رمحٝمؿ اهلل-(1)، واًمٖمزازم (1)، واًمًٛمٕم٤مين (3)اًم٤ٌمىمالين

اًمتقىمػ ، وسملم أن يٙمقن ومٞمؽمضمح  اًمتٗمريؼ سملم أن يٙمقن اًمت٘م٤مسمؾ ذم طم٘مف اًم٘مقل اًمراسمع : 

رمحف  – (0)اًمت٘م٤مسمؾ ذم طمؼ إُم٦م ومٞمؽمضمح اًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مقل ، وهذا اظمتٞم٤مر اًمديمتقر حمٛمد إؿم٘مر

 ُمـ اعمٕم٤مسيـ . -اهلل

شم٘مديؿ ُم٤م يٗمٞمد آطمتٞم٤مط ُمـ اًم٘مقل أو اًمٗمٕمؾ ، وم٢مذا قمروم٧م صٗم٦م اًمٗمٕمؾ ُمـ  اًم٘مقل اخل٤مُمس :

                                 
، واًمٌحر  14رض إىمقال وإومٕم٤مل ص ( ، وشمٗمّمٞمؾ اإلمج٤مل ذم شمٕم٤م5/425(  اٟمٔمر : اعمٕمتٛمد ٕيب احلًلم )5)

 . (3/521اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم )

( ، 3/1/140( ، واًمقاوح ٓسمـ قم٘مٞمؾ )5/100( ، واإلطمٙم٤مم ًممُمدي )5/110(  اٟمٔمر : ذح اًمٚمٛمع )1)

،  وشمٗمّمٞمؾ اإلمج٤مل ذم شمٕم٤مرض  323واعمح٘مؼ ُمـ قمٚمؿ إصقل ومٞمام شمٞمٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل اًمرؾمقل ٕيب ؿم٤مُم٦م ص 

( ، ووقاسمط 3/521، واًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم ) 550، وُمٗمت٤مح اًمقصقل ص  503إىمقال وإومٕم٤مل ص 

، وسمح٨م : شمٕم٤مرض اًمًٜم٦م اًم٘مقًمٞم٦م  453اًمؽمضمٞمح قمٜمد وىمقع اًمتٕم٤مرض ًمدى إصقًمٞملم ًمٌٜمٞمقٟمس اًمقزم ص

 . 42، ص 32واًمٗمٕمٚمٞم٦م ًمٚمديمتقر ظم٤مًمد احل٤مُمد ، ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م اًمٕمدل ، اًمٕمدد 

 . (3/521( ، واًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم )1/301و ىمقاـمع إدًم٦م )( ، 5/110(  اٟمٔمر : ذح اًمٚمٛمع )4)

 . (3/521(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم )3)

 . (1/301(  ىمقاـمع إدًم٦م )1)

 . (1/144(  اعمًتّمٗمك )1)

 . (1/103ودًٓمتٝم٤م قمغم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ) (  اٟمٔمر : أومٕم٤مل اًمرؾمقل 0)
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يم٤من اًم٘مقل دآًّ قمغم حتريؿ أو يمراه٦م ىمدم  وضمقب أو ٟمدب وم٢مٟمف ي٘مدم قمغم اًم٘مقل اعمٌٞمح ، ويمذا ًمق

 . (5)قمغم اًمٗمٕمؾ اعمٌٞمح

 : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م

ُذيمر آطمتٞم٤مط ذم شمٕم٤مرض اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ ذم اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م ، وأظمذ سمف أصح٤مب اًم٘مقل اخل٤مُمس     

رمحف اهلل –سمـ اهلامم آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م ا وٟمص قمغم،  -اًم٘م٤مئٚمقن سمت٘مديؿ ُم٤م يٗمٞمد آطمتٞم٤مط ُمٜمٝمام -

)ُمالطمٔم٦م أن آطمتٞم٤مط ي٘مع ومٞمف قمغم شم٘مدير( شم٘مديؿ )اًم٘مقل أو اًمٗمٕمؾ ومٞم٘مدم ذًمؽ(  )طمٞم٨م ىم٤مل  : 

اًمذي ومٞمف آطمتٞم٤مط )يمٗمٕمؾ قمروم٧م صٗمتف وضمقب أو ٟمدب أو طمٙمؿ ومٞمف سمذًمؽ( أي سم٤مًمقضمقب أو 

اًم٘مقل( ومٞم٘مدم  اًمٜمدب إذا يم٤من اًمت٤مريخ جمٝمقٓ )ي٘مدم( اًمٗمٕمؾ اعمذيمقر )قمغم اًم٘مقل اعمٌٞمح وىمٚمٌف

اًم٘مقل اعمٌٞمح قمغم ومٕمؾ قمروم٧م صٗمتف ُمـ وضمقب أو ٟمدب أو طمٙمؿ ومٞمف سمذًمؽ )ويمذا اًم٘مقل( 

طم٤مل يمقٟمف )حمرُم٤م ُمع اًمٗمٕمؾ ُمٓمٚم٘م٤م( ي٘مدم قمغم اًمٗمٕمؾ ُمٓمٚم٘م٤م )وىمقل يمراه٦م ُمع ومٕمؾ إسم٤مطم٦م( ي٘مدم 

 . (1)(إول قمغم اًمث٤مين )وىمس( قمغم هذه أُمث٤مهل٤م

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

دًمٞمالن قمغم طمٙمؿ اًمنمع ، ومت٘مديؿ أطمدمه٤م قمغم أظمر حتٙمؿ سمال دًمٞمؾ،  ن اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ يمالمه٤مإ

ء  وًمذا ـمٚمٌٜم٤م ُمرضمح آظمر همػم اًم٘مقًمٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم٦م ، وهق آطمتٞم٤مط ُٕمر اًمديـ ، ومام يم٤من أىمرب إلسمرا

م قمـ اًمتٕم٤مرض .  اًمذُم٦م ُمـ ؿمٖمٚمٝم٤م سم٤مًمتٙمٚمٞمػ ىمدِّ

٦م واطمدة ، وم٤مًم٘مقل أىمقى ُمـ يٛمٙمـ ُمٜم٤مىمِم٦م آطمتٞم٤مط سم٠من ي٘م٤مل : إّن هذيـ اًمدًمٞمٚملم ًمٞم٤ًم سمٛمٜمزًمو

ا اًمٗمٕمؾ ، أو قمدم دظمقًمف ذم هبذ اًمٗمٕمؾ 3 ٕن اًمٗمٕمؾ يرد قمٚمٞمف اطمتامل ظمّمقصٞمتف سم٤مًمٜمٌل 

يرضمح إىمقى ُمٜمٝمام ، يمام ىم٤مل ، واًم٘مقل ٓ يرد قمٚمٞمف ذًمؽ ، وقمٜمد شمٕم٤مرض إدًم٦م اًم٘مقل

٤من أيمثر إوم٤مدة واقمٚمؿ : أن وضمقه اًمؽمضمٞمح يمثػمة ، وطم٤مصٚمٝم٤م : أن ُم٤م يم: ) -رمحف اهلل–يم٤مين قاًمِم

                                 
 . (4/151وشمٞمًػم اًمتحرير )( ، 4/51(  اٟمٔمر : اًمت٘مرير واًمتحٌػم )5)

 . (4/51(  اٟمٔمر : اًمت٘مرير واًمتحٌػم )1)
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ًمٚمٔمـ ومٝمق راضمح ، وم٢من وىمع اًمتٕم٤مرض ذم سمٕمض هذه اعمرضمح٤مت ، ومٕمغم اعمجتٝمد أن يرضمح سملم 

 . (5)ُم٤م شمٕم٤مرض ُمٜمٝم٤م ( 

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

ُمـ اًمتٕم٤مرض سملم اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ :  ختّمٞمص قمٛمقم اًم٘مقل سم٤مًمٗمٕمؾ ذم  اًمّمقرة إومميؽمضمح ذم 

ُمـ إقمامل ؾم٤مئر اًمدًمٞمٚملم ، وذًمؽ سم٢مقمامل اًم٘مقل ذم سمٕمض صقره ، وطم٘مٜم٤م 3 ح٤م ذم ذًمؽ  طم٘مف 

ذم إطمٙم٤مم إٓ ُم٤م دّل  3 وٕن إصؾ ُمِم٤مريم٦م إُم٦م ًمٚمٜمٌل  وإقمامل ًمدًمٞمؾ اًمت٠مد سمٗمٕمٚمف 

 .(1)اًمدًمٞمؾ قمغم إظمتّم٤مصف سمف 

 : ومٞم٘مدم اًم٘مقل قمغم اًمٗمٕمؾ 3 وذًمؽ ٕن اًم٘مقل أىمقى ذم اًمٌٞم٤من ُمـ اًمٗمٕمؾ3 اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦موأُم٤م ذم 

ٕنف يدل سمٜمٗمًف ُمـ همػم واؾمٓم٦م ، واًمٗمٕمؾ ٓ يدل إٓ سمقاؾمٓم٦م 3 وٕن اًم٘مقل ُمتٗمؼ قمغم يمقٟمف 

دًمٞماًل ذقمٞم٤ًم ، وأُم٤م اًمٗمٕمؾ ومٛمختٚمػ ومٞمف ُمع اطمتامل يمقٟمف ظم٤مص٤ًم سم٤مًمٜمٌل 
 (4). 

 ٟمقع اخلالف ، وصمٛمرشمف :

 اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م ُمٕمٜمقي ، وًمف صمٛمرات وم٘مٝمٞم٦م ، ومٛمـ ذًمؽ :

، قمغم طمدي٨م  (3) ىم٤مل : " ٓ يٜمٙمح اعمحرم وٓ يٜمٙمح " اًمٜمٌل  أن شمرضمٞمح طمدي٨م قمثامن  -5

 .  (1) ٟمٙمح ُمٞمٛمقٟم٦م وهق حمرم  أن رؾمقل اهلل  اسمـ قم٤ٌمس 

                                 
 . (1/5541(  إرؿم٤مد اًمٗمحقل )5)

 . 11(  اٟمٔمر : شمٗمّمٞمؾ اإلمج٤مل ذم شمٕم٤مرض إىمقال وإومٕم٤مل ًمٚمٕمالئل ص 1)

( ، وشمٗمّمٞمؾ اإلمج٤مل ذم شمٕم٤مرض إىمقال 5/102( ،  واإلطمٙم٤مم ًممُمدي )5/110(  اٟمٔمر : ذح اًمٚمٛمع )4)

 . ٤501مل ًمٚمٕمالئل ص وإومٕم

 . (5302، سمرىمؿ ) 155(  أظمرضمف ُمًٚمؿ ، يمت٤مب احل٩م ، سم٤مب حتريؿ ٟمٙم٤مح اعمحرم ويمراه٦م ظمٓمٌتف ، ص 3)

 (  أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .1)

( ، وُمًٚمؿ يمت٤مب احل٩م ، سم٤مب حتريؿ 5140( ، سمرىمؿ )4/51اًمٌخ٤مري يمت٤مب احل٩م ، سم٤مب شمزوي٩م اعمحرم ، )         

 . (5350، سمرىمؿ ) 155تف ، ص ٟمٙم٤مح اعمحرم ويمراه٦م ظمٓمٌ
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: ) وذًمؽ أن اًمٗمٕمؾ حيتٛمؾ اخلّمقص سمف ، وٓ يدل قمغم دوام  -رمحف اهلل–ىم٤مل اًمتٚمٛم٤ًمين 

 .(5) احلٙمؿ ، واًم٘مقل سمخالومف (

 طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىمد شمٕم٤مرض ذم ذًمؽ طمٙمؿ ىمْم٤مء اًمٜمقاومؾ ذم وىم٧م اًمٜمٝمل ، و -1

ي٘مقل : " ٓ  صالة سمٕمد اًمّمٌح طمتك شمرشمٗمع اًمِمٛمس وٓ صالة  أنف ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

 أهن٤م ىم٤مًم٧م : ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل  ، ُمع طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م  (1)" سمٕمد اًمٕمٍم طمتك شمٖمٞم٥م اًمِمٛمس

م ُمـ يٜمٝمك قمٜمٝم٤م صمؿ رأجتف يّمٚمٞمٝمام طملم صغم  اًمٕمٍم ، صمؿ دظمؾ قمكم وقمٜمدي ٟم ًقة ُمـ سمٜمل طمرا

إنّم٤مر ، وم٠مرؾمٚم٧م إًمٞمف اجل٤مري٦م ، وم٘مٚم٧م: " ىمقُمل سمجٜمٌف وم٘مقزم ًمف شم٘مقل ًمؽ أم ؾمٚمٛم٦م : ي٤م رؾمقل 

، ده وم٤مؾمت٠مظمري قمٜمف " ومٗمٕمٚم٧م اجل٤مري٦مشمّمٚمٞمٝمام ، وم٢من أؿم٤مر سمٞم اهلل ؾمٛمٕمتؽ شمٜمٝمك قمـ ه٤مشملم وأراك

ـ اًمريمٕمتلم سمٕمد وم٠مؿم٤مر سمٞمده وم٤مؾمت٠مظمرت قمٜمف ، ومٚمام اٟمٍمف ىم٤مل : "ي٤م سمٜم٧م أيب أُمٞم٦م ؾم٠مخ٧م قم

 .(4)اًمٕمٍم وإٟمف أت٤مين ٟم٤مس ُمـ قمٌد اًم٘مٞمس ومِمٖمٚمقين قمـ اًمريمٕمتلم اًمٚمتلم سمٕمد اًمٔمٝمر ومٝمام ه٤مشم٤من"

وومٕمٚمف ، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ رضمح اًم٘مقل ومرأى قمدم   واظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم هذا اًمتٕم٤مرض سملم ىمقًمف 

ز ىمْم٤مئٝم٤م ذم وىم٧م اًمٜمٝمل  .(3) ىمْم٤مء اًمٜمقاومؾ وىم٧م اًمٜمٝمل ، وُمٜمٝمؿ ُمـ رضمح اًمٗمٕمؾ ومرأى ضمقا

 

                                 
 . 550(  ُمٗمت٤مح اًمقصقل ص 5)

 (  أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .1)

( ، 111( ، سمرىمؿ )5/510اًمٌخ٤مري يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ، سم٤مب اًمّمالة سمٕمد اًمٗمجر طمتك شمرشمٗمع اًمِمٛمس ، )         

 .(111، سمرىمؿ ) 120وُمًٚمؿ يمت٤مب صالة اعم٤ًمومريـ وىمٍمه٤م ، سم٤مب إوىم٤مت اًمتل هنك قمـ اًمّمالة ومٞمٝم٤م ، ص

 (  أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .4)

( ، 5144( ، سمرىمؿ )1/12واؾمتٛمع ، )سم٤مب إذا يمٚمؿ وهق يّمكم وم٠مؿم٤مر سمٞمده اًمٌخ٤مري يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ، سم٤مب          

سمٕمد اًمٕمٍم ،  وُمًٚمؿ يمت٤مب صالة اعم٤ًمومريـ وىمٍمه٤م ، سم٤مب ُمٕمروم٦م اًمريمٕمتلم اًمٚمتلم يم٤من يّمٚمٞمٝمام اًمٜمٌل 

 .( 143، سمرىمؿ )121

     ،  32ذم جمٚم٦م اًمٕمدل ، اًمٕمدد  اٟمٔمر : سمح٨م : شمٕم٤مرض اًمًٜم٦م اًم٘مقًمٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم٦م ًمٚمديمتقر ظم٤مًمد احل٤مُمد ، ُمٜمِمقر  (3)

 . 32ص 
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 ؾم٥ٌم اخلالف :

 اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م راضمع إمم ُم٠ًمختلم:

ودًٓمتٝم٤م قمغم اًمتنميع ، وىمد شم٘مدم ذيمر اعم٠ًمخ٦م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ، ومٛمـ  أومٕم٤مل اًمٜمٌل  اعم٠ًمخ٦م إومم :

قمغم اإلسم٤مطم٦م أو شمقىمػ ومٞمف ومال ؿمؽ قمٜمده ذم شم٘مديؿ اًم٘مقل ُمٓمٚم٘م٤ًم ، وُمـ محٚمف  محؾ ومٕمؾ اًمٜمٌل 

 . (5) قمغم اًمقضمقب اظمتٚمػ ىمقًمف ه٤مهٜم٤م

هؾ يدظمؾ اعمخ٤مـم٥ِم ذم قمٛمقم ظمٓم٤مسمف ؟ ومٛمـ أدظمٚمف ظمّمص اًمٕم٤مم سم٤مًمٗمٕمؾ ،  اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :

 .(1)وُمـ مل يدظمٚمف اظمتٚمػ ىمقًمف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . (3/522، واًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم ) 11(  اٟمٔمر : شمٗمّمٞمؾ اإلمج٤مل ذم شمٕم٤مرض إىمقال وإومٕم٤مل ص 5)

 . 15(  اٟمٔمر : شمٗمّمٞمؾ اإلمج٤مل ذم شمٕم٤مرض إىمقال وإومٕم٤مل ص 1)



يف مباحث التعارض والرتجوحالفصل السابع: األخ  باالحتواط   

 

[529] 

 

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م : شمرضمٞمح ُم٤م اؿمتٛمؾ قمغم وقمٞمد .

 هذه اعم٠ًمخ٦م ُمـ اعمرضمح٤مت اًمتل يٜمٔمر ومٞمٝم٤م ًمٚمٛمتـ ، وىمد شم٘مدم ذيمر سمٕمْمٝم٤م .

:إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م   

 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اًمؽمضمٞمح سمام اؿمتٛمؾ قمغم وقمٞمد قمغم ىمقًملم :

 .(5) أنف يرضمح ُم٤م اؿمتٛمؾ قمغم وقمٞمد قمغم همػمه ، وهق ىمقل إيمثر  اًم٘مقل إول :

 .(1) ٓ يرضمح سمذًمؽ  اًم٘مقل اًمث٤مين :

 : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م

ٟمص قمغم ، و -اؿمتٛمؾ قمغم وقمٞمد  اًم٘م٤مئٚمقن سمؽمضمٞمح ُم٤م –أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط أصح٤مب اًم٘مقل إول 

، طمٞم٨م ىم٤مل : ) وُم٤م اؿمتٛمؾ قمغم طمٔمر، أو وقمٞمد قمغم همػمه  -رمحف اهلل–آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م اًمٓمقذم 

 .(4)اطمتٞم٤مـم٤م قمٜمد اًم٘م٤ميض(

 وضمف آطمتٞم٤مط :

اًمتٝمديد ذم أطمد اخلؼميـ يدل قمغم شم٠ميمد احلٙمؿ اًمذي شمْمٛمٜمف ، وشمٕمرض شم٤مريمف ًمٚمٕم٘مقسم٦م ، وهذا  إن

 .(3)٤مرض ، ومٙم٤من شم٘مديؿ اًمتٝمديد أومم ٓ يقضمد ذم اخلؼم اعمٕم

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

يؽمضمح شم٘مديؿ ُم٤م اؿمتٛمؾ قمغم هتديد قمغم همػمه ، ح٤م شم٘مدم ذيمره ُمـ آطمتٞم٤مط ، وٕن احلٔمر ُم٘مدم 

قمغم اإلسم٤مطم٦م يمام شم٘مدم ، واًمققمٞمد واحلٔمر ُمتالزُم٤من، إذ يمؾ حمٔمقر ُمتققمد قمٚمٞمف، ويمؾ ُمتققمد 

                                 
( ، وومّمقل اًمٌدائع ًمٚمٗمٜم٤مري 4/005( ، وذح خمتٍم اًمروو٦م )1/341(  اٟمٔمر : اعمحّمقل ًمٚمرازي )5)

( ، وهن٤مي٦م اًمًقل ُمع 0/1153، واإلهب٤مج ٓسمـ اًمًٌٙمل ) 101( ، واًمٖمٞم٨م اهل٤مُمع ًمٚمٕمراىمل ص 1/310)

 . (1/410( ، وطم٤مؿمٞم٦م اًمٌٜم٤مين )1/511( ، وشمِمٜمٞمػ اعم٤ًمُمع ًمٚمزريمٌم )3/100طم٤مؿمٞم٦م اعمٓمٞمٕمل )

 . (4/005(  ذح خمتٍم اًمروو٦م )1)

 . (1/3101( ، وٟم٘مٚمف اعمرداوي ذم اًمتحٌػم )4/112(  ذح خمتٍم اًمروو٦م )4)

سمط اًمؽمضمٞمح قمٜمد وىمقع اًمتٕم٤مرض ًمدى إصقًمٞملم ًمٌٜمٞمقٟمس اًمقزم ص 3)  . 411(  اٟمٔمر : وقا
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ققمٞمد ُمـ آصم٤مر احلٔمر، واحلٔمر ُمـ أطمٙم٤مم اًمققمٞمد، ومحّمؾ اًمتالزم سمٞمٜمٝمام قمٚمٞمف حمٔمقر، ٕن اًم

 .(5)ًمذًمؽ

 ٟمقع اخلالف :

طمٞم٨م  اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م ُمٕمٜمقي ، وًمف صمٛمرات وم٘مٝمٞم٦م ، ومٛمـ ذًمؽ شم٘مديؿ دًٓم٦م طمدي٨م قمامر 

ق ُم٘مدم قمغم اًمؽمهمٞم٥م ذم صقم ومٝم،   (1) ىم٤مل : " ُمـ ص٤مم يقم اًمِمؽ وم٘مد قمَم أب٤م اًم٘م٤مؾمؿ "

 . (4)اًمٜمٗمؾ

 ؾم٥ٌم اخلالف :

 .(3)يرضمع اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م إمم ُم٠ًمخ٦م قم٘مدي٦م وهل : هؾ وقمد اًمِم٤مرع ووقمٞمده ُمتٙم٤مومئ٤من ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . (4/005(  اٟمٔمر : ذح خمتٍم اًمروو٦م )5)

 . 505شم٘مدم خترجيف ذم ص (  1)

( ، 1/511(  ، وشمِمٜمٞمػ اعم٤ًمُمع ًمٚمزريمٌم )0/1153( ، واإلهب٤مج ٓسمـ اًمًٌٙمل )1/341اٟمٔمر :  اعمحّمقل )  (4)

 . (1/410وطم٤مؿمٞم٦م اًمٌٜم٤مين )

 . (4/005(  ذح خمتٍم اًمروو٦م )3)
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 اعمٓمٚم٥م اًمراسمع : شم٘مديؿ إث٘مؾ قمغم إظمػ .

 هذه اعم٠ًمخ٦م ُمـ اعمرضمح٤مت اًمتل يٜمٔمر ومٞمٝم٤م ًمٚمٛمتـ ، وىمد شم٘مدم ذيمر سمٕمْمٝم٤م .

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 ٠ًمخ٦م قمغم أرسمٕم٦م أىمقال :اظمتٚمػ إصقًمٞمقن ذم اعم

 .-رمحٝمام اهلل– (1)، واًمزريمٌم(5)شم٘مديؿ إث٘مؾ قمغم إظمػ ، واظمت٤مره أبق يٕمغم اًم٘مقل إول :

،  (3)، واسمـ اًمًٌٙمل  (4) شم٘مديؿ إظمػ قمغم إث٘مؾ ، واظمت٤مره اإلؾمٜمقي اًم٘مقل اًمث٤مين :

 . -رمحٝمؿ اهلل– (0)، واًمِمقيم٤مين (1)، واسمـ اًمٜمج٤مر (1)واعمرادوي

               ، (1)اعم٤ًمواة سمٞمٜمٝمام ، ومال ُمزي٦م ٕطمدمه٤م قمغم أظمر واظمت٤مره اًمٖمزازم  اًمث٤مًم٨م : اًم٘مقل

 . -رمحٝمؿ اهلل-(50)، واسمـ اًمٚمح٤مم  (2)واسمـ ىمداُم٦م

شمرضمٞمح إث٘مؾ وإؿمد ذم إُمقر آقمت٘م٤مدي٦م ، وشمرضمٞمح إظمػ وإؾمٝمؾ ذم  اًم٘مقل اًمراسمع :

 . (55) اعمٕم٤مسيـ إُمقر اًمٗم٘مٝمٞم٦م ، واظمت٤مره اًمؼمزٟمجل ُمـ 

 

                                 
 ( .1/3101( ، و اًمتحٌػم )4/112(  اٟمٔمر : ذح خمتٍم اًمروو٦م )5)

 . (1/514(  اٟمٔمر : اًمٌحر اعمحٞمط )1)

 . (1/5001: هن٤مي٦م اًمًقل )(  اٟمٔمر 4)

 . (4/424(  اٟمٔمر : سمٞم٤من اعمختٍم )3)

 ( .1/3103(  اٟمٔمر : اًمتحٌػم )1)

 . (3/121(  اٟمٔمر : ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم )1)

 . (1/5540(  اٟمٔمر : إرؿم٤مد اًمٗمحقل )0)

 ( . 1/320(  اٟمٔمر : اعمًتّمٗمك )1)

 . (4/5030(  اٟمٔمر : روو٦م اًمٜم٤مفمر ) 2)

 . 511اًمٚمح٤مم ص  خمتٍم اسمـ(  اٟمٔمر : 50)

 . (1/111(  اٟمٔمر : اًمتٕم٤مرض واًمؽمضمٞمح سملم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م )55)
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 : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م

،  -اًم٘م٤مئٚمقن سمت٘مديؿ إث٘مؾ قمغم إظمػ –أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م أصح٤مب اًم٘مقل إول 

وه٤م هٜم٤م ـمري٘م٦م أظمرى يًٛمقهن٤م طمٞم٨م ىم٤مل : ) -رمحف اهلل–آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م اًمرازي  وٟمص قمغم 

 . (5) ىمٞمؾ أو سم٠مث٘مؾ ُم٤م ىمٞمؾ (ـمري٘م٦م آطمتٞم٤مط وهك إُم٤م إظمذ سم٠ميمثر ُم٤م 

 وضمف آطمتٞم٤مط :

إن إث٘مؾ أومم سم٤مٓقمت٤ٌمر ٟمٔمرا إمم أن اًمنميٕم٦م إٟمام ي٘مّمد هب٤م ُمّم٤مًمح اعمٙمٚمٗملم ، واعمّمٚمح٦م ذم 

، وٕن  (1)" صمقاسمؽ قمغم ىمدر ٟمّمٌؽ"  اًمٗمٕمؾ إؿمؼ أقمٔمؿ ُمٜمٝم٤م ذم اًمٗمٕمؾ إظمػ 3 يمام ىم٤مل 

 . (4)قد إظمػ، وم٤معمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف شمٙمقن أوممزي٤مدة صم٘مٚمف شمدل قمغم شم٠ميمد اعم٘مّمقد ُمٜمف قمغم ُم٘مّم

ۇ ۇ  ) سم٠من ُمٌٜمك اًمنميٕم٦م إٟمام هق قمغم اًمتخٗمٞمػ ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم : :  ٟمقىمش آطمتٞم٤مطو

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ )وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف : ،   (4)( ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

،   (6)(  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف : ،    (5) (ٹ ٹ 

 .(0)ظمػ ُمراقم٤مة ٕصؾ اًمنميٕم٦م وىم٤مقمدهت٤م وم٢مذا شمٕم٤مرض إؿمد ُمع إظمػ ىمدم إ، 

 

                                 
 . (1/510(  اعمحّمقل )5)

 (  أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .1)

( ، وُمًٚمؿ ذم 5010( ، سمرىمؿ )4/1اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب احل٩م ، سم٤مب أضمر اًمٕمٛمرة قمغم ىمدر اًمٜمّم٥م ، )         

 ( .5155، سمرىمؿ ) 341وضمقه اإلطمرام ، ص صحٞمحف ، يمت٤مب احل٩م  ، سم٤مب سمٞم٤من 

 ( .1/3101( ، واًمتحٌػم )1/514( ، واًمٌحر اعمحٞمط )1/4001(  اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم ًممُمدي )4)

 ( ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة .511(  ُمـ أي٦م )3)

 ( ُمـ ؾمقرة اًمٜم٤ًمء .11(  أي٦م )1)

 ( ُمـ ؾمقرة إنٗم٤مل .11(  ُمـ أي٦م )1)

 ( .1/3101( ، واًمتحٌػم )4/424(  اٟمٔمر : سمٞم٤من اعمختٍم )0)
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 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

يؽمضمح شم٘مديؿ إظمػ قمغم إؿمد قمٜمد اًمتٕم٤مرض اًمذي ٓ يٛمٙمـ اجلٛمع ومٞمف ، وذًمؽ ُمراقم٤مة 

ىم٤مًم٧م : "ُم٤م ظمػم رؾمقل اهلل  ًم٘م٤مقمدة اًمنميٕم٦م اًمتل شم٘مدم ذيمره٤م 3 وح٤م ضم٤مء ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م 

  (5) " أجنمه٤م ُم٤م مل يٙمـ  إصماًم ، وم٢من يم٤من إصماًم يم٤من أبٕمد اًمٜم٤مس ُمٜمفسملم أُمريـ ىمط إٓ أظمذ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (  أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .5)

( ، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، 4110( ، سمرىمؿ )3/12، ) اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م ، سم٤مب صٗم٦م اًمٜمٌل          

،  ُمـ اعم٤ٌمح أؾمٝمٚمف واٟمت٘م٤مُمف هلل قمٜمد اٟمتٝم٤مك طمرُم٤مشمف ًممصم٤مم واظمتٞم٤مره ُم٤ٌمقمدشمف يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ ،  سم٤مب 

 . (1410رىمؿ )، سم 111ص
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 اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس : شم٘مديؿ اًمٕم٤مم قمغم اخل٤مص .

 هذه اعم٠ًمخ٦م ُمـ اعمرضمح٤مت اًمتل يٜمٔمر ومٞمٝم٤م ًمٚمٛمتـ ، وىمد شم٘مدم ذيمر سمٕمْمٝم٤م .

 إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م :

 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اعم٠ًمخ٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال :

ء يم٤من اًمٕم٤مم ُم٘مدُم٤ًم قمغم اخل٤مص، أو  قل إول :اًم٘م ضمقاز ختّمٞمص اًمٕم٤مم سم٤مخل٤مص ُمٓمٚم٘م٤ًم ، ؾمقا

 .(5)يم٤من اخل٤مص ُم٘مدُم٤ًم قمغم اًمٕم٤مم ، واظمت٤مر هذا اًم٘مقل مج٤مهػم اًمٕمٚمامء 

، وم٢من شم٠مظمر  (1)اًمتٗمّمٞمؾ ذم اعم٠ًمخ٦م ، وم٢من قمٚمؿ اًمت٤مريخ وم٢من اعمت٠مظمر يٜمًخ اعمت٘مدم اًم٘مقل اًمث٤مين :

إن شم٠مظمر اخل٤مص ٟمًخ ُمـ اًمٕم٤مم ىمدر ُم٤م يدل قمٚمٞمف اخل٤مص ، وسم٘مل ُم٤م زاد اًمٕم٤مم ٟمًخ اخل٤مص ، و

قمغم ذًمؽ ، وم٢من ضمٝمؾ اًمت٤مريخ وم٤مًمتقىمػ أو شم٠مظمػم اًمٕم٤مم واًم٘مْم٤مء سمف قمغم اخل٤مص ، واظمت٤مر هذا 

 . (4)اًمتٗمّمٞمؾ احلٜمٗمٞم٦م 

اًمتقىمػ قمٜمد شمٕم٤مرض اًمٕم٤مم واخل٤مص ، وقمدم اًمٕمٛمؾ هبام ، وجي٥م احلٙمؿ ُمـ  اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م :

 .(3)، وهق اظمتٞم٤مر اًم٤ٌمىمالين دًمٞمؾ آظمر 

 : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م

                                 
( ، اعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم 4/144( ، رومع اًمٜم٘م٤مب ًمٚمرضمراضمل )5/351(  اٟمٔمر : إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل ًمٚم٤ٌمضمل )5)

( ، ذح خمتٍم 1/011( ، روو٦م اًمٜم٤مفمر ٓسمـ ىمداُم٦م ) 5/454( ، ىمقاـمع إدًم٦م ًمٚمًٛمٕم٤مين )1/511)

( ، اًمتحٌػم 5/414ازي )( ، ذح اًمٚمٛمع ًمٚمِمػم4/210( أصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح )1/111اًمروو٦م ًمٚمٓمقذم )

( ، دٓٓت إًمٗم٤مظ ذم 4/412( ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم ٓسمـ اًمٜمج٤مر )1/1134ذح اًمتحرير ًمٚمٛمرداوي )

 . (1/11ُم٤ٌمطم٨م إصقًمٞملم ًمٞمٕم٘مقب اًم٤ٌمطمًلم )

( ، واٟمٔمر : ذح خمتٍم اًمروو٦م 1/011(  واًمٜمًخ سم٤معمت٠مظمر رواي٦م قمـ أمحد ، ذيمره٤م اسمـ ىمداُم٦م ذم روو٦م اًمٜم٤مفمر ) 1)

 . (1/1134( ، اًمتحٌػم ذح اًمتحرير ًمٚمٛمرداوي )4/211( ، أصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ ُمٗمٚمح )1/112ٚمٓمقذم )ًم

ر ًمٚمٌخ٤مري )5/415(  اٟمٔمر : أصقل اجلّم٤مص )4) ( ، 5/135( ، اًمت٘مرير واًمتحٌػم )5/121( ، يمِمػ إها

 ( .5/412ومقاشمح اًمرمحقت )

 .(5/414( ، ذح اًمٚمٛمع ًمٚمِمػمازي )5/454)( ، ىمقاـمع إدًم٦م ًمٚمًٛمٕم٤مين 1/513(  اعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم )3)
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٤مم قمٜمد اجلٝمؾ سم٤مًمت٤مريخ واًمٜمًخ اًم٘م٤مئٚمقن سمت٠مظمػم اًمٕم –أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط أصح٤مب اًم٘مقل اًمث٤مين 

وم٘م٤مل : ) وإن مل يٕمٚمؿ  -رمحف اهلل–اًمٌخ٤مري  قمالء اًمديـآطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م  وٟمص قمغم،  -سمف

 . (5)3 ًمالطمتٞم٤مط( ، جيٕمؾ اًمٕم٤مم آظمراً شم٤مرخيٝمام

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

إّن اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕم٤مم اعمتٗمؼ قمغم ىمٌقًمف ، أومم ُمـ اًمٕمٛمؾ سم٤مخل٤مص اعمختٚمػ ذم ىمٌقًمف 3 ٕهنام ح٤م 

 .(1)شم٤ًموي٤م رضمح اًمٕم٤مم سمٙمقٟمف ُمتٗم٘م٤ًم قمٚمٞمف

 احلدي٨م اخل٤مص ًمف ىمقة ُمـ وضمٝملم :سم٠من وٟمقىمش آطمتٞم٤مط : 

 . أنف طمدي٨م صم٤مسم٧م قمـ رؾمقل اهلل  -5 

قى دًٓم٦م قمغم اعم٠ًمخ٦م ُمـ اًمٕم٤مم ، ومدظمقل اعم٠ًمخ٦م ذم اخل٤مص ُمًتٞم٘مـ ، ودظمقهل٤م ذم أنف أىم -1

 اًمٕم٤مم ُمِمٙمقك ومٞمف .

 .(4)ومام يم٤من هبذه اًم٘مقة ومال يٓمرح ويؽمك ، ظم٤مص٦م إذا أُمٙمـ اًمٕمٛمؾ سم٤ًمئر اًمدًمٞمٚملم 

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

ء يم٤م ً يؽمضمح صح٦م اًم٘مقل إول ، وأن اخل٤مص خيّمص اًمٕم٤مم ؾمقا ن ُمت٘مدُم٤ًم قمٚمٞمف ، أو ُمت٠مظمرا

قمٜمف 3 ٕن ختّمٞمص قم٤مم اًم٘مرآن سم٤مخل٤مص ، ومٞمف إقمامل ًمٚمدًمٞمٚملم 3 ٕنف ؾمٞمٕمٛمؾ سم٤مًمٕم٤مم ذم همػم ُم٤م 

شمٜم٤موًمف اعمخّمص ، ويٕمٛمؾ سم٤معمخّمص ومٞمام دل قمٚمٞمف ، ومٙم٤من اًمٕمٛمؾ سم٤مخل٤مص أومم 3 وٕن طم٤مل 

ٚمقا سمٓمٚم٥م اًمت٤مريخ ، اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم اعم٤ًمرقم٦م إمم احلٙمؿ سم٤مخل٤مص قمغم اًمٕم٤مم ، وُم٤م اؿمتٖم

 . (3)واًمت٘مدم واًمت٠مظمر 

                                 
ر )5)  . (5/121(  يمِمػ إها

ر ًمٚمٌخ٤مري )1)  . (5/121(  يمِمػ إها

 . (5/404(  ذح اًمٚمٛمع ًمٚمِمػمازي )4)

 . (1/511(  اٟمٔمر : اعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم )3)
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 اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمدس : شم٘مديؿ اًمٕمٚم٦م احل٤مفمرة .

ٕصقًمٞمقن مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م يم٠من شمٙمقن هذه اعم٠ًمخ٦م ُمـ اعمرضمح٤مت اًمتل يٜمٔمر ومٞمٝم٤م ًمٚمٕمٚم٦م ، وىمد ذيمر ا

ى اًمٕمٚمتلم ُمٜمتزقم٦م ُمـ أصؾ ُم٘مٓمقع سمف يم٤مإلمج٤مع أو ٟمص يمت٤مب ، أو شمٙمقن إطمدامه٤م قمرف إطمد

، أو أصؾ اًمٕمٚم٦م قمٛمقُم٤ًم مل خيص ، أو ٟمص قمغم اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمف ، أو ُمـ ضمٜمس  دًمٞمٚمٝم٤م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ

اًمٗمرع اعمتٜم٤مزع ومٞمف ، أو أطمدمه٤م ُمردودة إمم أيمثر ُمـ أصؾ ، أو يٙمقن طمٙمٛمٝم٤م ذاشمٞم٤ًم وإظمرى 

 . (5)طمٙمٛمل ، أو ُمٜمّمقص٤ًم قمٚمٞمٝم٤م وإظمرى ُمًتٜمٌٓم٦م ، أو إصم٤ٌمشم٤ًم وإظمرى ٟمٗمٞم٤ًم ، أو همػم ذًمؽ 

 :إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م 

اظمتٚمػ آصقًمٞمقن ذم شم٘مديؿ اًمٕمٚم٦م اًمتل شم٘متيض احلٔمر قمغم اًمٕمٚم٦م اًمتل شم٘متيض اإلسم٤مطم٦م قمغم 

 ىمقًملم:

 . (1) شم٘مديؿ اًمٕمٚم٦م اًمتل شم٘متيض احلٔمر ، وهق ىمقل اجلٛمٝمقر  اًم٘مقل إول :

ء ومال ي٘مدم أطمدمه٤م قمغم أظمر ، وىم٤مل سمف اًم٤ٌمضمل واًمٖمزازم إ اًم٘مقل اًمث٤مين :     رمحٝمام–هنام ؾمقا

 .(4)-اهلل

 : ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم آطمتٞم٤مط ذم اعم٠ًمخ٦م

 ٟمص قمغمو -اًم٘م٤مئٚمقن سمت٘مديؿ اًمٕمٚم٦م اًمتل شم٘متيض احلٔمر –أظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط أصح٤مب اًم٘مقل إول 

 . -رمحٝمؿ اهلل–و اسمـ اًمًٛمٕم٤مين  ،واًمِمػمازي ،اًمٌٍميأبق احلًلم آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م 

ً ، وأظمر إسم٤مطم٦م، : ) يٙمقن أطمد احلٙمٛملم ذم اًم -رمحف اهلل–ىم٤مل أبق احلًلم اًمٌٍمي  ٗمرع طمٔمرا

وم٢مٟمف إن يم٤من احلٔمر ذقمٞم٤ًم يم٤من أومم ومٙم٤مٟم٧م قمٚمتف أومم 3 ٕن احلٙمؿ اًمنمقمل أومم 3 وٕن إظمذ 

                                 
ٙم٤مم اًمٗمّمقل ( ، وإطم1/5112( ، واًمٕمدة ) 1/210( ، وذح اًمٚمٛمع ًمٚمِمػمازي )1/314(  اٟمٔمر : اعمًتّمٗمك )5)

( ، وإرؿم٤مد اًمٗمحقل 1/502( ، واًمٌحر اعمحٞمط )1/5055( ، وهن٤مي٦م اًمًقل )1/5010ًمٚم٤ٌمضمل )

 . 130( ، واًمتٕم٤مرض واًمؽمضمٞمح سملم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمؼمزٟمجل ص1/5535)

 . ( 1/5144( ، واًمٕمدة )1/210ازي )(  اٟمٔمر : ذح اًمٚمٛمع ًمٚمِمػم1)

 . (1/311، واعمًتّمٗمك )( 1/5040(  اٟمٔمر : إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل ًمٚم٤ٌمضمل )4)
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 . (5) سم٤محلٔمر أطمقط (

 .(1)( أطمقط: ) ويدل قمٚمٞمف أن احلٔمر  -رمحف اهلل–وىم٤مل اًمِمػمازي 

 .(4)مم 3 ٕهن٤م أطمقط(: ) وإصح أن اًمتل شم٘متيض احلٔمر أو -رمحف اهلل–وىم٤مل اسمـ اًمًٛمٕم٤مين 

 وضمف آطمتٞم٤مط : 

 .(3)ذم اإلىمدام قمغم اعمحٔمقر إصماًم ، وًمٞمس ذم شمرك اعم٤ٌمح إصمؿ ، ومٙم٤من شم٘مديؿ احلٔمر أومم إن

م يمتحريؿ احلالل ، وم٢مذا سم وٟمقىمش آطمتٞم٤مط : ٠من احلٔمر واإلسم٤مطم٦م طمٙمامن ذقمٞم٤من ، وحتٚمٞمؾ احلرا

زي٦م ٕطمدمه٤م قمغم أظمر 3 وٕهنام شمٕم٤مرو٧م قمٚم٦م ُمٌٞمح٦م وطم٤مفمرة وضم٥م أن يت٤ًموي٤م ، إذ ٓ ُم

 . (1) طمٙمامن ذقمٞم٤من صدق اًمراوي ومٞمٝمام قمغم وشمػمة واطمدة 

 اًمراضمح ذم اعم٠ًمخ٦م ، وؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح :

يؽمضمح أن اًمٕمٚم٦م اًمتل شم٘متيض احلٔمر شم٘مدم قمغم اًمٕمٚم٦م اًمتل شم٘متيض اإلسم٤مطم٦م 3 ٕنف قمٜمد اًمتٕم٤مرض 

اعمٌٞمح ىمدم احلٔمر 3 يم٤مجل٤مري٦م اعمِمؽميم٦م سمٞمٜمٝم٤م ي٘مع آؿمت٤ٌمه ، وُمتك طمّمؾ آؿمت٤ٌمه سملم احل٤مفمر و

 .(1)سملم اصمٜملم وم٢مٟمف ٓ حيؾ ٕطمد أن يٓم٠مه٤م 

 ٟمقع اخلالف ، وصمٛمرشمف :

 اخلالف ذم اعم٠ًمخ٦م ُمٕمٜمقي ، وًمف آصم٤مر وم٘مٝمٞم٦م ، ُمٜمٝم٤م : 

 . (0)احلٙمؿ سمتحريؿ ؿمٕمر اعمٞمتف ، شم٘مدياًم ًمٕمٚم٦م احلٔمر ومٞمٝم٤م  -5

                                 
 . (1/131(  اعمٕمتٛمد )5)

 . (1/210(  ذح اًمٚمٛمع ًمٚمِمػمازي )1)

 . (4/5010(  ىمقاـمع إدًم٦م )4)

 . (1/210(  اٟمٔمر : ذح اًمٚمٛمع ًمٚمِمػمازي )3)

 . (1/311( ، واعمًتّمٗمك )1/5045(  اٟمٔمر : إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل )1)

 . (1/210(  اٟمٔمر : ذح اًمٚمٛمع ًمٚمِمػمازي )1)

 . (1/210: ذح اًمٚمٛمع ًمٚمِمػمازي )(  اٟمٔمر 0)
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ومذه٥م ومريؼ ُمـ اًمٕمٚمامء إمم قمدم حتريؿ  إذا أيمؾ اًمٙمٚم٥م ُمـ اًمّمٞمد هؾ حيرم أيمٚمف أو ٓ ؟ -1

أيمٚمف 3 ٕنف ضم٤مرح ُمٕمٚمؿ ، ومٚمؿ حيرم أيمٚمف يم٤مًم٤ٌمزي ، وذه٥م ومريؼ آظمر إمم أنف حيرم أيمٚمف 3 يمام ًمق 

 . (5)شمٕمٛمد إرؾم٤مًمف ُمـ همػم شمًٛمٞم٦م ، وىمدُمقا اًمٕمٚم٦م احل٤مفمرة قمغم اعمٌٞمح٦م 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . (1/5045(  اٟمٔمر : إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل )5)
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 اخل٤ممت٦م

، وأؿمٙمره قمغم قمٔمٞمؿ إطم٤ًمٟمف ، يمام أؾم٠مخف أن يٜمٗمع سمف  ذم ظمت٤مم هذا اًمٌح٨م أمحد اهلل قمغم إمت٤مُمف

 يم٤مشمٌف وىم٤مرئف ، وومٞمام ي٠ميت أبرز اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م ُمـ ظمالل اًمٌح٨م :

وًمٕمؾ أىمرهب٤م ًمٚمٛمٕمٜمك آصٓمالطمل أنف : إظمذ سم٤محلزم  ،ًمالطمتٞم٤مط ُمٕم٤مين ًمٖمقي٦م ُمتٕمددة .5

 .٦مواًمث٘م

أرادوا شمٕمريػ آطمتٞم٤مط سمح٥ًم  شمٕمددت شمٕم٤مريػ اًمٕمٚمامء ًمالطمتٞم٤مط ، ويرضمع ذًمؽ إمم أهنؿ .1

اًمًٞم٤مق اًمذي ورد ومٞمف، ومل ي٘مّمدوا شمٕمريػ آطمتٞم٤مط سمٛمٕمٜم٤مه اًمِمٛمقزم ذم إهمٚم٥م ُمـ 

 شمٕمريٗم٤مهتؿ.

، د اًمِمؽ اعمٕمتؼم ٓطمتامل إُمر سمفآطمتٞم٤مط أنف : )اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٗمٕمؾ قمٜماًمذي فمٝمر زم ُمـ شمٕمريػ  .4

 أو شمريمف ٓطمتامل اًمٜمٝمل قمٜمف ( .

لم قمٛمقم وظمّمقص وضمٝمل ، ومٞمجتٛمٕم٤من إن يم٤من إظمذ سم٤مًمٞم٘ملم سملم آطمتٞم٤مط واًمٞم٘ماًمٕمالىم٦م  .3

إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط أؾمٚمؿ ًمٚمٛمرء ذم  يم٤من أؾمٚمؿ ًمٚمٛمرء ذم ديٜمف ، وأبٕمد ًمف ُمـ اإلصمؿ ، ويٗمؽمىم٤من إن

 . ديٜمف

اًمٕمالىم٦م سملم آطمتٞم٤مط واًمقرع هل اًمٕمٛمقم واخلّمقص اعمٓمٚمؼ ، ومٙمؾ ورع اطمتٞم٤مط ، وًمٞمس  .1

 اًمٗمٕمؾ واًمؽمك ، واًمقرع ٓ يٙمقن إٓ ذم اًمؽمك . ، إذ آطمتٞم٤مط يِمٛمؾ ٤مً يمؾ اطمتٞم٤مط ورقم

سمٕمالُم٦م فم٤مهرة  اًمِمؽ ومٞمف يٙمقن آطمتٞم٤مطأن : هق  واًمقؾمقؾم٦م آطمتٞم٤مطاًمْم٤مسمط اعمٗمّرق سملم  .1

سم٠من ٓ يٕم٤مرض إصؾ وذًمؽ سمٖمػم قمالُم٦م فم٤مهرة ،  اًمقؾمقؾم٦م يٙمقن اًمِمؽ ومٞمفشمدل قمٚمٞمف ، وأُم٤م 

 . اعمًتّمح٥م رء

يِمٛمؾ اًمقاضم٥م واعمٜمدوب واعمحرم آطمتٞم٤مط 3 ٕن آطمتٞم٤مط أقمؿ ُمـ ؾمد اًمذريٕم٦م  .0

 . واعمٙمروه ، سمٞمٜمام ي٘متٍم ؾمد اًمذريٕم٦م قمغم اعمحرم وم٘مط

اًمٕمالىم٦م سملم آطمتٞم٤مط واخلروج ُمـ اخلالف قمالىم٦م اًمٕمٛمقم واخلّمقص اعمٓمٚمؼ ، ومٙمؾ  .1

3 ٕن اخلروج ُمـ  ُمـ اخلالف ظمروج ُمـ اخلالف اطمتٞم٤مط ، وًمٞمس يمؾ اطمتٞم٤مط ظمروضم٤مً 
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 أصؾ احلٙمؿ وم٘مط ، سمٞمٜمام آطمتٞم٤مط يٙمقن اًمِمؽ ومٞمف ذم أصؾ احلٙمؿ، اخلالف يٙمقن اًمِمؽ ومٞمف ذم

 أو واىمٕمف، أو ُمآخف .

ىم٤مقمدة آطمتٞم٤مط أصؾ ُمـ أصقل اًمنميٕم٦م ، وىم٤مقمدة ُمـ ىمقاقمده٤م اًمٕمٔم٤مم ، وسمٜمٞم٧م قمٚمٞمٝم٤م  .2

 يمثػم ُمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ، وىمد اقمتٛمد اًمٗم٘مٝم٤مء قمٚمٞمف ذم شم٘مرير أطمٙم٤مُمٝمؿ .

ي٤م اعمذه٥م ا .50 ًمٗم٘مٝمل ُمراقم٤مشمف ًم٘م٤مقمدة آطمتٞم٤مط ، وُمـ اعمٕم٤مي٥م اًمتل اقمتؼم اًمٕمٚمامء ُمـ ُمزا

 ي٤ًمرقمقن ذم ٟمٗمٞمٝم٤م قمـ ُمذاهٌٝمؿ شمرك آطمتٞم٤مط .

صقر آطمتٞم٤مط ذم اًمنميٕم٦م ُمتٕمددة ، ومٛمـ ذًمؽ : ؾمد اًمذرائع اعمقصٚم٦م إمم اعمحرم،  .55

واـمراح اًمِمؽ واًمٌٜم٤مء قمغم اًمٞم٘ملم، واًمتقرع قمام ٓ سم٠مس سمف خم٤موم٦م ُم٤م سمف سم٠مس، وشمرك اعمٜمدوسم٤مت إذا 

 ظُمٌِم اقمت٘م٤مد وضمقهب٤م، واعمٕم٤مُمٚم٦م سمٜم٘مٞمض اعم٘مّمقد، وشمٜمزيؾ إُمر اعمقهقم ُمٜمزًم٦م إُمر اعمٕمٚمقم.

ُمـ اعم٘م٤مصد اًمتل اقمتؼمه٤م اًمِم٤مرع ذم ُمنموقمٞم٦م آطمتٞم٤مط : ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح ودرء  .51

اعمٗم٤مؾمد، وطمّمقل اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م ذم اًم٘مٚم٥م، وىمٞم٤مم آطمتٞم٤مط ُم٘م٤مم اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل، ومتريـ اًمٜمٗمس 

 ٤مًمٞمػ، وؾمالُم٦م اًمديـ واًمٕمرض.قمغم اُمتث٤مل اًمتٙم

احلٙمؿ سم٤مٓطمتٞم٤مط وضمٕمٚمف ُمـ أدًم٦م اًمنمع إٟمام هق ُمـ سم٤مب اًمت٘مديرات اًمنمقمٞم٦م، وهل:  .54

 أن ٟمٕمٓمل اعمقضمقد طمٙمؿ اعمٕمدوم، واعمٕمدوم طمٙمؿ اعمقضمقد .

 يٜم٘مًؿ آطمتٞم٤مط ُمـ طمٞم٨م طمٙمٛمف إمم واضم٥م وُمٜمدوب وحمرم وُمٙمروه . .53

ل : اظمتالط اعم٤ٌمح سم٤معمحٔمقر يدظمؾ ذم آطمتٞم٤مط اًمقاضم٥م أرسمع ىمقاقمد ُمٝمٛم٦م ، وه .51

طم٤ًًم، واؿمت٤ٌمه أطمدمه٤م سم٤مٔظمر، واًمِمؽ ذم اًمٕملم اًمقاطمدة هؾ هل ُم٤ٌمطم٦م أو حمٔمقرة؟، وشمٜمزيؾ 

 اًمٖم٤مًم٥م ُمٜمزًم٦م اعمتح٘مؼ .

و٤مسمط آطمتٞم٤مط اعمٜمدوب : شمرك ُم٤م يًؽمي٥م اإلٟم٤ًمن ويِمؽ ومٞمف، وومٕمؾ ُم٤م يًتٞم٘مـ ُمٜمف  .51

 ويٓمٛمئـ إًمٞمف .

ـ اخلالف، وومٕمؾ يمؾ ُمّمٚمح٦م ُمتقمه٦م، ُمـ صقر آطمتٞم٤مط اعمٜمدوب : اخلروج ُم .50

 واضمتٜم٤مب يمؾ ُمٗمًدة ُمتقمه٦م، وومٕمؾ اًمٌمء إذا ؿمؽ اعمٙمٚمػ هؾ هق واضم٥م أوٓ .
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 آطمتٞم٤مط اعمٙمروه هق : آطمتٞم٤مط اًمذي ي١مدي ًمؽمك اًمرظمص اًمنمقمٞم٦م . .51

 آطمتٞم٤مط اعمحرم هق : آطمتٞم٤مط اًمذي ي١مدي إمم اًمتٜمٓمع واًمقؾمقؾم٦م . .52

أو اًمذم إمم : اطمتٞم٤مط ممدوح ، واطمتٞم٤مط  يٜم٘مًؿ آطمتٞم٤مط ُمـ طمٞم٨م شمرشم٥م اعمدح .10

 ُمذُمقم.

 آطمتٞم٤مط اًمذي ي١مدي ًمٗمٕمؾ واضم٥م أو ُمٜمدوب ، وهق : هقآطمتٞم٤مط اعمٛمدوح  .15

 . آطمتٞم٤مط اًمقاضم٥م واعمٜمدوب

آطمتٞم٤مط اًمذي ي١مدي سم٤مإلٟم٤ًمن ًمؽمك اًمرظمص اًمنمقمٞم٦م أو آطمتٞم٤مط اعمذُمقم هق :  .11

 . ه واعمحرماًمقؾمقؾم٦م واًمتٜمٓمع ذم اًمديـ ، وهق آطمتٞم٤مط اعمٙمرو

اشمٗمؼ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم آطمتج٤مج سم٘م٤مقمدة آطمتٞم٤مط ذم اجلٛمٚم٦م ، وىمد اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م مجٞمع  .14

 .اًمٗم٘مٝم٤مء

اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م مم٤م ٓ يٜمٌٖمل إٟمٙم٤مره ، وم٘مد اؿمتٝمر اًمٕمٛمؾ سمف ذم  .13

 ذم إصقًمٞمقن سمف وقمٛمؾاُمتألت ُمّمٜمٗم٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء سم٤مٓطمتٞم٤مط ،  وومت٤موى اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ، 

 . ىمقاقمدهؿشم٘مرير 

 يٌٓمؾ اسمـ طمزم اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط إن يم٤من يتٕمٚمؼ سمٛمآل احلٙمؿ . .11

يؽمضمح صح٦م إـمالق وصػ اًمدًمٞمؾ قمغم آطمتٞم٤مط، عمًقهم٤مت قمدة، ُمٜمٝم٤م: اٟمٓم٤ٌمق  .11

شمٕمريػ آطمتٞم٤مط اصٓمالطم٤ًم قمٚمٞمف، وإـمالق مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وصػ اًمدًمٞمؾ قمغم آطمتٞم٤مط، 

 دًمٞمؾ ذقمل.واؾمتخدام اًمٗم٘مٝم٤مء وإصقًمٞملم آطمتٞم٤مط يم

 يٕمد آطمتٞم٤مط ُمـ إدًم٦م اًمتٌٕمٞم٦م وًمٞمس ُمـ إدًم٦م إصٚمٞم٦م. .10

آطمتٞم٤مط إن أـمٚم٘مٜم٤م قمٚمٞمف وصػ اًمدًمٞمٚمٞم٦م ومت٤مرة يٙمقن ُمًت٘ماًل ذم اًمدًٓم٦م، وشم٤مرة يٙمقن  .11

 .ُمرضمح٤ًم سملم إدًم٦م 

آطمتٞم٤مط وإن يم٤من دًمٞماًل وم٢مٟمف ٓ يرىمك عمّم٤مف إدًم٦م اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ،  .12

 . ٜم٦م واإلمج٤مع واًم٘مٞم٤مس ، وم٢مٟمف أوٕمػ ُمٜمٝمؿيم٤مًم٘مرآن واًمً
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 . آطمتٞم٤مط ٓ يّم٤مر إًمٞمف ُم٤ٌمذة ، سمؾ يٚمتٗم٧م إًمٞمف قمٜمد اٟمٕمدام إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م .40

يٖمتٗمر ذم إُمقر اعمٌٜمٞم٦م قمغم آطمتٞم٤مط ُم٤م ٓ يٖمتٗمر ذم همػمه٤م ، ويت٤ًمُمح ومٞمف سمام ٓ يت٤ًمُمح  .45

 . ذم همػمه

 . وم٘مٝمٞم٦م ىمقاقمد وومروع ٦م اًمتل يتخرج قمٚمٞمٝم٤مُمـ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم آطمتٞم٤مطيٕمد  .41

 ًمالطمتٞم٤مط ُمع إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م صمالث صقر : .44

وم٘متف اًمّمقرة إومم :  أن يقاومؼ آطمتٞم٤مط إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م :ومحٞمٜمئذ يٙمقن آطمتٞم٤مط ُمٕمتؼماً عمقا

 . ًمألدًم٦م اًمنمقمٞم٦م

أن خي٤مًمػ آطمتٞم٤مط إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م :وم٢مذا ظم٤مًمػ آطمتٞم٤مط إدًم٦م اعمٕمتؼمة ُمـ اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م :

 . د سمفٕمتًمًٜم٦م أو آمج٤مع وم٢مٟمف ؾم٤مىمط ٓ يآن أو ااًم٘مر

يٕم٤مروٝم٤م أدًم٦م أظمرى :وذم هذه احل٤مًم٦م يٙمقن وأن يقاومؼ آطمتٞم٤مط أدًم٦م ذقمٞم٦م  اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م :

 . آطمتٞم٤مط ُمرضمح٤ًم سملم إدًم٦م

ّٓ يٕم٤مرض آطمتٞم٤مط ٟمّم٤ًم ُمـ ٟمّمقص . ًمالطمتٞم٤مط وقاسمط ٓ سمد ُمـ ُمراقم٤مهت٤م ، ُمٜمٝم٤م: 44 أ

أن يٙمقن آطمتٞم٤مط ومٞمام  ، ون اًمِمٌٝم٦م اًمتل أدت إمم آطمتٞم٤مط ىمقي٦م فم٤مهرةشمٙمقأن  ، واًمنميٕم٦م

أٓ يٙمقن اعمٙمٚمػ ذم طم٤مًم٦م آؿمت٤ٌمه  ، وصم٧ٌم وضمقسمف وؿمؽ ذم إي٘م٤مقمف ، أو يم٤من سم٘م٤مؤه هق إصؾ

أٓ  ، وأٓ يقىمع اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط اعمًتح٥م اًمٜم٤مس ذم احلرج واعمِم٘م٦م ، وسمٖمػم آطمتٞم٤مط اً ُم٠مُمقر

أٓ يٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اعم٤ًمئؾ  ، وطمتٞم٤مط ُمع اًمرظمّم٦م اًمنمقمٞم٦ميتٕم٤مرض اًمٕمٛمؾ سم٤مٓ

أٓ ي١مدي اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط إمم  ، وأٓ ي١مدي اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط إمم اًمقؾمقؾم٦م ، وآقمت٘م٤مدي٦م

أنف قمٜمد اًمتٕم٤مرض ي٘مدم آطمتٞم٤مط  ، وأن يتح٘مؼ اعم٘مّمقد ُمـ آطمتٞم٤مط ، وحمذور ذقمل

 .ىمقى ذم اًمٜمٔمر وآضمتٝم٤مدإ

سم٤مٓطمتٞم٤مط إلصم٤ٌمت اًم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م أُمر ُمِمٝمقر ، وـمري٘م٦م ُمٕمرووم٦م ، ٓ يٛمٙمـ  آؾمتدٓل. 43

٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ ، وؾم٤مدات قمٚمؿ إٟمٙم٤مره٤م ، وٓ ادقم٤مء قمدم وم٤مقمٚمٞمتٝم٤م وصحتٝم٤م ، وه١مٓء أئٛم

ئ٘مٝمؿ ، وشم٤ٌميـ إصقل ، ويم٤ٌمر اعمٜمٔمريـ وإصقًمٞملم ، قمغم اظمتالف ُمذاهٌٝمؿ ، وشمٕمدد ـمرا
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 .صقًمٞم٦م سم٤مٓطمتٞم٤مط ُمـ همػم ٟمٙمػم سمٞمٜمٝمؿأزُم٤مهنؿ ، يثٌتقن اًم٘م٤مقمدة إ

 . اشمٗمؼ إصقًمٞمقن قمغم أن آطمتٞم٤مط ـمري٘م٦م ُمًت٘مٚم٦م سمذاهت٤م ، شمدل قمغم رء ُمٕملم. 41

سم٤مًمٜمٔمر إمم اعمدارس إصقًمٞم٦م وُمدى أظمذه٤م سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اًمت٘مٕمٞمد إصقزم ، ٟمجد أن . 41

وإن يم٤مٟم٧م اعمدرؾم٦م ؾم٤مئر هذه اعمدارس اؾمتٕمٛمٚم٧م آطمتٞم٤مط ذم اًمت٘مٕمٞمد ًمٚم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ، 

احلٜمٗمٞم٦م أو ُمدرؾم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ىمد أظمذ قمٚمامؤه٤م قمغم خمتٚمػ إزُمٜم٦م سم٤مٓطمتٞم٤مط ، واُمت٤مزوا سم٤مٓقمتامد 

 . قمٚمٞمف أيمثر ُمـ همػمهؿ

دٓٓت  إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ، ووإبقاب إصقًمٞم٦م اخلٛم٦ًم وأقمٜمل هب٤م : احلٙمؿ اًمنمقمل ، . 40

ٞمح ، ًمٞم٧ًم قمغم درضم٦م واطمدة ذم إظمذ ، و آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد ، و اًمتٕم٤مرض واًمؽمضمإًمٗم٤مظ

 سم٤مٓطمتٞم٤مط .

، وسم٤مب  أيمثر إبقاب إصقًمٞم٦م أظمذًا سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ًمئٚمٝم٤م : سم٤مب ؾمٜم٦م اًمٜمٌل . 41

 اًمتٕم٤مرض واًمؽمضمٞمح .

ايمتٗم٤مؤهؿ سمٔمٝمقر ُمٕمٜم٤مه ، وقمٛمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء اإلوم٤مو٦م ذم أطمٙم٤مم آطمتٞم٤مط هق  ؾم٥ٌم قمدم. 42

اًمٗمروع أُمر واوح ضمكم ، وىمد اؾمتٕمٛمٚمف اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اعمتت٤مسمع قمٚمٞمف 3 وم٢من قمٛمؾ آطمتٞم٤مط ذم 

 . ومروقمٝمؿ ومل حيت٤مضمقا إمم شم٠مصٚمٞمف3 ًمًٝمقًم٦م أُمره ، وووقطمف

أول ُمـ أومرد ىم٤مقمدة ًمالطمتٞم٤مط ذم يمت٤مب أصقزم  -رمحف اهلل–اسمـ اًمقزير اًمٕمالُم٦م يم٤من . 30

سمٓمف  . ُمٗمّماًل أطمٙم٤مُمف، وُمٌٞمٜم٤ًم ذوـمف ووقا

 اًمتقصٞم٤مت واعم٘مؽمطم٤مت:

اٟم٘مدح ذم ذهٜمل ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمقص٤مي٤م اًمتل أويص هب٤م اًم٤ٌمطمثلم ذم قمٚمؿ  ًمٚمٌح٨م سمٕمد ُمٕم٤ميِمتل

 إصقل ، واعمٝمتٛملم سمِم٠من اًمت٘مٕمٞمد إصقزم، وهل:

ء يم٤مٟم٧م إصٚمٞم٦م أو اًمتٌٕمٞم٦م ، واًمٙمت٤مسم٦م ومٞمٝم٤م، وظم٤مص٦م إدًم٦م 5 . آهتامم سم٤مٕدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ؾمقا

ويٛمٙمـ ًمٚم٤ٌمطم٨م أن جيٛمع اًمتل مل يٗمرد إصقًمٞمقن اًمٙمالم ومٞمٝم٤م اؾمت٘مالٓ يمدًمٞمؾ آطمتٞم٤مط ، 

 إدًم٦م اًمتل اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء، ومل يٗمرد إصقًمٞمقن اًمٙمالم ومٞمٝم٤م يم٤ًمئر إدًم٦م اًمتل شمٙمٚمٛمقا ومٞمٝم٤م.
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. دراؾم٦م أثر آطمتٞم٤مط قمغم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ومجع اًم٘مقاقمد اًمتل سمٜمٞم٧م قمغم آطمتٞم٤مط، 1

 وإومراده٤م سمرؾم٤مًم٦م ٓ شم٘مؾ قمـ رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم.

طمتٞم٤مط سملم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م، قمٜمد اًمتقاومؼ واًمتٕم٤مروـ ودراؾمتٝم٤م شمٓمٌٞم٘مٞم٤ًم قمغم . آهتامم سمٛمٜمزًم٦م ا4ٓ

 اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م .

واحلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ، وصغم اهلل 

وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد اًمّم٤مدق إُملم، وقمغم أصح٤مسمف اًمٖمر اعمٞم٤مُملم، وقمغم أزواضمف أُمٝم٤مت 

 ١مُمٜملم، وقمغم ُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ، وقمٜم٤م ُمٕمٝمؿ سمرمحتؽ ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم.اعم
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 ٤مرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاًمٗمٝم

 

 ومٝمرس أي٤مت .                         

 ومٝمرس إطم٤مدي٨م .

               ومٝمرس أصم٤مر .             

 ومٝمرس إؿمٕم٤مر .

 ومٝمرس احلدود و  اعمّمٓمٚمح٤مت.

 ومٝمرس اعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م .              

 ومٝمرس إقمالم .

 ومٝمرس اًمٗمرق واعمذاه٥م .   

 ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع .         

 ومٝمرس اعمقوققم٤مت .
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 ومٝمـــــــــرس أيــــــــــــــــــــــ٤مت

 رةـقرة اًمٌ٘مـــــــــؾم

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م أي٦مٟمص 

 (....ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ )

 
12 541 

 (....ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ )

 
41 143 

 (....ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )

 
503 551 

 (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )

 
551 501 

 414 531 (ڦ ڦ)

 (....ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)

 
511 553 

 (....ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)

 
511 311 

 (....ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ)

 
510 05 

 (....ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)

 
103 551 

 510 143 (....ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)

 (....ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶)

 
112 553 

 551 111 (....ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)
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 ؾمقرة آل قمٛمران

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 3 501 (....ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)

 414 544 (ٻ ٻ ٻ ٻ پ)

 310 510 (....ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)

 ؾمقرة اًمٜم٤ًمء

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٔي٦مٟمص ا

 3 5 (.... ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)

 553 4 (....ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ)

 313 54 (....ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ)

 511 14 (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳)

 311 11 (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)

 521 12 (....ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ)

 331 21 (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)

 552 501 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)

 ةؾمقرة اح٤مئد

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 314 4 (چ چ چ چ ڇ)

 411 1 (....ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )

 343 41 (ٺ ٺ ٺ ٿ)

 411 31 (   ....ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ )
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 413 21  (  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ)

 115 500 (  ....ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ )

 ؾمقرة إنٕم٤مم

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 411 20  (  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ)

 11 501 ( .... ..ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ )

 541 552 (....ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)

 11 511 (  ....ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)

 ؾمقرة إقمراف

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 33 10 (   ڭ ۇ ۇ)

 442 511 (....ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  )

 ؾمقرة إنٗم٤مل

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 553 11 ( ....ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)

 141 11 (   ....ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)

 ؾمقرة اًمتقسم٦م

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 431 41 (   ....ۅ ۉ ۉ ې)

 314 30 (ۓ ۓ ﮲ ﮳   )
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 ؾمقرة يقٟمس

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 11 11 (   ڌ ڌ ڎ ڎ)

 11 41 (  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ)

 541 12 (   ....ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )

 ة هقدؾمقر

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 301 30 (   ....ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)

 411 11 (   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ)

 ؾمقرة يقؾمػ

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 314 54 (   ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ)

 11 11 (   ک ک ک ک  )

 ؾمقرة اًمٜمحؾ

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 551 551 (....ھ ھ ھ ے ے ۓ)

 411 514 (   .... ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ)

 ؾمقرة اًمٙمٝمػ

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 411 05 (  ....ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى )
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 ؾمقرة ُمريؿ

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 450 51  (   پ پ پ )

 ؾمقرة ـمف

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 520 53 (ٺ ٺ ٺ)

 400 24 (   ک گ گ)

 ؾمقرة إنٌٞم٤مء

 ٗمح٦مرىمؿ اًمّم رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 311 40 (   ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ)

 14 500 (  ک ک گ گ گ)

 ؾمقرة احل٩م

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 331 51 (....ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ )

 ؾمقرة اعم١مُمٜمقن

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 511 1 (   ....ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)

 ؾمقرة اًمٜمقر

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 511 44 (....ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )

 521 14 (   ....ڑ ک ک ک ک گ گ گ)
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 ؾمقرة اًمٜمٛمؾ

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 11 11  (  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ)

 ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 301 45 (   پ پ پ پ ڀ ڀ)

 ؾمقرة إطمزاب

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 111 15 (  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)

 11 41 (   ڦڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )

 335 11 (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)

 3 00 (....ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ )

 ؾمقرة اًمزُمر

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 11 11 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )

 ؾمقرة اجل٤مصمٞم٦م

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 541 41 (جس حس خس مس حص مص جض)

 ؾمقرة حمٛمد

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 431 3 (   ڑ ک ک ک ک)

 132 44 (ڎ ڈ ڈ)
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 ؾمقرة اًمٗمتح

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 541 51 (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)

 ؾمقرة احلجرات

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 550 1 (   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ)

 121 1 (   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)

 551 1 (  ....ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )

 554 51 ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )

 ؾمقرة اًمذاري٤مت

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 110 11 (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)

 ؾمقرة اًمٜمجؿ

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ )

 (ىئ ىئ

14 541 

 541 11 (....ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)

 ؾمقرة احلديد

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 21 10 (گ گ گ ڳ ڳ)
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 ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م

 ح٦مرىمؿ اًمّمٗم رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 341 4 (   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)

 ؾمقرة احلنم

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 513 0 (ڻ ڻ ڻ ڻ)

 ؾمقرة اجلٛمٕم٦م

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 421 2 (   ....ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)

 ؾمقرة اًمٓمالق

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 401 1 (   ....ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )

 510 3 (   ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ)

 ؾمقرة احل٤مىم٦م

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 350 50 (   ژ ژ ڑ ڑ ک ک)

 ؾمقرة اعمزُمؾ

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 311 51 {ۆ ۈ ۇ ۇ ۆ )

 ؾمقرة آٟمٗمٓم٤مر

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م ٟمص أي٦م

 300 53  (   ک ک ک گ)
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 رس إطم٤مدي٨مـومٝم

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م احلدي٨مٟمص  م

 541 "إذا أص٤مب سمٕمروف ومال شم٠ميمؾ" إذا  أص٤مب سمحده ومٙمؾ ، و 5

 420 .." إذا أُمرشمٙمؿ سمٌمء وم٠متقا ُمٜمف ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ"  1

 514 ذا طم٤مك ذم ٟمٗمًؽ رء ومدقمف""إ 4

 511 "" إذا رأجتؿ اهلالل ومّمقُمقا ، وإذا رأجتٛمقه وم٠مومٓمروا 3

 544 "وم٤مذيمر اؾمؿ اهلل ، وم٢من وضمدشمف ىمد ىمتؾ ومٙمؾ " إذا رُمٞم٧م  ؾمٝمٛمؽ 1

 10 "أم أرسمٕم٤مً  شمف ، ومٚمؿ يدر يمؿ صغم صمالصم٤مً " إذا ؿمؽ أطمديمؿ ذم صال 1

 541 ... " "إذا ؿمؽ أطمديمؿ ذم صالشمف ومٚمٞمتحر اًمّمقاب 0

 11 .."" إذا ىم٤مم أطمديمؿ ُمـ اًمٜمقم وم٠مراد أن يتقو٠م، ومال يدظمؾ يده 1

 401 " إذا ىمٛم٧م إمم اًمّمالة ومٙمؼم " 2

 311 .." " إذا ٟمقدي ًمٚمّمالة ومال شم٠متقه٤م وأنتؿ شمًٕمقن 50

 420 ٚمٝم٤م ُمًجد إٓ اعم٘مؼمة واحلامم "" إرض يم 55

 122 "أؾمت٘مٌؾ سمٛم٘مٕمدي اًم٘مٌٚم٦م " 51

 541 تؽ  صالشمؽ"أ "أص٧ٌم اًمًٜم٦م وأضمز 54

 541 "ذم اإلؾمالم ُمـ ؾم٠مل قمـ رء مل  حيرُمف " أقمٔمؿ اًمٜم٤مس ضمرُم٤مً  53

 531 أخٞمس ؿمٝم٤مدة اعمرأة ُمثؾ ٟمّمػ ؿمٝم٤مدة اًمرضمؾ ""  51

 500 .." ٚم٦م وًمٙمـ ظمِمٞم٧مأُم٤م سمٕمد وم٢مين مل خيػ قمكم ؿم٠منٙمؿ اًمٚمٞم " 51

 300 .." " أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا  50

 101 " أن٤م أومم ُمـ أورم سمذُمتف " 51

 511 "" إٟم٤م ٓ ٟم٠ميمؾ اًمّمدىم٦م 52

 10 "" إن احلالل سملم ، وإن احلرام سملم ، وسمٞمٜمٝمام ُمِمتٌٝم٤مت 10
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 311 .." " إن اًمديـ ين وًمـ يِم٤مد اًمديـ أطمد إٓ همٚمٌف 15

 502 " ٓ يّمٜمع سمٛمٌم أظمتؽ إمم اًمٌٞم٧م ؿمٞمئ٤مً " إن اهلل 11

 25 " إن اهلل حي٥م أن شم١مشمك رظمّمف يمام حي٥م أن شمؽمك ُمٕمّمٞمتف" 14

 25 " إن اهلل حي٥م أن شم٘مٌؾ رظمّمف يمام حي٥م اًمٕمٌد ُمٖمٗمرة رسمف " 13

 101 "ىم٣م سم٤مًمٞمٛملم ُمع اًمِم٤مهد أن اًمٜمٌل " 11

 20 ًمقوقء "حمجٚملم ُمـ آصم٤مر ا " إن أُمتل يدقمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م همراً  11

ة ُمـ أؾمٚمؿ ي٘م٤مل هل٤م ؾمٌٞمٕم٦م ، يم٤مٟم٧م حت٧م زوضمٝم٤م" 10  510 .." أن اُمرأ

 101 .."ىم٣م سم٤مًمِمٗمٕم٦م ومٞمام مل ي٘مًؿ أن رؾمقل اهلل " 11

 111 " ٟمٙمح ُمٞمٛمقٟم٦م وهق حمرم  أن رؾمقل اهلل " 12

 515 "" إن ؿمئ٧م ومّمؿ وإن ؿمئ٧م وم٠مومٓمر 40

 442 .." ًمٞمدع اًمٕمٛمؾ " إن يم٤من رؾمقل اهلل  45

 501 .."إٟمٙمؿ ختتّمٛمقن إزم وًمٕمؾ سمٕمْمٙمؿ أخحـ سمحجتف ُمـ سمٕمض"  41

 101 .." أن ٟم٤مىم٦م ًمٚمؼماء سمـ قم٤مزب دظمٚم٧م طم٤مئٓم٤م ًمرضمؾ" 44

 11 .." " إين ٕن٘مٚم٥م إمم أهكم وم٠مضمد اًمتٛمرة ؾم٤مىمٓم٦م قمغم ومرار 43

 541 " إي٤ميمؿ واًمٔمـ ، وم٢من اًمٔمـ أيمذب احلدي٨م " 41

 513 .." درك" اًمؼم طمًـ اخلٚمؼ ، واإلصمؿ ُم٤م طم٤مك ذم ص 41

 513 .." اًم٘مٚم٥م " اًمؼم ُم٤م ؾمٙمٜم٧م إًمٞمف اًمٜمٗمس ، واـمٛم٠من إًمٞمف 40

 ذم صالة اًمّمٌح إذ أت٤مهؿ آت 41
ٍ
 521 ..""سمٞمٜمام اًمٜم٤مس سمُ٘م٤ٌمء

 540 " شمٕمجٚمقا إمم احل٩م وم٢من أطمديمؿ ٓ يدري ُم٤م يٕمرض ًمف " 42

 " 101ضم٤مء رضمؾ ذم سَمٍَمه ض ، ومدظمؾ اعمًجد ورؾمقل اهلل " 30

 11 ل قمـ اًمؼم ؟ "" ضمئ٧م شم٠ًم 35

 00 .." " اضمٕمٚمقا سمٞمٜمٙمؿ وسملم احلرام ؾمؽمة ُمـ احلالل 31
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 511 .."ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ذم طمر ؿمديد " ظمرضمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل  34

 520 .." " ظمػم اًم٘مرون ىمرين ، صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ 33

 21 " ظمػم ديٜمٙمؿ اًمقرع" 31

 13 .. " "دع ُم٤م يريٌؽ إمم ُم٤مٓ يريٌؽ 31

 111 .." اًمّمٌل طمتل يٌٚمغ قمـ صمالصم٦م : قمـ  رومع اًم٘مٚمؿ" 30

 511 .." ذم رُمْم٤من "ؾم٤مومرٟم٤م ُمع رؾمقل اهلل  31

 541 ويمٚمقا " قمٚمٞمف اهلل ا " ؾمٛمق 32

 20 .."ذم صٞم٤مم يقم قمروم٦م " ؿمؽ  ٟم٤مس ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل  10

 415 " اًمّم٤مئؿ اعمتٓمقع أُمػم ٟمٗمًف إن ؿم٤مء ص٤مم وإن ؿم٤مء أومٓمر " 15

 04 هل صٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل" " قمغم رؾمٚمٙمام إٟمام 11

 15 .. " " اًمٕملم ويم٤مء اًمًف وم٢مذا ٟم٤مُم٧م اًمٕملم 14

 12 .." ومل يٛمٜمٕمٜمل ُمـ اخلروج " ىمد رأج٧م اًمذي صٜمٕمتؿ 13

 122 "أرسمٕملم يقُم٤مً  يم٤مٟم٧م اًمٜمٗم٤ًمء شم٘مٕمد قمغم قمٝمد " 11

 420 .." يدظمٚمقن اجلٜم٦م إٓ ُمـ أبك" يمؾ أُمتل  11

 545 .." ومج٤مء ؿم٤مبيمٜم٤م قمٜمد اًمٜمٌل  " 10

 501 .." ذم ًمٞمٚم٦م ُمٔمٚمٛم٦م يمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل " 11

 501 .." ذم ُمًػم أو ؾمٗمر يمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل " 12

 12 "يمٞمػ وىمد ىمٞمؾ "   10

 111 " ٓ إٓ أن شمٓمقع " 15

 21 .." ٓ شمِمددوا قمغم أنٗمًٙمؿ ومٞمِمدد اهلل قمٚمٞمٙمؿ"  11

 124 .." ٓ شمٍموا اإلسمؾ واًمٖمٜمؿ ، ومٛمـ اسمت٤مقمٝم٤م"  14

 11 .." ومٛمـ شمٚم٘م٤مه وم٤مؿمؽمى ُمٜمف قا اجلٚم٥م" ٓ شمٚم٘م 13
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 110 .." " ٓ  صالة سمٕمد اًمّمٌح طمتك شمرشمٗمع اًمِمٛمس 11

 344 " ٓ ٟمٙم٤مح إٓ سمقزم " 11

 344 " ٓ ٟمٙم٤مح إٓ سمقزم ُمرؿمد وؿم٤مهدي قمدل " 10

 514 .." " ٓ يٌٚمغ اًمٕمٌد أن يٙمقن ُمـ اعمت٘ملم 11

 510 .." " ٓ يت٘مدُمـ أطمديمؿ رُمْم٤من سمّمقم يقم 12

 110 "ٓ حيٙمؿ أطمد سملم اصمٜملم وهق همْم٤ٌمن " 00

 11 .." طمتك يًٛمع صقشم٤م –أو ٓ يٜمٍمف  –" ٓ يٜمٗمتؾ  05

 111 " ٓ يٜمٙمح اعمحرم وٓ يٜمٙمح " 01

 05 .."ًمٕمـ اهلل اًم٤ًمرق ينق اًمٌٞمْم٦م ومت٘مٓمع يده  " 04

 400 "  ًمقٓ أن أؿمؼ قمغم أُمتل ُٕمرهتؿ سم٤مًمًقاك قمٜمد يمؾ صالة " 03

 11 .." ظم٤مف أن شمٙمقن ُمـ اًمّمدىم٦م" ًمقٓ أين أ 01

 10 " ًمٞمس ًم٘م٤مشمؾ ُمػماث " 01

 534 "يٕمروم٤من ُمـ ديٜمٜم٤م ؿمٞمئ٤مً  وومالٟم٤مً  "ُم٤م أفمـ  ومالٟم٤مً  00

ٍم يتٜمزهقن قمـ اًمٌمء أصٜمٕمف"  01  24 .." ُم٤م سم٤مل أىمقا

 144 .."سملم أُمريـ ىمط إٓ أظمذ أجنمه٤م "ُم٤م ظمػم رؾمقل اهلل  02

 311 ٤مر أؿمدمه٤م "" ُم٤م ظمػم قمامر سملم أُمريـ إٓ اظمت 10

 411 "اعمتِمٌع سمام مل يٕمط يمالسمس صمقيب زور" 15

 15 .." ومٚمػماضمٕمٝم٤م صمؿ ًمٞمٛمًٙمٝم٤م طمتك شمٓمٝمرُمره    " 11

 505 "ُمـ ص٤مم اًمٞمقم اًمذي يِمؽ ومٞمف وم٘مد قمَم أب٤م اًم٘م٤مؾمؿ" 14

 114 " ُمـ يمذب قمكم ُمتٕمٛمدًا ومٚمٞمتٌقأ ُم٘مٕمده ذم اًمٜم٤مر " 13

 520 .." " ُمـ ٟم٤مم قمـ صالة أو ٟمًٞمٝم٤م ومٚمٞمّمٚمٝم٤م 11

 512 .." "ُمـ وضمد ًم٘مٓم٦م  ومٚمٞمِمٝمد ذا قمدل 11
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 121 .." ٟمي اهلل اُمرأ ؾمٛمع ُم٘م٤مًمتل ومققم٤مه٤م"  10

 110 "قمـ سمٞمع اًمٚمحؿ سم٤محلٞمقان هنك رؾمقل اهلل " 11

 150 "هنك قمـ يمؾ ذي ٟم٤مب ُمـ اًم٤ًٌمع " 12

 500 .." " هٙمذا اًمقوقء ومٛمـ زاد قمغم هذا أو ٟم٘مص 20

 115 " رء؟ " هؾ قمٜمديمؿ  25

 23 هٚمؽ اعمتٜمٓمٕمقن"" 21

 511 " اًمقًمد ًمٚمٗمراش ، واطمتجٌل  ُمٜمف ي٤م  ؾمقدة " 24

 21 "شمٙمـ أقمٌد اًمٜم٤مسهريرة يمـ ورقم٤ًم  " ي٤م أب٤م 23

 411 يمت٤مب اهلل: اًم٘مّم٤مص" "ي٤م أنس 21

 11 .." " ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس إين يمٜم٧م أذٟم٧م ًمٙمؿ ذم آؾمتٛمت٤مع 21

 110 .." "ي٤م سمٜم٧م أيب أُمٞم٦م ؾم٠مخ٧م قمـ اًمريمٕمتلم سمٕمد 20

 11 .." ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م أهمٜمٞم٧م قمـ قمٛمؽ" 21

 121 "حيٛمؾ هذا اًمٕمٚمؿ ُمـ يمؾ ظمٚمػ قمدوًمف " 22

 555 " " يٖمًؾ ُم٤م ُمس اعمرأة ُمٜمف صمؿ يتقو٠م ويّمكم 500
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 ومٝمرس أصمــــــــــــــــــــــ٤مر 

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م اًم٘م٤مئؾ ٟمص إثر م

 12 طمذيٗم٦م "...ٓ يْمحٞم٤من يمراهٞم٦م أدريم٧م أب٤م سمٙمر وقمٛمر" 5

 313 اسمـ ُمًٕمقد .."" إن احلؼ صم٘مٞمؾ ُمريء ، وإن اًم٤ٌمـمؾ ظمٗمٞمػ ويبء 1

 501 ٟم٤مومع ...""أن قمٌد اهلل سمـ قمٛمر يم٤من إذا اهمتًؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م 4

 503 قمثامن "إطمراُمف ُمـ ٟمٞم٤ًمسمقر أنٙمر قمغم قمٌد اهلل سمـ  قم٤مُمر " 3

 503 قمٛمر "إطمراُمف ُمـ اًمٌٍمة أنٙمر قمغم قمٛمران سمـ طمّملم " 1

 21 احلًـ "ُمـ أومْمؾ اًمٕمٛمؾ اًمقرع واًمتٗمٙمر نّ إ" 1

 10 قمثامن "... " أهي٤م اًمٜم٤مس إن اًم٘مٍم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 0

: اعمّمٚمقنش أي اًمٜم٤مس أومْمؾ؟» 1  21 قمٛمر وم٘م٤مًمقا

 21 أبق اًمدرداء ..."مت٤مم اًمت٘مقى أن يت٘مل اهلل اًمٕمٌد طمتك يت٘مٞمف ذم  " 2

 310 قمٛمر " ...صمالصم٦م هيدُمـ اًمديـ : زًم٦م اًمٕم٤ممل " 50

 504 زرارة ..""ىم٣م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون اعمٝمديقن أن ُمـ أهمٚمؼ سم٤مسم٤مً  55

 501 ٟم٤مومع .."يم٤من اسمـ قمٛمر إذا ُم٣م ُمـ ؿمٕم٤ٌمن شمًع وقمنمون " 51

 501 قم٤مئِم٦م "ٓ ي٠متٞمٝم٤م زوضمٝم٤م  ىم٤مًم٧م ذم اعمًتح٤مو٦م: " 54

 33 قمثامن ..." وؾمقس ٟم٤مس ض رؾمقل اهلل ٌِ ح٤م ىمٌ " 53

در اًمٕمٚمامء ظمر ُمـ أظمذ" 51  310 إوزاقمل "ج ُمـ اإلؾمالم سمٜمقا

ذ اًمٕمٚمؿ وؾ" 51  310 اسمـ قمٚمٞم٦م "ُمـ شمٌع ؿمقا

 501 قمٛمر .." واقمج٤ٌم ًمؽ ي٤م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ًمئـ يمٜم٧م دمد" 50

 35 قمٛمر ورع قمٜمل سم٤مًمدرهؿ واًمدرمهلم"" 51

 21 اسمـ اعم٤ٌمرك شاًمقرع»أي رء أومْمؾ؟ ىم٤مل:  52

 500 اسمـ قمٛمر "يٖمًؾ اًمثقب يمٚمف " 10
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 ومٝمرس إؿمٕم٤مر

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م اًم٘م٤مئؾ اًمٌٞم٧م اًمِمٕمري م

 وأطمٗمظ ُمٜمّمٌل وأطمقط قمريض     وسمٕمض اًم٘مقم ًمٞمس سمذي طمٞم٤مط 5

 

 11 اهلذزم

 503 إهدل وسم٤مشمٗم٤مق احلدود شمً٘مط      سم٤مًمِمٌٝم٤مت طمًٌام ىمد وٌٓمقا  1

ً ضم٤مزُم٤ًم ومٕمّمٞمتٜمل     ويم٤من ُمـ اًمتقومٞمؼ ىمتؾ اسمـ ه٤مؿمؿ 4 قمٛمرو اسمـ  أُمرشمؽ أُمرا

 اًمٕم٤ميص

522 

 ؾ ُمـ شمٓمقع قم٤مسمد      طمتك وًمق ضم٤مء ُمٜمف سم٠ميمثراًمٗمرض أومْم 3

 

- 311 
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 ومٝمرس احلدود واعمّمٓمٚمح٤مت

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م احلد واعمّمٓمٚمح م

 430 اإلمج٤مع اًمًٙمقيت 5

 13 آطمتٞم٤مط 1

 11 اإلهل٤مم 4

 124 اًمتٍمي٦م 3

 10 اًمت٘مدير 1

 113 اًمتٙمٚمٞمػ 1

 105 اًمتالزم 0

 23 اًمتٜمٓمع 1

 445 اجلرح 2

 351 اجلزء 50

 350 اجلزئل 55

 113 ظمؼم اًمقاطمد 51

 32 اخلروج ُمـ اخلالف 54

 32 اخلالف 53

 31 اًمذرائع 51

 31 اًمًد 51

 31 ؾمد اًمذريٕم٦م 50

 414 اًمً٘مٛمقٟمٞم٤م 51

 405 اًمّمٌل 52

 522 اًمّمح٤ميب 10
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 111 اًمْمٌط 15

 123 اًمٕمداًم٦م 11

 411 اًمٕمٞمٜم٦م 14

 310 اًمٖم٤مي٦م 13

 20 ىمٕم٥م 11

 413 اًمدًٓم٦م ىمٞم٤مس 11

 411 ىمٞم٤مس اًمِمٌف 10

 411 ىمٞم٤مس اًمٕمٚم٦م 11

 413 ىمٞم٤مس اًمٕمٙمس 12

 350 اًمٙمؾ 40

 350 اًمٙمكم 45

 123 جمٝمقل احل٤مل 41

 123 جمٝمقل اًمٕملم 44

 100 اعمرؾمؾ 43

 123 اعمًتقر 41

ة 41  124 اعمٍما

 400 اعمٕمتقه 40

 541 اعمٕمراض 41

 100 اعمٕمْمؾ 42

 411 اعمٜم٤موًم٦م 30

 100 ٘مٓمعاعمٜم 35

 311 ويبء 31
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 35 اًمقرع 34

 33 اًمقؾمقؾم٦م 33

 541 وىمٞمذ 31

 40 اًمٞم٘ملم 31
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 ومٝمرس اعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م

 اعم٤ًمئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٓمٝم٤مرة

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م قمٜمقان اعم٠ًمخ٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م م

م .اح٤مء اًمٓم٤مهر سمام ُم٤مزضمف ُمـ ٟمجس أ شمٖمػم 5  01 و طمرا

 01 ٤مهر ومٖمػم ًمقٟمف أو رحيف أو ـمٕمٛمف .ًمق ؾم٘مط سمقل قمغم ُم٤مء ـم 1

 02 إذا اؿمتٌف ُم٤مء ـم٤مهر سمامء ٟمجس . 4

 15 إذا أطمدث صمؿ ؿمؽ هؾ شمقو٠م أوٓ ؟ 3

 14 طمٙمؿ ؾم١مر ُم٤م قم٤مدشمف اؾمتٕمامل اًمٜمج٤مؾم٦م . 1

 143 طمٙمؿ اًمِمٕمر اعمِمٙمقك ذم ـمٝم٤مرشمف وٟمج٤مؾمتف . 1

 122 أيمثر ُمدة اًمٜمٗم٤مس أرسمٕمقن يقُم٤ًم . 0

 122 ىمْم٤مء احل٤مضم٦م . طمٙمؿ اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م قمٜمد 1

 401 . إذا أظمؼم اًمّمٌل سمتٜمجٞمس اح٤مء أو اًمثقب أو إرض 2

 411 طمٙمؿ اًمّمالة سمتٞمٛمؿ واطمد قمددا ُمـ اًمٗمرائض. 50

 311 ًمق ـمٚم٥م اح٤مء ومٚمؿ جيده صمؿ شمٞمٛمؿ هؾ يٚمزُمف إقم٤مدة اًمٓمٚم٥م ُمرة صم٤مٟمٞم٦م 55

 325 ـ ٟمزًم٧م حلٞمتف قمـ طمد اًمقضمف هؾ جي٥م همًٚمف أو ٓ ؟ُمَ  51

 140 ٕمر اعمٞمتفحتريؿ ؿم 54

 اعم٤ًمئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمّمالة

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م قمٜمقان اعم٠ًمخ٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م م

 41 ُمـ ٟمز ريمققم٤ًم أو ؾمجقدًا وم٢مٟمف يٚمزُمف اًمٌٜم٤مء قمغم اًمٞم٘ملم 5

 10 إذا اؿمتٌٝم٧م قمٚمٞمف اًم٘مٌٚم٦م ومل يًتٓمع متٞمٞمزه٤م . 1

 14 طمٙمؿ اًمّمالة ذم صمٞم٤مب اًمٙمٗم٤مر . 4

 13 ىم٧م .ًمق همٚم٥م قمغم فمٜمف وضمقد اح٤مء ذم آظمر اًمق 3



 الفهارس

 

[565] 

 

 11 اؾمتح٤ٌمب صالة اجلٛمٕم٦م سمٕمد اًمزوال . 1

 11 طمٙمؿ اًمزي٤مدة قمغم أرسمع شمٙمٌػمات ذم صالة اجلٜم٤مزة . 1

 501 ُمـ مل جيد اًم٘مٌٚم٦م ومل جيد ؾمٌٞماًل عمٕمرومتٝم٤م . 0

 415 ُمـ شمٓمقع سم٤مًمّمالة ضم٤مز ًمف أن ي٘مٓمٕمٝم٤م . 1

 420 اًمّمالة ذم إُمٙمٜم٦م اًمتل ورد اًمٜمٝمل قمـ اًمّمالة ومٞمٝم٤م . 2

 314 ٞمٕمٞمد اضمتٝم٤مدهصمؿ طميت اًمّمالة اًمث٤مٟمٞم٦م وم اضمتٝمد ذم اًم٘مٌٚم٦م ومّمغمًمق  50

 311 إذا و٤مق اًمقىم٧م سملم أداء ومريْم٦م اًمّمالة أو اًمٜمٗمؾ 55

 321 ىمْم٤مء اًمٗمرائض اًمٗم٤مئت٦م ذم أوىم٤مت اًمٜمٝمل 51

 320 أهل ؾمٜم٦م اًمٗمجر أم اًمٔمٝمر وؿمؽُمـ ٟمز ريمٕمتلم ُمـ اًمرواشم٥م  54

 اعم٤ًمئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمزيم٤مة

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م ٠ًمخ٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦مقمٜمقان اعم م

 15 إذا هم٤مب اًمقًمد اًمذي دم٥م قمغم إب ومٓمرشمف 5

 504 اٟمتٗم٤مء اًمزيم٤مة ُمـ احلٞمقان اعمتقًمد ُمـ ضمٜمًلم خمتٚمٗملم 1

 410 ومٝمؾ جي٥م قمغم اًمٗمقر؟ ومتٙمـ ُمـ إظمراج اًمزيم٤مةإذا طم٤مل احلقل  4

 اعم٤ًمئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمّمٞم٤مم

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م قمٜمقان اعم٠ًمخ٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م م

 501 ذم اًمٞمقم اًمثالصملم ُمـ رُمْم٤من هؾ دظمؾ اًمٕمٞمد أوٓ؟ ُمـ ؿمؽ 5

 130 طمٙمؿ شمٌٞمٞم٧م اًمٜمٞم٦م ذم صٞم٤مم رُمْم٤من . 1

 130 طمٙمؿ شمٌٞمٞم٧م اًمٜمٞم٦م ذم صٞم٤مم اًمٜمذر اعمٕملم . 4

 111 ُمـ ص٤مم يقُم٤ًم شمٓمققم٤ًم ضم٤مز ًمف اًمٗمٓمر . 3

 401 . ًمق أظمؼم اًمّمٌل سمرؤي٦م هالل رُمْم٤من 1

 311 طمٙمؿ صقم يقم اًمِمؽ . 1
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 تٕمٚم٘م٦م سم٤محل٩ماعم٤ًمئؾ اعم

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م قمٜمقان اعم٠ًمخ٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م م

 01 طمٙمؿ أيمؾ اعمحرم ؿمٞمئ٤ًم ومٞمف ـمٞم٥م . 5

 414 هؾ جي٥م احل٩م قمغم اًمٗمقر أو اًمؽماظمل . 1

 اعم٤ًمئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مجلٝم٤مد

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م قمٜمقان اعم٠ًمخ٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م م

 431 قمدم ضمقاز اعمـ واًمٗمداء ًمٚمٛمنميملم إذا يم٤مٟمقا ُمـ إهى 5

 تٕمٚم٘م٦م سم٤معمٕم٤مُمالتاعم٤ًمئؾ اعم

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م قمٜمقان اعم٠ًمخ٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م م

 11 طمٙمؿ شمٚم٘مل اًمريم٤ٌمن . 5

 01 ًمق اظمتٚمٓم٧م درامهف سمدراهؿ ُمٖمّمقسم٦م . 1

 411 طمٙمؿ اًمٕمٞمٜم٦م . 4

 421 طمٙمؿ اًمٌٞمع وىم٧م ٟمداء اجلٛمٕم٦م . 3

ٍل ُمـ أقمغم وُمـ أؾمٗمؾ 1 ًمٞمف ، وًمف ُمقا  331 ًمق وىمػ قمغم ُمقا

 القاعم٤ًمئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٜمٙم٤مح واًمٓم

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م قمٜمقان اعم٠ًمخ٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م م

 42 ًمق ىم٤مل أن٧م قمكم طمرام هؾ يٕمد ـمالىم٤ًم صمالصم٤ًم أو واطمدة؟ 5

 11 طمٙمؿ ٟمٙم٤مح اعمتٕم٦م . 1

 134 ًمق اظمتٚمٓم٧م أظمتف سم٠مضمٜمٌٞم٤مت ذم سمٚمد صٖمػم . 4

 421 ( . لـمٚمؼ زوضمتل ، ـمٚمؼ زوضمت )ًمقيمٞمٚمف:  ىم٤ملًمق  3

 421 . (ـمٚم٘مل ٟمٗمًؽ ـمٚم٘مل ٟمٗمًؽ )ًمق ىم٤مل ًمزوضمتف:  1
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 اعم٤ًمئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمرو٤مع

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م قمٜمقان اعم٠ًمخ٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م م

 01 ًمق دومٕم٧م ىمٓمرة ُمـ ًمٌـ ذم ُم٤مء وم٤مؾمتٝمٚمؽ صمؿ ذسمف اًمروٞمع 5

 اعم٤ًمئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤محلدود

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م قمٜمقان اعم٠ًمخ٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م م

 443 قم٘مقسم٦م اًمٚمقاط . 5

 واًمّمٞمد اعم٤ًمئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕـمٕمٛم٦م

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمٜمقان اعم٠ًمخ٦م م

 10 ًمق اؿمتٌٝم٧م ُمٞمت٦م سمٛمذيم٤مة . 5

 504 طمٙمؿ أيمؾ اًمْمٌع . 1

 143 طمٙمؿ احلٞمقان اًمذي ٓ يٕمرف أهق ُم٠ميمقل أوٓ ؟ 4

 150 إصؾ ذم اعمٓمٕمقُم٤مت احلؾ 3

 141 إذا أيمؾ اًمٙمٚم٥م ُمـ اًمّمٞمد هؾ حيرم أيمٚمف أو ٓ ؟ 1

 سم٤مٕجامن واًمٜمذور واًمٙمٗم٤مراتاعم٤ًمئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م 

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م اعم٠ًمخ٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمٜمقان م

 344 ًمق ٟمذر أن ي٘مرأ اًم٘مرآن إمم ؾمقرة اًمٙمٝمػ 5

 340 شم٘مٞمٞمد اًمرىم٦ٌم ذم يمٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مرة سم٤مإليامن 1

 واًم٘مْم٤مء اعم٤ًمئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمِمٝم٤مدة

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م قمٜمقان اعم٠ًمخ٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م م

 501 احلٙمؿ سمِمٝم٤مدة اًمٕمدول . 5

 351 . قمذار إمم اًمٖمريؿضمقاز احلٙمؿ قمٜمد إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م سمدون اإل 1
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 سم٤مإلىمراراعم٤ًمئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م 

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م قمٜمقان اعم٠ًمخ٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م م

 310 ًمق ىم٤مل : ) ًمف قمكم ُمـ درهؿ إمم قمنمة ( 5
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 ومٝمــــــــــــــرس إقمــــــــــــــــــالم

 أ

  50:         إسمراهٞمؿ اًمروم٤مقمل

 311،  11   إسمراهٞمؿ سمـ قمكم اسمـ ومرطمقن :

 ، 113،  133،  155،  101،  521،  511،  531،  530إسمراهٞمؿ سمـ قمكم اًمِمػمازي :   

                                            451  ،411  ،441  ،331  ،311 

 ،  540،  515،  555،  501،  501،  10،  14،  1إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك اًمِم٤مـمٌل :  

                                              544 ،511  ،511  ،515  ،500  ،511  ،525 ، 

                                               523  ،154  ،312 

 (02أبق سمٙمر سمـ ُمًٕمقد اًمٙم٤مؾم٤مين :     )

 = قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ . إبٞم٤مري

 555:         أيب سمـ يمٕم٥م

 : قمكم سمـ حمٛمد .اسمـ إثػم

 513     :  أمحد اخلٓم٤ميب

 321،  553:       أمحد اًمريًقين

 10:        أمحد اًمٕمٜم٘مري

 422،  120،  112،  111،  103:     أمحد طمٚمقًمق

 ،511،  510،  511،  510،  532،  534،  11،  00،  10أمحد سمـ إدريس اًم٘مراذم :    

                                         520  ،103  ،153  ،151  ،113  ،100  ،453  ،441 ، 

                                         305  ،350  ،351  ،352  ،311  ،311  ،311  ،301 ، 

                                          101 

 331،  24،  25أمحد سمـ احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل: 
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  104،  315،  300،  313،  311،  311،  101:   سمـ محدانأمحد 

 451،  113:  طمٜمٌؾ أمحد سمـ

 451أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜم٤ًمئل :  

 ، 515،  501،  20،  11،  01،  00،  14،  31،  1أمحد سمـ قمٌداحلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م :  

                                              511  ،511  ،511  ،501  ،511  ،521  ،101  ،155، 

                                           110  ،113  ،302  ،331  ،331  ،103  ،101 

 305،  300،  311،  311،  311،  100أمحد سمـ قمكم اًمٌٖمدادي :  

 451،  401،  511،  555،  501،  00أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر :  

 ، 511،  515،  544،  505،  14،  11،  45،  12،  11أمحد سمـ قمكم اجلّم٤مص :  

                                      101  ،102  ،155  ،150  ،401  ،103 

 351،  111،  112أمحد سمـ قمٛمر اسمـ هي٩م : 

 31أمحد سمـ قمٛمر اًم٘مرـمٌل : 

 550أمحد سمـ حمٛمد اسمـ اعمٜمػم : 

 501أمحد سمـ حمٛمد اسمـ ظمٚمٙم٤من : 

 43،  40،  12أمحد سمـ حمٛمد اًمٗمٞمقُمل : 

 513،  10أمحد سمـ حيٞمك اًمقٟمنميز : 

 ٛمد .= حمٛمد سمـ حم اإلظمًٞمٙمتل

 : قمٌداًمرطمٞمؿ سمـ احلًـ .اإلؾمٜمقي

 511:  أذف اًمٙمٜم٤مين

 511،  11،  43،  2:  إًمٞم٤مس سمٚمٙم٤م

 اًم٤ٌمهكم = صدي سمـ قمجالن . أبق أُم٤مُم٦م

 = حمٛمد سمـ حمٛمد . اسمـ أُمػم احل٤مج
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 . محمد أمين بن محمود البخاري=  أُمػم سم٤مدؿم٤مه

 515:  أنس سمـ ُم٤مًمؽ

 11سمـ قمزيز :  أبق إه٤مب

 ـ أمحد .= قمٌداًمرمحـ سم اإلجيل

 33،  41،  45أجقب سمـ ُمقؾمك اًمٙمٗمقي : 

 ب

 = ؾمٚمٞمامن سمـ ظمٚمػ . اًم٤ٌمضمل

 = حمٛمد سمـ اًمٓمٞم٥م . اًم٤ٌمىمالين

 = قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ أمحد . اسمـ سمدران

 = قمٌداًمًالم سمـ شمٞمٛمٞم٦م . أبق اًمؼميم٤مت اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 = قمكم سمـ حمٛمد . اًمٌزدوي

 = قمكم سمـ ظمٚمػ . اسمـ سمٓم٤مل

 = حمٛمد سمـ أمحد . اًمٌٕمكم

 = احلًلم سمـ ُمًٕمقد . اًمٌٖمقي

 = قمٌداًمٚمف سمـ أيب ىمح٤موم٦م . أبق سمٙمر اًمّمديؼ

 = حمٛمد سمـ احلًـ . أبق سمٙمر اسمـ ومقرك

 = ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس . اًمٌٝمقيت

 = قمٌٞمداًمٚمف سمـ قمٛمر . اًمٌٞمْم٤موي

 = أمحد سمـ احلًلم . اًمٌٞمٝم٘مل

 ت

 = قمٌداًمقه٤مب سمـ قمكم . شم٤مج اًمديـ اسمـ اًمًٌٙمل

 : ُمًٕمقد سمـ قمٛمر . اًمتٗمت٤مزاين
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 = قمكم سمـ قمٌداًمٙم٤مذم . يـ اًمًٌٙملشم٘مل اًمد

 = حمٛمد سمـ أمحد . اًمتٚمٛم٤ًمين

 : أمحد سمـ قمٌداحلٚمٞمؿ . اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 ث

 = ضمرصمقم سمـ ٟم٤مؿم٥م . أبق صمٕمٚم٦ٌم اخلِمٜمل

 ج

 514ضمرصمقم سمـ ٟم٤مؿم٥م : 

 = قمكم سمـ حمٛمد . اجلرضم٤مين

 اًمٙمٚمٌل = حمٛمد سمـ أمحد . اسمـ ضمزي

 = أمحد سمـ قمكم . اجلّم٤مص

 أمحد . ضمالل اًمديـ اعمحكم = حمٛمد سمـ

 = حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ . اسمـ مج٤مقم٦م

 21مج٤مل اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل : 

 = قمٌداعمٚمؽ سمـ قمٌداًمٚمف . اجلقيٜمل

 ح

 اًمرازي = حمٛمد سمـ إدريس . أبق طم٤مشمؿ

 = قمثامن سمـ قمٛمر . اسمـ احل٤مضم٥م

 = حمٛمد سمـ قمٌداًمٚمف . احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري

 = أمحد سمـ قمكم . اسمـ طمجر

 12:  طمذيٗم٦م سمـ أؾمٞمد

 430،  21 : طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن

 = قمكم سمـ طمزم . اسمـ طمزم
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 21،  00:  احلًـ اًمٌٍمي

 432( ، 140احلًـ سمـ احلًلم اسمـ أيب هريرة : )

 (140: ) احلًـ سمـ طم٤مُمد

 511،  13:  احلًـ سمـ قمكم

 = حمٛمد سمـ قمكم . أبق احلًلم اًمٌٍمي

 (512احلًلم سمـ قمٌداًمٚمف اًمٜمج٤مد : )

 12،  11احلًلم سمـ حمٛمد إصٗمٝم٤مين : 

 515،  501ـ ُمًٕمقد اًمٌٖمقي : احلًلم سم

 545،  512،  511،  501،  25،  01،  11،  31محد سمـ حمٛمد اخلٓم٤ميب : 

  515:  محزة إؾمٚمٛمل

 = اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م . أبق طمٜمٞمٗم٦م

 خ

 = قمكم سمـ حمٛمد . اخل٤مزن

 (321ظم٤مًمد إزهري : )

 : قمٛمر سمـ حمٛمد . اخل٤ٌمزي

 = قمٛمر سمـ احلًلم . اخلرىمل

 ًمٙمٚمقذاين .= حمٗمقظ ا أبق اخلٓم٤مب

 = محد سمـ حمٛمد . اخلٓم٤ميب

 = أمحد سمـ قمكم . اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي

 = أمحد سمـ حمٛمد . اسمـ ظمٚمٙم٤من

 11:  اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد
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 د

 = قمكم سمـ قمٛمر . اًمدارىمٓمٜمل

 اًمٕمٞمد = حمٛمد سمـ قمكم . اسمـ دىمٞمؼ

 ر

 = حمٛمد سمـ قمٛمر . اًمرازي

 = احلًلم سمـ حمٛمد . اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين

 حمٛمد . = قمٌداًمٙمريؿ سمـ اًمراومٕمل

 = قمٌداًمرمحـ سمـ أمحد . اسمـ رضم٥م

 ز

 504:  زرارة سمـ أورم

 = حمٛمد سمـ هب٤مدر . اًمزريمٌم

 301،  114،  101،  531:  زيمري٤م إنّم٤مري

 = حمٛمقد سمـ قمٛمر . اًمزخمنمي

 = حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ . اًمزهري

 س

 510:  ؾمحٜمقن

 = حمٛمد سمـ قمٌداًمرمحـ . اًمًخ٤موي

 = حمٛمد سمـ أمحد . اًمنظمز

 محد سمـ قمٛمر .= أ اسمـ هي٩م

 510،  511:  ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص

 101،  100:  ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م

 103،  155:  ؾمٚمٞمؿ اًمرازي
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 142،  104،  411،  112،  113،  511،  501ؾمٚمٞمامن سمـ ظمٚمػ اًم٤ٌمضمل : 

 141،  101،  101،  101،  511،  510،  532،  530ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداًم٘مقي اًمٓمقذم : 

                                              120  ،125  ،332  ،102  ،112 

 = حمٛمد سمـ أمحد . اًمًٛمرىمٜمدي

 = ُمٜمّمقر سمـ حمٛمد . اسمـ اًمًٛمٕم٤مين

 511،  510،  511سمٜم٧م زُمٕم٦م :  ؾمقدة

 = قمٌداًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر . اًمًٞمقـمل

 ش

 = إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك . اًمِم٤مـمٌل

 = حمٛمد سمـ إدريس . اًمِم٤مومٕمل

 ـ إؾمامقمٞمؾ .اعم٘مدد = قمٌداًمرمحـ سم أبق ؿم٤مُم٦م

 = حمٛمد سمـ قمكم . اًمِمقيم٤مين

 = إسمراهٞمؿ سمـ قمكم . اًمِمػمازي

 ص

 11،  41:  ص٤مًمح سمـ محٞمد

 514صدي سمـ قمجالن : 

 = حمٛمد سمـ قمٌداًمرطمٞمؿ . صٗمل اًمديـ اهلٜمدي

 545،  01سمٜم٧م طمٞمل :  صٗمٞم٦م

 = قمثامن سمـ قمٌداًمرمحـ . اسمـ اًمّمالح

 ط

 11سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م :  أبق ـم٤مًم٥م

 451ي : ـم٤مهر سمـ قمٌداًمٚمف اًمٓمؼم
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 = ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداًم٘مقي . اًمٓمقذم

 : ـم٤مهر سمـ قمٌداًمٚمف . أبق اًمٓمٞم٥م اًمٓمؼمي

 ع

 = حمٛمد اًمٓم٤مهر . اسمـ قم٤مؿمقر

 501:  قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م

 401:  قم٤ٌمد سمـ سمنم

 = أمحد سمـ قمٛمر . أبق اًمٕم٤ٌمس اًم٘مرـمٌل

 = أمحد سمـ حيٞمك . أبق اًمٕم٤ٌمس اًمقٟمنميز

 11:  اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م

 ؾمػ سمـ قمٌداًمٚمف .= يق اسمـ قمٌد اًمؼم

 550قمٌداحلؼ سمـ هم٤مًم٥م إندًمز : 

 341( ، 101قمٌداًمرمحـ سمـ إسمراهٞمؿ اسمـ اًمٗمريم٤مح : )

 ، 111،  155،  101،  503،  502،  00،  13قمٌداًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل : 

                                                    452  ،410  ،300  ،331  ،103  ،101 

 151،  101،  103،  320،  301،  155رمحـ سمـ أمحد اإلجيل :  قمٌداًم

 00،  05قمٌداًمرمحـ سمـ أمحد احلٜمٌكم : 

 441،  153،  101،  511قمٌداًمرمحـ سمـ إؾمامقمٞمؾ اعم٘مدد : 

 ،  510،  511،  531،  511،  20،  21، 11،  05قمٌداًمرمحـ سمـ صخر اًمدود : 

                                               505  ،140  ،124  ،432  ،151 

 404قمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد اًمٗمقراين : 

 ، 351،  353،  155،  101،  511،  515،  530قمٌداًمرطمٞمؿ سمـ احلًـ اإلؾمٜمقي: 

                                                   352  ،330  ،100  ،103  ،101  ،145  
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 401،  510قمٌداًمرطمٞمؿ سمـ احلًلم اًمٕمراىمل : 

 451،  101،  521قمٌداًمًالم سمـ شمٞمٛمٞم٦م : 

 ،111،  142،  150،  101،  104،  101،  520قمٌداًمٕمزيز سمـ أمحد اًمٌخ٤مري : 

                                              404  ،411  ،411  ،410  ،141 

 500،  13:  قمٌد اًم٘م٤مدر اًمتٛمٞمٛمل

 300،  125قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ أمحد اسمـ سمدران : 

 511:  قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م

ومٕمل :   510قمٌداًمٙمريؿ سمـ حمٛمد اًمرا

 (140قمٌداًمًالم سمـ حمٛمد اجل٤ٌمئل : )

 = حمٛمد سمـ أمحد . أبق قمٌد اهلل اًم٘مرـمٌل

 = حمٛمد سمـ قمٌداًمرمحـ . أبق قمٌد اهلل اعمدين

 300،  12قمٌداًمٚمف سمـ أيب ىمح٤موم٦م :  

 ، 311،  415،  111،  101،  521،  504،  512،  40قمٌداًمٚمف سمـ أمحد اعم٘مدد : 

                                        302  ،145 

 12محد اًمٜمًٗمل : قمٌداًمٚمف سمـ أ

 511:  قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م

 ،403،  521،  501،  512،  501،  501،  20،  25،  15،  11:  قمٌداًمٚمف سمـ قمٛمر

                            401 

 311،  313،  533،  541،  23قمٌداًمٚمف سمـ ُمًٕمقد : 

 ،153،  101،  525،  525،  511،  511،  510،  14قمٌداعمٚمؽ سمـ قمٌداًمٚمف اجلقيٜمل : 

                                                125  ،120  ،413  ،441  ،401  ،415  ،335 ،311، 

                                           314 
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 ،  510،  554،  12،  11،  13،  14،  11،  10،  30ٌٙمل : قمٌداًمقه٤مب سمـ قمكم اًمً

                                             530  ،515  ،514  ،511  ،510  ،511  ،103  ،101، 

                                          155  ،153  ،111  ،133  ،131  ،111  ،111  ،100 

 510،  511:  قمٌد سمـ زُمٕم٦م

 100،  324،  330،  340،  145،  101،  510،  511قمٌٞمداًمٚمف سمـ قمٛمر اًمٌٞمْم٤موي : 

 313،  311،  311،  444،  452،  01قمثامن سمـ قمٌداًمرمحـ اسمـ اًمّمالح : 

 400،  10:  قمثامن سمـ قمٗم٤من

 ، 315،  430،  453،  114،  103،  511،  514،  510قمثامن سمـ قمٛمر اسمـ احل٤مضم٥م : 

                                            324  

 541:  قمدي سمـ طم٤مشمؿ

 = قمٌداًمرطمٞمؿ سمـ احلًلم . اًمٕمراىمل

 = حمٛمد سمـ قمٌداًمٚمف . اسمـ اًمٕمريب

 154،  501،  534،  13،  10،  14،  10،  14،  31،  41،  40:  اًمٕمز سمـ قمٌداًمًالم

 = قمٌداحلؼ سمـ هم٤مًم٥م . اسمـ قمٓمٞم٦م إندًمز

 (514: ) قمٓمٞم٦م اًمًٕمدي

 511( ، 11: ) حل٤مرثقم٘م٦ٌم سمـ ا

 502:  قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر

 511:  قم٘م٦ٌم سمـ قمٚم٘مٛم٦م

 = قمٌداًمٕمزيز سمـ أمحد . قمالء اًمديـ اًمٌخ٤مري

 = حمٛمد قمكم سمـ حمٛمد قمالن . اسمـ قمالن

 = حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب . أبق قمكم اجل٤ٌمئل

 511،  1:  قمكم اعمٓمرودي
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 = احلًلم سمـ قمٌداًمٚمف . أبق قمكم اًمٜمج٤مد

 511 : قمكم سمـ أيب سمٙمر اعمرهمٞمٜم٤مين

 512، 511،  510، 511قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ إبٞم٤مري :  

 ،504،  501،  505،  00،  01،  34،  43،  44،  41،  45،  11،  1قمكم سمـ طمزم : 

                      551  ،543  ،541  ،541  ،540 

 545،  04:  قمكم سمـ احلًلم

 12قمكم سمـ ظمٚمػ اسمـ سمٓم٤مل : 

 402،  435،  415،  120،  111،  113،  101قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن اعمرداوي : 

 402قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم اًمًٌٙمل : 

 103قمكم سمـ قمٛمر اسمـ اًم٘مّم٤مر : 

 331،  511قمكم سمـ قمٛمر اًمدارىمٓمٜمل : 

 402: اسمـ إثػمقمكم سمـ حمٛمد 

 ، 120،  132،  131،  141،  150،  102،  100،  101قمكم سمـ حمٛمد اًمٌزدوي : 

                                   120  ،413 

 40،  45قمكم سمـ حمٛمد اجلرضم٤مين : 

 552قمكم سمـ حمٛمد اخل٤مزن : 

 414،  103،  10قمكم سمـ حمٛمد اح٤موردي : 

 20قمٛمر سمـ احلًلم اخلرىمل : 

 310،  40،  501،  503،  21،  12،  35:  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

 511،  11قمٛمر سمـ قمكم اسمـ اعمٚم٘مـ : 

 150،  104قمٛمر سمـ حمٛمد اخل٤ٌمزي : 

 522،  501،  545:  رو سمـ اًمٕم٤ميصقمٛم
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 500:  قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م

 411،  450،  510:  قمٞم٤مض اًمٞمحّمٌل

 (0512:  قمٞم٤مض سمـ مح٤مر

 104( ، 111: ) قمٞمًك سمـ أب٤من

 = حمٛمقد سمـ أمحد . اًمٕمٞمٜمل

 غ

 = حمٛمد سمـ حمٛمد . اًمٖمزازم

 ف

 = حمٛمد ي٤مؾملم . اًمٗم٤مداين

 : قمٛمر سمـ حمٛمد . أبق اًمٗمرج اح٤مًمٙمل

 اهٞمؿ سمـ قمكم .= إسمر اسمـ ومرطمقن

 = قمٌداًمرمحـ سمـ إسمراهٞمؿ . اسمـ اًمٗمريم٤مح

 = ًم٤ٌمسم٦م سمٜم٧م احل٤مرث . أم اًمٗمْمؾ

 = قمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد . اًمٗمقراين

 = أمحد سمـ حمٛمد . اًمٗمٞمقُمل

 ق

 = قمٌداًمٚمف سمـ أمحد . اسمـ ىمداُم٦م

 = أمحد سمـ إدريس . اًم٘مراذم

 = قمكم سمـ قمٛمر . اسمـ اًم٘مّم٤مر

 . = حمٛمقد سمـ ُمًٕمقد ىمٓم٥م اًمديـ اًمِمػمازي

 = حمٛمد سمـ أيب سمٙمر . اسمـ اًم٘مٞمؿ
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 ك

 = أبق سمٙمر سمـ ُمًٕمقد . اًمٙم٤مؾم٤مين

 = حمٛمد سمـ احلًـ . اًمٙمرظمل

 = أجقب سمـ ُمقؾمك . اًمٙمٗمقي

 ل

 (20ًم٤ٌمسم٦م سمٜم٧م احل٤مرث : )

 550سمـ ؾمٕمد :  اًمٚمٞم٨م

 م

 = حمٛمد سمـ قمكم . اح٤مزري

 112،  104،  514،  511،  501:  ُم٤مًمؽ سمـ أنس

 = قمكم سمـ حمٛمد . اح٤موردي

 2:  ـ اًمدازمُم١مُم

 433،  104:  حم٥م اهلل اسمـ قمٌداًمِمٙمقر

 311،  415،  111،  144،  101حمٗمقظ اًمٙمٚمقذاين : 

 511،  513،  515،  551،  504حمٛمد اًمٓم٤مهر اسمـ قم٤مؿمقر : 

 410حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اسمـ مج٤مقم٦م : 

 314،  113حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمقزير : 

 ، 540،  501،  01،  00،  01،  01،  11،  31،  44حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اسمـ اًم٘مٞمؿ : 

                                           511  ،501  ،511  ،113  ،115  ،111  ،311  ،314، 

                                          310 

 11حمٛمد سمـ أمحد اًمٌٕمكم : 

 110،  414،  133،  531حمٛمد سمـ أمحد اًمتٚمٛم٤ًمين : 
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 ، 150،  155،  101،  511،  501،  10،  14،  41،  1ظمز : حمٛمد سمـ أمحد اًمن

                                        151  ،112  ،101  ،401  ،411  ،401  ،401  ،103 

 153،  150،  101حمٛمد سمـ أمحد اًمًٛمرىمٜمدي : 

 551حمٛمد سمـ أمحد اًم٘مرـمٌل : 

 551حمٛمد سمـ أمحد اًمٙمٚمٌل : 

 ، 120،  114،  110،  155،  101،  101،  510،  530،  12: حمٛمد سمـ أمحد اعمحكم 

                                  430  ،341  ،321  ،103  ،101 

 11حمٛمد سمـ أمحد اعم٘مري : 

 511حمٛمد سمـ إدريس اًمرازي : 

 103،  502حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل : 

 ،320،  330،  111،  155،  104،  514،  515 : محمد أمين بن محمود البخاري

                                                 321  ،324 

 451،  114،  101،  511،  531،  502،  12،  00،  01حمٛمد سمـ هب٤مدر اًمزريمٌم : 

 100حمٛمد سمـ احلًـ اسمـ ومقرك : 

 352،  410،  112،  104حمٛمد سمـ احلًـ اًمٙمرظمل : 

ء :   511حمٛمد سمـ احلًلم اسمـ اًمٗمرا

 ،451،  111،  111،  133،  103،  105،  511،  513ٛمد سمـ اًمٓمٞم٥م اًم٤ٌمىمالين : حم

                                         411 ،433 

 410حمٛمد سمـ قمٌداًمرمحـ اًمًخ٤موي : 

 (20حمٛمد سمـ قمٌداًمرمحـ اعمدين: )

 ،103،  154،  150،  101،  511،  511،  515،  11حمٛمد سمـ قمٌداًمرطمٞمؿ اهلٜمدي : 

                                             101  
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 540،  40،  12حمٛمد سمـ قمٌداًمرؤوف اعمٜم٤موي : 

 330،  331،  504،  21،  01حمٛمد سمـ قمٌداًمٚمف اًمٕمريب : 

 102حمٛمد سمـ قمٌداهل٤مدي : 

 150،  104،  514،  515،  10،  43،  44حمٛمد سمـ قمٌداًمقاطمد اسمـ اهلامم : 

 111( ، 112جل٤ٌمئل: )حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب ا

 514:  اسمـ قمثٞمٛملمحمٛمد 

 ، 411،  415،  401،  414،  451،  102،  100،  511حمٛمد سمـ قمكم اًمٌٍمي : 

                                     420 

 453،  511حمٛمد سمـ قمكم اسمـ دىمٞمؼ : 

 330،  441،  411،  100،  105،  100،  530،  551حمٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين : 

 412،  411،  433،  400،  103،  511،  01ٛمد سمـ قمكم اح٤مزري : حم

 ،102،  101،  101،  511،  515،  531،  551،  554،  42حمٛمد سمـ قمٛمر اًمرازي : 

                                   155  ،103  ،430  ،411  ،415  ،411  ،300  ،312  ،342، 

                                311  ،311 

 43،  1:  ؾمامقملقمٛمر  حمٛمد 

 451حمٛمد سمـ قمٌداًمٚمف احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري : 

 400حمٛمد سمـ حمٛمد  اإلظمًٞمٙمتل: 

 311،  310،  330،  420،  450،  104،  514( ، 515حمٛمد سمـ حمٛمد احل٤مج : )

 ،131،  134،  145،  101،  101،  525،  511،  531،  23حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم: 

                                   111  ،105  ،451  ،451  ،401  ،302  ،342 

 413،  450حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ اًمزهري : 

 ،415،  435، 444، 441،  451،  101،  511،  530،  12،  42حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح : 
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                         411  ،151  ،154 

 514، 555حمٛمد قمكم سمـ حمٛمد قمالن : 

 10 : حمٛمد ي٤مؾملم اًمٗم٤مداين

 510،  500،  503حمٛمقد سمـ أمحد اًمٕمٞمٜمل : 

 552حمٛمقد سمـ قمٛمر اًمزخمنمي : 

 133،  101،  530حمٛمقد سمـ ُمًٕمقد اًمِمػمازي : 

 = قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن . اعمرداوي

 313،  420،  112،  132،  131،  104ُمًٕمقد سمـ قمٛمر اًمتٗمت٤مزاين : 

 = قمكم سمـ أيب سمٙمر . اعمرهمٞمٜم٤مين

 . = حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح اسمـ ُمٗمٚمح

 ي = حمٛمد سمـ أمحد .اعم٘مر

 514:  ُمال قمكم اًم٘م٤مري

 = قمٛمر سمـ قمكم . اسمـ اعمٚم٘مـ

 = حمٛمد سمـ قمٌداًمرؤوف . اعمٜم٤موي

 ، 453،  402،  101،  100،  111،  145،  511ُمٜمّمقر سمـ حمٛمد اسمـ اًمًٛمٕم٤مين : 

                                                411  ،410  ،310  ،312  ،311  ،300  ،305  ،311، 

                                           110  ،141  ،140 

 512،  544ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس اًمٌٝمقيت : 

 501،  511،  11،  45:  ُمٜمٞم٥م ؿم٤ميمر

 = أمحد سمـ حمٛمد . اسمـ اعمٜمػم

 ن

 501،  501ُمقمم اسمـ قمٛمر :  ٟم٤مومع
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 = حمٛمد سمـ أمحد . اسمـ اًمٜمج٤مر

 = أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م . اًمٜم٤ًمئل

 = قمٌداًمٚمف سمـ أمحد . ٗملاًمٜمً

 530،  541،  552،  21،  01،  00:  اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم

 513:  اًمٜمقاس سمـ ؾمٛمٕم٤من

 : حيٞمك سمـ ذف اًمديـ . اًمٜمقوي

 ـه

 = قمٌداًمًالم سمـ حمٛمد . أبق ه٤مؿمؿ اجل٤ٌمئل

 = ُم٤مًمؽ سمـ قمقيٛمر . اهلذزم

 = قمٌداًمرمحـ سمـ صخر . أبق هريرة

 = احلًـ سمـ احلًلم . اسمـ أيب هريرة

 = حمٛمد سمـ قمٌداًمقاطمد . سمـ اهلامما

 = قمكم سمـ أيب سمٙمر . اهلٞمثٛمل

 و

 513( ، 11= ) واسمّم٦م سمـ ُمٕمٌد

 = حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ . اسمـ اًمقزير

 ي

 ،  443،  452،  111،  515،  542،  10،  11،  10حيٞمك سمـ ذف اًمديـ اًمٜمقوي : 

                                                311  ،311  ،311  ،300 

 511:  يٕم٘مقب اًم٤ٌمطمًلم

 : حمٛمد سمـ احلًلم . أبق يٕمغم

 401،  510،  501،  501،  501،  44يقؾمػ سمـ قمٌداًمٚمف اسمـ قمٌداًمؼم : 
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 اًمٗمرق واعمذاه٥مومٝمرس 

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م اؾمؿ اًمٗمرىم٦م واعمذه٥م م

 421 إؿم٤مقمرة 5

-123-104-105-114-511 أهؾ احلدي٨م أو اعمحدصمقن 1

453-452 

-101-510-511-503-10-11 احلٜم٤مسمٚم٦م 4

101-112-145-140-130-

411-111-111-120-122-

401-404-441-444-430-

412-414-410-411-420-

421-300-350-312-341-

342-315-311-311 

-150-151-101-514-503 احلٜمٗمٞم٦م 3

110-112-141-140-141-

130-130-115-111-111-

110-112-104-101-111-

112-124-121-122-401-

400-401-450-413-411-

441-441-430-433-431-

430-431-410-414-402-

410-421-350-354-314-

340-341-341-330-143 
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-151-103-101-510-10 اًمِم٤مومٕمٞم٦م 1

150-112-140-140-130-

115-111-111-111-110-

115-111-112-121-401-

404-402-453-414-413-

411-441-444-441-430-

431-432-410-414-411-

410-411-420-421-350-

352-312-341-342-315-

311-311-300-114-131 

 100-101 اًمٔم٤مهري٦م 1

-112-103-101-510-11 اح٤مًمٙمٞم٦م 0

140-140-130-131-111-

111-404-413-430-431-

412-414-401-410-312-

341 

 354 اعمتٙمٚمٛمقن 1

-141-140-112-100-101 اعمٕمتزًم٦م 2

120-414-414-410-301-

353-113 
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 عمراضمعومٝمرس اعمّم٤مدر وا

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ . .5

ي٦م اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى،  .1 ٕيب قمٌداًمٚمف قمٌداًمٚمف سمـ حمٛمد اسمـ سمٓم٦م، حت٘مٞمؼ: رو٤م ُمٕمٓمل، اًمٜم٤مذ: دار اًمرا

 سم٤مًمري٤مض.

ًمت٘مل اًمديـ قمكم سمـ قمٌداًمٙم٤مذم اًمًٌٙمل، حت٘مٞمؼ: يمٞمالن إسمراز احلٙمؿ ُمـ طمدي٨م رومع اًم٘مٚمؿ،  .4

 ـه .5351ظمٚمٞمٗم٦م، اًمٜم٤مذ: دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م، 

 عمحٛمد أبق زهرة، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب. آراؤه ووم٘مٝمف، –ؾ طمٞم٤مشمف وقمٍمه اسمـ طمٜمٌ .3

ًمت٘مل اًمديـ اسمـ اًمًٌٙمل، وشمٙمٛمٚم٦م اسمٜمف شم٤مج اًمديـ قمٌداًمقه٤مب سمـ قمكم اإلهب٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج،  .1

سمـ اًمًٌٙمل، حت٘مٞمؼ: أمحد مج٤مل اًمزُمزُمل، وٟمقر اًمديـ صٖمػمي، اًمٜم٤مذ: دار اًمٌحقث 

اًمؽماث سم٤مإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة، ديب، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م وإطمٞم٤مء

 ـه.5313

ًمٕمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر ، حت٘مٞمؼ:  إحت٤مف اعمٓم٤مًمع سمقومٞم٤مت أقمالم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمنم واًمراسمع، .1

 ـه . 5350اًمٜم٤مذ: دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل ، اًمٓمٌٕم٦م  إومم، ، حمٛمد طمجل

يمتقر قمٌد اًمٙمريؿ سمـ قمكم اًمٜمٛمٚم٦م ، اًمٜم٤مذ: دار ًمٚمدإحت٤مف ذوي اًمٌّم٤مئر سمنمح روو٦م اًمٜم٤مفمر ،  .0

 ـه .5350اًمٕم٤مصٛم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

حمٛمد أبق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، جلالل اًمديـ قمٌداًمرمحـ اًمًٞمقـمل، حت٘مٞمؼ: اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن،  .1

 ـه .5423اًمٜم٤مذ: اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب، 

ًمٚمديمتقر ُمّمٓمٗمك اخلـ ، اًمٜم٤مذ: ٗم٘مٝم٤مء، أثر آظمتالف ذم اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ذم اظمتالف اًم .2

 ـه. 5340ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ٟم٤مذون سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ًمٚمديمتقر ُمّمٓمٗمك اًمٌٖم٤م، اًمٜم٤مذ: دار اإلُم٤مم  أثر إدًم٦م اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، .50

  اًمٌخ٤مري سمدُمِمؼ.

          اًمًٞم٤مهمل عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمّمٜمٕم٤مين، حت٘مٞمؼ: طمًلم إضم٤مسم٦م اًم٤ًمئؾ ذح سمٖمٞم٦م أُمؾ،  .55
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 م .5211د.طمًـ إهدل، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م آومم،  و

ًمٚمديمتقر حمٛمد آضمتٝم٤مد اًمذرائٕمل ذم اًمٗم٘مف اح٤مًمٙمل وأثره ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ىمديامً وطمديث٤ًم،  .51

اإلدريز، اًمٜم٤مذ: ُمريمز اًمدراؾم٤مت وإبح٤مث وإطمٞم٤مء اًمؽماث سم٤معمٖمرب، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 ـه.5345

ٕيب اعمٕم٤مزم قمٌداعمٚمؽ اجلقيٜمل ، حت٘مٞمؼ: د. قمٌداحلٛمٞمد أبق آضمتٝم٤مد ُمـ يمت٤مب اًمتٚمخٞمص ،  .54

 ـه . 5301زٟمٞمد، اًمٜم٤مذ: دار اًم٘مٚمؿ سمدُمِمؼ ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

 ـه .5314ًمٚمقزير حيٞمك سمـ هٌػمة، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم، اإلمج٤مع،  .53

ًمٚمديمتقر يٕم٘مقب سمٕمض أطمٙم٤مُمف،  -طمجٞمتف -إُمٙم٤مٟمف -ذوـمف -أريم٤مٟمف –اإلمج٤مع طم٘مٞم٘متف  .51

 ـه .5312اًم٤ٌمطمًلم، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ًمٚم٤ٌمطم٨م: حمٛمد إىم٤ٌمل اًمٜمدوي، إذاف: د. طمًـ ُمرقمل،  ،-دراؾم٦م وشمٓمٌٞم٘م٤م–اإلمج٤مع اًمًٙمقيت  .51

٘مرى سمٛمٙم٦م وهل رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ُم٘مدُم٦م ًمٙمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م أم اًم

 ـه .5355اعمٙمرُم٦م، 

عمّمٓمٗمك سمق قم٘مؾ ، اًمٜم٤مذ: دار اسمـ طمزم سمٌػموت، ، -مجع ودراؾم٦م –إمج٤مقم٤مت إصقًمٞملم  .50

 ـه. 5345اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

خلٚمٞمؾ سمـ يمٞمٙمٚمدي، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ؾمٚمٞمامن إؿم٘مر، اًمٜم٤مذ: إمج٤مل اإلص٤مسم٦م ذم أىمقال اًمّمح٤مسم٦م،  .51

 ـه .5350إومم،  مجٕمٞم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل سم٤مًمٙمقي٧م، اًمٓمٌٕم٦م

قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل سمـ دهٞمش، اًمٜم٤مذ: حت٘مٞمؼ:  ًمٚمْمٞم٤مء اعم٘مدد،إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة،  .52

 م . 1000ُمٙمت٦ٌم اًمٜمٝمْم٦م احلديث٦م سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، 

عمحٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمٖمرٟم٤مـمل اًمِمٝمػم سمٚم٤ًمن اًمديـ اسمـ اخلٓمٞم٥م، اإلطم٤مـم٦م ذم أظم٤ٌمر همرٟم٤مـم٦م،  .10

 . ـه 5313اًمٓمٌٕم٦م إومم، ، ٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموتاًمٜم٤مذ: دار اًم

ًمٚمديمتقر إًمٞم٤مس سمٚمٙم٤م، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم  آطمتٞم٤مط طم٘مٞم٘متف وطمجٞمتف وأطمٙم٤مُمف ووقاسمٓمف، .15

 ـه .5313اًمرؾم٤مًم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 
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ًمٚمديمتقر قم٤مدل ه٤مؿمؿ محقدي ، سمح٨م ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م آطمتٞم٤مط قمـ إصقًمٞملم،  .11

 . (13/5اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمدد )

، ًمٚم٤ٌمطم٨م ُم١مُمـ حمٛمد اًمدازم، آطمتٞم٤مط ذم اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م وأثره ذم اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م .14

ف اًمديمتقر قم٤مـمػ أبق هرسمٞمد، سمح٨م ٓؾمتٙمامل ُمتٓمٚم٤ٌمت احلّمقل قمغم درضم٦م  وهق إذا

 .اح٤مضمًتػم ذم أصقل اًمٗم٘مف ُمـ يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٖمزة

شمرشمٞم٥م: قمالء اًمديـ اًمٗم٤مرد ، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م ح اسمـ طم٤ٌمن، اإلطم٤ًمن ذم شم٘مري٥م صحٞم .13

 ـه . 5301إرٟم١موط ، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م سمٌػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ًمٚمٕمالُم٦م اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد، اًمٜم٤مذ: ُمٓمٌٕم٦م اًمًٜم٦م إطمٙم٤مم إطمٙم٤مم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم،  .11

 اعمحٛمدي٦م. 

ًم٤ٌمضمل ، حت٘مٞمؼ: د. قمٛمران اًمٕمريب ، ٕيب اًمقًمٞمد ؾمٚمٞمامن اطمٙم٤مم اًمٗمّمقل، أإطمٙم٤مم اًمٗمّمقل ذم  .11

 ـه . 5340اًمٜم٤مذ: دار اسمـ طمزم سمٌػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

محد سمـ قمكم اجلّم٤مص، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ص٤مدق اًم٘مٛمح٤موي، اًمٜم٤مذ: إٔيب سمٙمر   أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ، .10

 ـه .5301دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب سمٌػموت، 

ريب، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٌداًم٘م٤مدر قمٓم٤م، اًمٜم٤مذ: ٕيب سمٙمر حمٛمد  سمـ قمٌداًمٚمف اسمـ اًمٕمأطمٙم٤مم اًم٘مرآن،  .11

 ـه .5314دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، 

ٕيب احلًـ قمكم سمـ حمٛمد أُمدي ، حت٘مٞمؼ: د. حمٛمد اًم٘محٓم٤مين اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم،  .12

٦م سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، ، اًمٜم٤مذ: ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞمآظمرونو

 ـه.5344

ٕيب حمٛمد قمكم اسمـ طمزم ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت، اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم،  .40

 ـه . 5301اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 عمحٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم، اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م سمٌػموت .إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ،  .45

عمحٛمد سمـ ظمٚمػ اًمٌٖمدادي اعمٕمروف سمقيمٞمع، حت٘مٞمؼ: قمٌداًمٕمزيز اعمراهمل، أظم٤ٌمر اًم٘مْم٤مة،  .41
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 ـه .5411اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ اًمٕم٤ٌمس اعمٙمل اًمٗم٤ميمٝمل، أظم٤ٌمر ُمٙم٦م ذم ىمديؿ اًمدهر وطمديثف،  .44

 ـه . 5353حت٘مٞمؼ: د. قمٌد اعمٚمؽ قمٌد اهلل دهٞمش، اًمٜم٤مذ: دار ظمي سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

داء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر اسمـ يمثػم، حت٘مٞمؼ: أمحد سمـ حمٛمد ؿم٤ميمر، ٕيب اًمٗماظمتّم٤مر قمٚمقم احلدي٨م ،  .43

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.

جلالل اًمديـ قمٌداًمرمحـ اًمًٞمقـمل، حت٘مٞمؼ: قمٌداًم٘مٞمقم اًمًٌتقي، اًمٜم٤مذ: اظمتالف اعمذاه٥م،  .41

 دار آقمتّم٤مم .

طم٤مشمؿ اًمنميػ ، ًمٚمديمتقر اظمتالف اعمٗمتلم واعمقىمػ اعمٓمٚمقب دم٤مهف ُمـ قمٛمقم اعمًٚمٛملم،  .41

 ـه. 5312اًمٜم٤مذ: دار اًمّمٛمٞمٕمل سم٤مًمري٤مض ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

ًمٚمديمتقر ظم٤مًمد اًمٕمرود، وهق سمح٨م ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إظمذ سم٠مىمؾ ُم٤م ىمٞمؾ،  .40

 ( .533اًمٕمدد )

ٕذف سمـ حمٛمقد اًمٙمٜم٤مين، اًمٜم٤مذ: دار اًمٜمٗم٤مئس سم٤مٕردن، إدًم٦م آؾمتثٜم٤مئٞم٦م قمٜمد إصقًمٞملم،  .41

 ـه .٦5311م إومم، اًمٓمٌٕم

عمحٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي، حت٘مٞمؼ: حمٞمل اًمديـ ُمًتق، اًمٜم٤مذ: دار إذيم٤مر اًمٜمقوي٦م،  .42

 ـه .5350اسمـ يمثػم سمدُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

ًمٚمديمتقر قمكم سمـ ؾمٕمد اًمْمقحيل، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم ، -دراؾم٦م وشم٘مقيام–آراء اعمٕمتزًم٦م إصقًمٞم٦م  .30

 ـه .5351 اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم،

ًمٚمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين، حت٘مٞمؼ: إرؿم٤مد اًمٗمحقل إمم حت٘مٞمؼ احلؼ ُمـ قمٚمؿ إصقل،  .35

 ـه .5315ؾم٤مُمل إثري، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمْمٞمٚم٦م سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ًم٤ٌمب سمـ اًمِمٞمخ ؾمٞمدي اًمِمٜم٘مٞمٓمل، حت٘مٞمؼ: اًمٓمٞم٥م إرؿم٤مد اعم٘مٚمديـ قمٜمد اظمتالف اعمجتٝمديـ،  .31

 ـه.5351: دار اسمـ طمزم سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، سمـ قمٛمر اجلٙمٜمل، اًمٜم٤مذ

عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، اًمٜم٤مذ:  اعمٙمت٥م إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ،  .34
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 ـه .5301اإلؾمالُمل سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، 

ٕيب احلًـ قمكم سمـ أمحد اًمقاطمدي، حت٘مٞمؼ: قمّم٤مم سمـ قمٌد اعمحًـ أؾم٤ٌمب ٟمزول اًم٘مرآن،  .33

 . ـه 5351اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ، ان، اًمٜم٤مذ: دار اإلصالح سم٤مًمدُم٤مماحلٛمٞمد

ًمٚمديمتقر قمكم سمـ قمٌداًمٕمزيز آؾمتدٓل سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ًمئؾ إُمر واًمٜمٝمل قمٜمد إصقًمٞملم،  .31

اعمٓمرودي، وهق سمح٨م ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد 

 ( .15اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٕمدد )

حت٘مٞمؼ: ؾم٤ممل حمٛمد قمٓم٤م، حمٛمد قمكم قمٛمر يقؾمػ اسمـ قمٌد اًمؼم اًم٘مرـمٌل، ٕيب آؾمتذيم٤مر ،  .31

 ـه .5315ُمٕمقض، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

ًمٚمديمتقر اًمٓمٞم٥م ، -دراؾم٦م ٟمٔمري٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م–آؾمت٘مراء وأثره ذم اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م  .30

 ـه .5340ٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، اًمًٜمقد أمحد، اًمٜم٤مذ: دار اًمتدُمري٦م سم٤مًمري٤مض، اًمٓم

ٕيب قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌداًمٚمف اسمـ قمٌد اًمؼم، حت٘مٞمؼ: قمكم سمـ آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب،  .31

 ـه .5351حمٛمد اًمٌج٤موي، اًمٜم٤مذ: دار اجلٞمؾ سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

قم٤مدل أمحد قمٌد حت٘مٞمؼ: احلًـ قمكم سمـ أيب اًمٙمرم اجلزري، ٕيب أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م،  .32

 ـه. 5351قضمقد وقمغم حمٛمد ُمٕمقض، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، اعم

ًمِمٞمخ اإلؾمالم زيمري٤م إنّم٤مري، اًمٜم٤مذ: دار أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ذم ذح روض اًمٓم٤مًم٥م ،  .10

 اًمٙمت٤مب اًمٕمريب . 

ٟمجؿ اًمديـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداًم٘مقي اًمٓمقذم، حت٘مٞمؼ: صقًمٞم٦م، اإلؿم٤مرات اإلهلٞم٦م إمم اعم٤ٌمطم٨م إ .15

 ـه .5312ًـ سمـ ىمٓم٥م، اًمٜم٤مذ: اًمٗم٤مروق احلديث٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم سم٤مًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،احل

ٕيب اًمقًمٞمد ؾمٚمٞمامن اًم٤ٌمضمل ، حت٘مٞمؼ: اإلؿم٤مرة ذم ُمٕمروم٦م إصقل واًمقضم٤مزة ذم ُمٕمٜمك اًمدًمٞمؾ ،  .11

 حمٛمد قمكم ومريمقس، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ٌم اعمٙمٞم٦م.

ار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، اًمٜم٤مذ: د ًمت٤مج اًمديـ اًمًٌٙمل،إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر،  .14

 ـه .5355
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الل اًمديـ اًمًٞمقـمل، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م جلإؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر،  .13

 ـه .5355إومم، 

ًمزيـ اًمديـ اسمـ ٟمجٞمؿ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ، .11

 ـه .5352

قم٤مدل أمحد ، حت٘مٞمؼ: اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالينٕيب ٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، اإلص٤مسم٦م ذم مت .11

قمٌد اعمقضمقد وقمغم حمٛمد ُمٕمقض، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 ـه.5351

ًـ سمـ قمٛمر  اًمًٞمٜم٤موين حل، إليْم٤مح اًمدرر اعمٜمٔمقُم٦م ذم ؾمٚمؽ مجع اجلقاُمعإصؾ اجل٤مُمع  .10

 م .5211ٌٕم٦م اًمٜمٝمْم٦م سمتقٟمس، اًمٓمٌٕم٦م إومم، اًمٜم٤مذ: ُمٓم، اح٤مًمٙمل

ًمٚمديمتقر إدريس وهٜم٤م ، اًمٜم٤مذ: دار اسمـ طمزم سمٌػموت ، إصكم واًمتٌٕمل ذم آضمتٝم٤مد إصقزم،  .11

 ـه. 5341اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

ٗمخر اإلؾمالم اًمٌزدوي ، اًمٜم٤مذ: ُمٓمٌٕم٦م ًم أصقل اًمٌزدوي أو يمٜمز اًمقصقل امم ُمٕمروم٦م إصقل ، .12

 . ضم٤مويد سمريس سمٙمراشمٌم

 ًمِمٛمس إئٛم٦م أيب سمٙمر اًمنظمز، اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م سمٌػموت .أصقل اًمنظمز،  .10

 ًمٜمٔم٤مم اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد اًمِم٤مر، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب سمٌػموت .أصقل اًمِم٤مر،  .15

 ًمٚمِمٞمخ حمٛمد اخليي سمؽ، اًمٜم٤مذ: دار احلدي٨م سم٤مًم٘م٤مهرة . أصقل اًمٗم٘مف،  .11

 ذ: دار اًمث٘م٤موم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة .عمحٛمد زيمري٤م اًمؼمديز، اًمٜم٤مأصقل اًمٗم٘مف،  .14

ومٝمد اًمًدطم٤من، اًمٜم٤مذ: د. حت٘مٞمؼ:  ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح اعم٘مدد،أصقل اًمٗم٘مف ،  .13

 . 5310ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ًمٚمديمتقر أُمػم قمٌد اًمٕمزيز، اًمٜم٤مذ: دار اًمًالم، اًمٓمٌٕم٦م أصقل اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل،  .11

 ـه .5351إومم،

ًمٚمديمتقر وه٦ٌم اًمزطمٞمكم، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر سمدُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ُمل، أصقل اًمٗم٘مف اإلؾمال .11
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 ـه .5301

ًمٚمديمتقر قمٞم٤مض سمـ ٟم٤مُمل اًمًٚمٛمل، اًمٜم٤مذ: دار أصقل اًمٗم٘مف اًمذي ٓ يًع اًمٗم٘مٞمف ضمٝمٚمف،  .10

 ـه .5311اًمتدُمري٦م سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

دار اًمًالم، اًمٓمٌٕم٦م ًمٚمديمتقر ؿمٕم٤ٌمن حمٛمد إؾمامقمٞمؾ، اًمٜم٤مذ:  أصقل اًمٗم٘مف شم٤مرخيف ورضم٤مًمف، .11

 ـه .5352اًمث٤مٟمٞم٦م، 

ًمٚمديمتقر ؿمٕم٤ٌمن حمٛمد إؾمامقمٞمؾ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم أصقل اًمٗم٘مف ٟمِم٠متف وشمٓمقره واحل٤مضم٦م إًمٞمف،  .12

 ضمٕمٗمر احلديث٦م.

ًمٚمديمتقر وه٦ٌم اًمزطمٞمكم، اًمٜم٤مذ: دار اعمٙمتٌل سمدُمِمؼ، أصقل اًمٗم٘مف وُمدارس اًمٌح٨م ومٞمف،  .00

 ـه .5310اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 . ٓمٌٕم٦م ضم٤مويد سمريس سمٙمراشمٌم، اًمٜم٤مذ: ُمأصقل اًمٙمرظمل  .05

ًمٚمديمتقر قمٌداًمرمحـ اًمِمٕمالن ، اًمٜم٤مذ: ضم٤مُمٕم٦م ، -ادًمتف اًمٜم٘مٚمٞم٦م–أصقل وم٘مف اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ  .01

 ـه . 5313اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمري٤مض ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

ًمٚمديمتقر قمٌداًمٚمف سمـ قمٌداعمحًـ ، -دراؾم٦م أصقًمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م–أصقل ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد  .04

 ـه .5350ٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، اًمؽميمل، اًم

ًمٚمديمتقر ؾمٕمد سمـ ٟم٤مس  إصقل واًمٗمروع طم٘مٞم٘متٝم٤م واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام وإطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م هبام، .03

 ـه .5311اًمِمثري، اًمٜم٤مذ: يمٜمقز اؿمٌٞمٚمٞم٤م سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

دار اسمـ اجلقزي ،  ًمٕمٌداًمرمحـ اًمًٜمقد ، اًمٜم٤مذ:اقمت٤ٌمر احآٓت وُمراقم٤مة ٟمت٤مئ٩م اًمتٍموم٤مت،  .01

 ـه .5313اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

 ٕيب إؾمح٤مق اًمِم٤مـمٌل، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى سمٛمٍم.آقمتّم٤مم،  .01

اًمٜم٤مذ: دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، اًمٓمٌٕم٦م ، خلػم اًمديـ سمـ حمٛمقد اًمزريمكم اًمدُمِم٘ملإقمالم،  .00

 . م 1001اخل٤مُم٦ًم قمنم ، 

ئد قمٛمدة إطمٙم٤مم،  .01 ج اًمديـ أيب طمٗمص قمٛمر سمـ قمكم ، حت٘مٞمؼ: ٓسمـ اعمٚم٘مـ اإلقمالم سمٗمقا ها
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، اًمٜم٤مذ: دار اًمٕم٤مصٛم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، قمٌداًمٕمزيز سمـ أمحد اعمِمٞم٘مح

 . ـه 5350اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ًمٚمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م، حت٘مٞمؼ: حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل، إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ُمـ ُمّم٤مئد اًمِمٞمٓم٤من،  .02

 ـه .5421سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م 

عمحٛمد إُملم سمـ حمٛمد اعمخت٤مر اًمِمٜم٘مٞمٓمل، حت٘مٞمؼ: ؾمٕمقد اًمٕمريٗمل، آداب اًمٌح٨م واعمٜم٤مفمرة،  .10

ئد، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م،   ـه .5344اًمٜم٤مذ: دار قم٤ممل اًمٗمقا

ًمإلُم٤مم اسمـ اًمِم٤مط، حت٘مٞمؼ: قمٛمر طمًـ اًم٘مٞم٤مم، اًمٜم٤مذ: إدرار اًمنموق قمغم أنقاء اًمٗمروق،  .15

 ـه .٤5313مًم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم

عمحٛمقد سمـ حمٛمد اًمدهٚمقي، حت٘مٞمؼ: د. ظم٤مًمد طمٜمٗمل، إوم٤مو٦م إنقار ذم إو٤مءة أصقل اعمٜم٤مر، ،  .11

 ـه .5311اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ًمٞمحٞمك سمـ هٌػمة، حت٘مٞمؼ: وم١ماد أمحد، اًمٜم٤مذ: دار اًمقـمـ، اإلومّم٤مح قمـ ُمٕم٤مين اًمّمح٤مح،  .14

 . ـه5350

 .ـه5304مل اًمٙمت٥م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ًمٕمكم سمـ ضمٕمٗمر اعمِمٝمقر سم٤مسمـ اًم٘مّم٤مع، اًمٜم٤مذ: قم٤مإومٕم٤مل،  .13

ًمٚمديمتقر حمٛمد ؾمٚمٞمامن إؿم٘مر، اًمٜم٤مذ: ودًٓمتٝم٤م قمغم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م،  أومٕم٤مل اًمرؾمقل  .11

 ـه.5311ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م سمٌػموت ، اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمدؾم٦م، 

ٕيب اًمٕم٤ٌمس اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، حت٘مٞمؼ: د. ٟم٤مس ٘مٞمؿ عمخ٤مًمٗم٦م أصح٤مب اجلحٞمؿ، اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت .11

 ـه .5352اًمٕم٘مؾ، اًمٜم٤مذ: دار قم٤ممل اًمٙمت٥م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م، 

ًمٚمديمتقر قمٌداًمٙمريؿ سمـ قمكم اًمٜمٛمٚم٦م، اًمٜم٤مذ: أىمؾ اجلٛمع قمٜمد إصقًمٞملم وأثر آظمتالف ومٞمف،  .10

 ـه .5353ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

عمقؾمك سمـ أمحد احلج٤موي، حت٘مٞمؼ: قمٌداًمٚمٓمٞمػ اًمًٌٙمل، اإلىمٜم٤مع ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ،  .11

 اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م سمٌػموت .

ٕيب احلًـ اسمـ اًم٘مٓم٤من، حت٘مٞمؼ: طمًـ اًمّمٕمٞمدي، اًمٜم٤مذ: اإلىمٜم٤مع ذم ُم٤ًمئؾ اإلمج٤مع،  .12
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 ـه .5313اًمٗم٤مروق احلديث٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ئد ُمًٚمؿ،  إيمامل .20 ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك اًمٞمحّمٌل، حت٘مٞمؼ: د. حيٞمك إؾمامقمٞمؾ، اعمٕمٚمؿ سمٗمقا

 ـه .5352اًمٜم٤مذ: دار اًمقوم٤مء سمٛمٍم، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض اًمٞمحّمٌل اًمًٌتل، حت٘مٞمؼ: اإلح٤مع إمم ُمٕمروم٦م أصقل اًمرواي٦م وشم٘مٞمٞمد اًمًامع،  .25

 ـه .5402إومم، أمحد ص٘مر، حت٘مٞمؼ: دار اًمؽماث سم٤مًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م 

 ـه .5350عمحٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل، اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م سمٌػموت، إم ،  .21

ًمٕمٌداًمٚمف سمـ اًمِمٞمخ اعمحٗمقظ سمـ سمٞمف ، اًمٜم٤مذ: دار اعمٜمٝم٤مج أُم٤مزم اًمدٓٓت وجم٤مزم آظمتالوم٤مت،  .24

 ـه . 5310سمجدة ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

ًمٚمديمتقر ٟمذير مح٤مدو ، اًمٜم٤مذ: دار اسمـ طمزم ل، إُمت٤مع أهؾ اًمٕم٘مقل سمح٘م٤مئؼ قمٚمؿ إصق .23

 ـه .5341سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕم٤ٌمس ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ إدريس اًم٘مراذمٕيب إُمٜمٞم٦م ذم إدراك اًمٜمٞم٦م،  .21

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت .

ٕمحد سمـ قمٌداًمرطمٞمؿ اًمدهٚمقي، حت٘مٞمؼ: قمٌداًمٗمت٤مح أبق ف، تالظماإلٟمّم٤مف ذم سمٞم٤من أؾم٤ٌمب آ .21

 ـه .5303همدة، اًمٜم٤مذ: دار اًمٜمٗم٤مئس سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

ًمٕمالء اًمديـ قمكم اعمرداوي، اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف،  .20

 اًمؽماث اًمٕمريب، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م .

، حت٘مٞمؼ: امل اًمديـ قمٌداًمٚمف سمـ يقؾمػ اسمـ هِم٤ممجل أووح اعم٤ًمًمؽ إمم أخٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ، .21

 يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٌ٘م٤مقمل، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع .

 ٓسمـ ىم٤مؾمؿ اًمٕم٤ٌمدي.أي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت ،  .22

 عمحٛمد حيٞمك سمـ قمٛمر ، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م.إيّم٤مل اًم٤ًمًمؽ ذم أصقل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ،  .500

ٕيب قمٌداًمٚمف حمٛمد سمـ قمكم اح٤مزري، حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر ل، إيْم٤مح اعمحّمقل ُمـ سمره٤من إصق .505

 م .1005قمامر اًمٓم٤مًمٌل، اًمٜم٤مذ: دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل سمتقٟمس، اًمٓمٌٕم٦م إومم 



 الفهارس

 

[597] 

 

ٕيب اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ حيٞمك اًمقٟمنميز، حت٘مٞمؼ: إيْم٤مح اعم٤ًمًمؽ إمم ىمقاقمد اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ،  .501

اث اإلؾمالُمل سملم طمٙمقُم٦م اعمٛمٚمٙم٦م أمحد سمق ـم٤مهر اخلٓم٤ميب، اًمٜم٤مذ: اًمٚمجٜم٦م اعمِمؽميم٦م ًمٜمنم اًمؽم

 ـه .5300اعمٖمرسمٞم٦م وطمٙمقُم٦م دوًم٦م اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة سم٤مًمرسم٤مط، 

عمحٛمد سمـ قمكم اًمًٜمقد، اًمٜم٤مذ: دار اًم٘مٚمؿ إي٘م٤مظ اًمقؾمٜم٤من ذم اًمٕمٛمؾ سم٤محلدي٨م واًم٘مرآن،  .504

 ـه .5301سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

احلٜمٗمل ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٤مب  ًمزيـ اًمديـ اسمـ ٟمجٞمؿاًمٌحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ،  .503

 اإلؾمالُمل، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.

ٕيب سمٙمر أمحد اًمٌزار ، حت٘مٞمؼ: حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل وزُمالؤه ، اًمٜم٤مذ: اًمٌحر اًمزظم٤مر،  .501

 م .5211ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

٘مٞمؼ: قمٌداًم٘م٤مدر اًمٕم٤مين ، اًمٜم٤مذ: عمحٛمد سمـ هب٤مدر اًمزريمٌم ، حتاًمٌحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف،  .501

 ـه. 5354وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمٙمقي٧م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

ًمٚمديمتقرومتحل اًمدريٜمل، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم  سمحقث ُم٘م٤مرٟم٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأصقًمف، .500

  ـه .5312اًمرؾم٤مًم٦م ٟم٤مذون سمدُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، 

ئع ،  .501 الء اًمديـ أيب سمٙمر اًمٙم٤مؾم٤مين ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م ًمٕمسمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنما

 ـه . 5301اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، 

ًمٕمامد اًمديـ اسمـ يمثػم اًمدُمِم٘مل، حت٘مٞمؼ: قمكم ؿمػمي، اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م،  .502

 ـه .5301اًمؽماث اًمٕمريب، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

دار ، اًمٜم٤مذ: ٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين اًمٕمالُم٦م حماًمٌدر اًمٓم٤مًمع سمٛمح٤مؾمـ ُمـ سمٕمد اًم٘مرن اًم٤ًمسمع:  .550

 اعمٕمروم٦م: سمػموت. 

ج اًمديـ أيب طمٗمص اًمٌدر اعمٜمػم ذم ختري٩م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاىمٕم٦م ذم اًمنمح اًمٙمٌػم،  .555 ًمنا

، ر اهلجرة سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم، اًمٜم٤مذ: دا وآظمروناسمـ اعمٚم٘مـ ، حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك أبق اًمٖمٞمط 

 ـه .5311
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قمٌداًمٚمف اسمـ وو٤مح، حت٘مٞمؼ: قمٛمرو ؾمٚمٞمؿ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ٕيب اًمٌدع واًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ،  .551

 ـه .5351سم٤مًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ٕيب اًمٕم٤ٌمس اسمـ اًم٤ًمقم٤ميت ، حت٘مٞمؼ: سمديع اًمٜمٔم٤مم اجل٤مُمع سملم أصقل اًمٌزدوي واإلطمٙم٤مم ،  .554

 ، ُمّمٓمٗمك إزهري وحمٛمد اًمدُمٞم٤مـمل ، اًمٜم٤مذ: دار اسمـ اًم٘مٞمؿ ودار اسمـ قمٗم٤من ، اًمٓمٌٕم٦م إومم

 ـه . 5341

ٕيب اعمٕم٤مزم قمٌداعمٚمؽ اجلقيٜمل، حت٘مٞمؼ: د. قمٌداًمٕمٔمٞمؿ اًمدي٥م، اًمؼمه٤من ذم أصقل اًمٗم٘مف،  .553

 اًمٜم٤مذ: دار إنّم٤مر سم٤مًم٘م٤مهرة .

ـه(، 255ضمالل اًمديـ قمٌداًمرمحـ اًمًٞمقـمل )ت:سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة ذم ـمٌ٘م٤مت اًمٚمٖمقيلم واًمٜمح٤مة:  .551

  ا.حت٘مٞمؼ: حمٛمد أبق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م: صٞمد

ـه(، حت٘مٞمؼ: 150عمحٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموز آسم٤مدي )ت:اًمٌٚمٖم٦م ذم شمراضمؿ أئٛم٦م اًمٜمحق واًمٚمٖم٦م،  .551

  ـه.5300حمٛمد اعمٍمي، اًمٜم٤مذ: مجٕمٞم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل سم٤مًمٙمقي٧م، 

ٕيب حمٛمد حمٛمقد سمـ أمحد  اًمٕمٞمٜمل، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت، اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م،  .550

 ـه .5310اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ٕيب اًمٕم٤ٌمس اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين، حت٘مٞمؼ: ومٞمح٤من سمـ ؿم٤مزم سمٞم٤من اًمدًمٞمؾ قمغم سمٓمالن اًمتحٚمٞمؾ ،  .551

  ـه .5351اعمٓمػمي، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم ًمٞمٜم٦م سمٛمٍم، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمقد إصٗمٝم٤مين ، حت٘مٞمؼ: د. حمٛمد سمٞم٤من اعمختٍم ذح خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م،  .552

اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وإطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى سمٛمٙم٦م ُمٔمٝمر سم٘م٤م ، اًمٜم٤مذ: ُمريمز 

 ـه .5301اعمٙمرُم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

ٕيب احلًـ اسمـ اًم٘مٓم٤من، حت٘مٞمؼ: د. احلًلم آي٧م سمٞم٤من اًمقهؿ واإلهي٤مم ذم يمت٤مب إطمٙم٤مم،  .510

 ـه .5351ومم، ذ: دار ـمٞم٦ٌم سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إؾمٕمٞمد، اًمٜم٤م

ٕيب احلًلم حيٞمك اًمٕمٛمراين ، حت٘مٞمؼ: ىم٤مؾمؿ اًمٜمقري ، ٕمل، اًمٌٞم٤من ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤موم .515

 ـه . 5315اًمٜم٤مذ: دار اعمٜمٝم٤مج سمجدة، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ًمزيـ اًمديـ ىم٤مؾمؿ سمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ظمػم رُمْم٤من، اًمٜم٤مذ: دار اًم٘مٚمؿ شم٤مج اًمؽماضمؿ،  .511

 ـه .5354سمدُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 
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ٛمد اعمٚم٘م٥م سمٛمرشم٣م اًمزسمٞمدي، اًمٜم٤مذ: دار عمحٛمد سمـ حمشم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس،  .514

 اهلداي٦م.

: دار اًمٙمت٥م ٕيب قمٌداًمٚمف حمٛمد سمـ يقؾمػ اعمقاق، اًمٜم٤مذاًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ عمختٍم ظمٚمٞمؾ،  .513

 ـه .5351ومم، اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إ

د ُمٕمروف، اًمٜم٤مذ: دار اًمٖمرب شم٤مريخ سمٖمداد،  .511 ٕمحد سمـ قمكم اخلٓمٞم٥م، حت٘مٞمؼ: سمِم٤مر قمقا

 ـه .5311ومم، اإلؾمالُمل، اًمٓمٌٕم٦م إ

ُم٦م ، حت٘مٞمؼ: ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ احلًـ اعمٕمروف سم٤مسمـ قم٤ًميمرشم٤مريخ دُمِمؼ،  .511 قمٛمرو سمـ همرا

 ـه . 5351اًمٕمٛمروي، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر، 

ٕيب زيد قمٌٞمد اهلل اًمدسمقد، حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك اًم٘م٤ٌمين ، اًمٜم٤مذ: دار اسمـ شم٠مؾمٞمس اًمٜمٔمر ،  .510

 زيدون سمٌػموت.

ؾمح٤مق اًمِمػمازي، حت٘مٞمؼ: حمٛمد طمًلم هٞمتق، اًمٜم٤مذ: دار ٕيب إٍمة ذم أصقل اًمٗم٘مف ، ٌاًمت .511

 ـه .5304اًمٗمٙمر سمدُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

إلسمراهٞمؿ سمـ قمكم اسمـ ومرطمقن، اًمٜم٤مذ: شمٌٍمة احلٙم٤مم ذم أصقل إىمْمٞم٦م وُمٜم٤مه٩م احلٙم٤مم،  .512

 ـه .5301ُمٙمت٦ٌم اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

اًمديـ أيب احلًـ اعمرداوي ، حت٘مٞمؼ: د. ًمٕمالء اًمتحٌػم ذح اًمتحرير ذم أصقل اًمٗم٘مف،  .540

 ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض .وآظمرونقمٌداًمرمحـ اجلؼميـ 

ًم٘مٓم٥م اًمديـ حمٛمقد سمـ حمٛمد اًمرازي، حترير اًم٘مقاقمد اعمٜمٓم٘مٞم٦م ذم ذح اًمرؾم٤مًم٦م اًمِمٛمًٞم٦م،  .545

 ـه.5410اًمٜم٤مذ: ُمّمٓمٗمك احلٚمٌل وأوٓده سمٛمٍم، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

 م .5213اسمـ قم٤مؿمقر، اًمٜم٤مذ: اًمدار اًمتقٟمًٞم٦م ،  ًمٚمٓم٤مهراًمتحرير واًمتٜمقير،  .541

ًمٚمديمتقر قم٤ميض سمـ قمٌداًمٚمف اًمتحًلم واًمت٘مٌٞمح اًمٕم٘مٚمٞم٤من وأثرمه٤م ذم ُم٤ًمئؾ أصقل اًمٗم٘مف،  .544

 ـه .5312اًمٜم٤مذ: دار يمٜمقز اؿمٌٞمٚمٞم٤م، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  اًمِمٝمراين،

ج اًمديـ حمٛمقد إرُمقي، حت٘مٞمؼ: د. قمٌداحلٛمٞمد أبق زاًمتحّمٞمؾ ُمـ اعمحّمقل،  .543 ٟمٞمد، ًمنا

 ـه . 5301اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 
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عمحٛمد سمـ أمحد اًمًٛمرىمٜمدي ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت ، اًمٓمٌٕم٦م حتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء،  .541

 ـه . 5353اًمث٤مٟمٞم٦م ، 

ٕمحد سمـ حمٛمد اهلٞمتٛمل ، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى حتٗم٦م اعمحت٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج،  .541

 ـه . 5410سمٛمٍم، 

ًمٞمحٞمك سمـ ُمقؾمك اًمرهقين، حت٘مٞمؼ: يقؾمػ حتٗم٦م اعم١ًمول ذم ذح خمتٍم ُمٜمتٝمك اًمًقل ،  .540

اًم٘مٞمؿ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٌحقث ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م وإطمٞم٤مء اًمؽماث سمديب، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 ـه.5311

قمٌداًمٙمريؿ سمـ قمٌداًمٚمف اخلْمػم، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم دار ٚمديمتقر ًمحت٘مٞمؼ اًمرهم٦ٌم ذم شمقوٞمح اًمٜمخ٦ٌم،  .541

 ـه .5312سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، اعمٜمٝم٤مج 

ًمٚمديمتقر اًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ أصقل اًمٗم٘مف اًمتل اظمتٚمػ اًمٜم٘مؾ ومٞمٝم٤م قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أنس،  .542

 ـه .5341طم٤مشمؿ سم٤مين، اًمٜم٤مذ: وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

بٞم٤مري، حت٘مٞمؼ: د.قمكم ًمٕمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ إاًمتح٘مٞمؼ واًمٌٞم٤من ذم ذح اًمؼمه٤من ذم أصقل اًمٗم٘مف،  .530

 ـه .5341اجلزائري، اًمٜم٤مذ: دار اًمْمٞم٤مء سم٤مًمٙمقي٧م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ًمِمٝم٤مب اًمديـ حمٛمقد اًمزٟمج٤مين ، حت٘مٞمؼ: د. حمٛمد أدي٥م ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل،  .535

 ـه .5310اًمّم٤مًمح، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من سم٤مًمري٤مض ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

جلالل اًمديـ اًمًٞمقـمل، حت٘مٞمؼ: ٟمٔمر اًمٗم٤مري٤ميب، ، شمدري٥م اًمراوي ذم ذح شم٘مري٥م اًمٜمقاوي .531

 ـه .5314اًمٜم٤مذ: دار ـمٞم٦ٌم، اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمدؾم٦م، 

ًمِمٛمس اًمديـ أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد  اًمذهٌل ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م شمذيمرة احلٗم٤مظ،  .534

 ـه .5352سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م  إومم، 

ج اًمديـ اسمـ دًم٦م اعمٜمٝم٤مج، أمم شمذيمرة اعمحت٤مج إ .533 اعمٚم٘مـ ، حت٘مٞمؼ: محدي اًمًٚمٗمل، اًمٜم٤مذ: ًمنا

 م .5223اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل سمٌػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

ًمٌدر اًمديـ سمـ قمٌداًمٖمٜمل اعم٘مدد، حت٘مٞمؼ: ٟم٤مضمل اًمًقيد،  اًمٜم٤مذ: اًمتذيمرة ذم أصقل اًمٗم٘مف،  .531

 ـه .5341اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إول، 
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ٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٌ٘مقري، حت٘مٞمؼ: قمٛمر سمـ قم٤ٌمد، ٕيب قمٌداًمٚمف حمشمرشمٞم٥م اًمٗمروق واظمتّم٤مره٤م،  .531

 ـه .5353اًمٜم٤مذ: وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م، 

عمحٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمِمٝمػم سمٜم٤مفمر زاده ، حت٘مٞمؼ: ظم٤مًمد سمـ شمرشمٞم٥م اًممًمئ ذم ؾمٚمؽ إُم٤مزم،  .530

 ـه . 5311قمٌداًمٕمزيز آل ؾمٚمٞمامن ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك اًمٞمحّمٌل، حت٘مٞمؼ: اسمـ شم٤موي٧م اعمدارك وشم٘مري٥م اعم٤ًمًمؽ،  شمرشمٞم٥م .531

 ومم .ُمٓمٌٕم٦م ومْم٤مًم٦م سم٤معمٖمرب، اًمٓمٌٕم٦م إ اًمٓمٜمجل وزُمالؤه، اًمٜم٤مذ:

شمًٛمٞم٦م ُمِم٤ميخ أيب قمٌداًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم اًمٜم٤ًمئل اًمذيـ ؾمٛمع ُمٜمٝمؿ وذيمر  .532

ئد، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  ًمٚمٜم٤ًمئل، حت٘مٞمؼ: طم٤مشمؿ اًمٕمقين، اًمٜم٤مذ: داراعمدًمًلم،   ـه.5314قم٤ممل اًمٗمقا

د إثري، اًمٜم٤مذ: دار ُمٍم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م .شمًٝمٞمؾ اعمٜمٓمؼ،  .510  ًمٕمٌداًمٙمريؿ سمـ ُمرا

ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمد سمـ أمحد اسمـ ضمزي اًمٙمٚمٌل، حت٘مٞمؼ: د. قمٌد اهلل اًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمزيؾ،  .515

 .ـه 5351،  اًمٓمٌٕم٦م إومم، اخل٤مًمدي، اًمٜم٤مذ: ذيم٦م دار إرىمؿ سمـ أيب إرىمؿ سمٌػموت

د. ؾمٞمد قمٌد اًمٕمزيز، و د. ًمٌدر اًمديـ اًمزريمٌم، حت٘مٞمؼ: شمِمٜمٞمػ اعم٤ًمُمع سمجٛمع اجلقاُمع،  .511

 ـه.5351ومم، اًمٕمٚمٛمل وإطمٞم٤مء اًمؽماث، اًمٓمٌٕم٦م إ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم ىمرـم٦ٌم ًمٚمٌح٨م اًمٚمف رسمٞمعقمٌد

، حت٘مٞمؼ: د. قمٌداًمٚمف اًمؽميمل، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم ًمٕمكم سمـ ؾمٚمٞمامن اعمرداوي،  شمّمحٞمح اًمٗمروع .514

 ـه . 5313اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

ًمٚمديمتقر ظم٤مًمد احل٤مُمد، وهق سمح٨م ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م اًمٕمدل شمٕم٤مرض اًمًٜم٦م اًم٘مقًمٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم٦م،  .513

 ( .32اًمٕمدد )

ًمٚم٤ٌمطم٨م: ظم٤مًمد ىم٤مدري، إذاف: د. اًمتٕم٤مرض سملم اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ ذم احلدي٨م وإثر،  .511

ٚمقم آضمتامقمٞم٦م واًمٕمٚمقم قمٌداًم٘م٤مدر سمـ طمرز اهلل، وهل رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ُم٘مدُم٦م ًمٙمٚمٞم٦م اًمٕم

ئر،   ـه .5340اإلؾمالُمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م احل٤مج خلي سم٤مجلزا

ًمٚمديمتقر قمٌداًمٕمزيز اًمٕمقيد ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم دار شمٕم٤مرض دٓٓت إًمٗم٤مظ واًمؽمضمٞمح سمٞمٜمٝم٤م،  .511

 ـه. 5345اعمٜمٝم٤مج سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 
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ذ: دار اًمٙمت٥م ًمٕمٌداًمٚمٓمٞمػ اًمؼمزٟمجل، اًمٜم٤ماًمتٕم٤مرض واًمؽمضمٞمح سملم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م،  .510

 ـه. 5350اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت، 

 ـه.5304ومم، اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إٕمكم اجلرضم٤مين، اًمٜم٤مذ: دار ًماًمتٕمريٗم٤مت،  .511

ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمد احلٗمٜم٤موي، اًمٜم٤مذ: ُمٓمٌٕم٦م سمٞمػم ومقٟمت٤مٟم٦م   شمٕمريػ اخلٚمػ سمرضم٤مل اًمًٚمػ، .512

ئر،   ـه .5413اًمنمىمٞم٦م سم٤مجلزا

ًمًٛمٕم٤مين ، حت٘مٞمؼ: ي٤مه همٜمٞمؿ ، اًمٜم٤مذ: دار اًمقـمـ سم٤مًمري٤مض ، ٕيب اعمٔمٗمر اشمٗمًػم اًم٘مرآن،  .510

 ـه . 5351اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

ًمٕمامد اًمديـ اسمـ يمثػم اًمدُمِم٘مل، حت٘مٞمؼ: ٟم٤مس اًمًالُم٦م، اًمٜم٤مذ: دار شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ،  .515

 ـه .5310ـمٞم٦ٌم، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

ر، اًمٜم٤مذ: دار اًمٜمٗم٤مئس ًمٕمٌداًمٚمف سمـ أمحد اًمٜمًٗمل ، حت٘مٞمؼ: ُمروان اًمِمٕم٤مشمٗمًػم اًمٜمًٗمل،  .511

 م .1001سمٌػموت، 

ًمّمالح اًمديـ ظمٚمٞمؾ سمـ يمٞمٙمٚمدي، حت٘مٞمؼ: شمٗمّمٞمؾ اإلمج٤مل ذم شمٕم٤مرض إىمقال وإومٕم٤مل،  .514

 ـه .5351حمٛمد احلٗمٜم٤موي، اًمٜم٤مذ: دار احلدي٨م سم٤مًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

٦م، ـ حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمقاُماًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالٟمٞمٕيب شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م،  .513

 ـه .5301اًمٜم٤مذ: دار اًمرؿمٞمد سمًقري٤م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ئد،  .511 ًمزيـ اًمديـ قمٌداًمرمحـ سمـ رضم٥م احلٜمٌكم ، حت٘مٞمؼ: ُمِمٝمقر شم٘مرير اًم٘مقاقمد وحترير اًمٗمقا

 ـه .5345طمًـ ؾمٚمامن ، اًمٜم٤مذ: دار اسمـ اًم٘مٞمؿ ، ودار قمٗم٤من ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، 

ًمٜم٤مذ: دار اًمقـمـ ودار اًمٖمٞم٨م، اًمٓمٌٕم٦م ًمٚمديمتقر ؾمٕمد سمـ ٟم٤مس اًمِمثري، ااًمت٘مٚمٞمد وأطمٙم٤مُمف ،  .511

 ـه .5351إومم، 

ًمٕمٌداًمٕمزيز سمـ قمٌداًمٚمف اًمراضمحل، اًمٜم٤مذ: دار يمٜمقز اؿمٌٞمٚمٞم٤م اًمت٘مٚمٞمد واإلومت٤مء وآؾمتٗمت٤مء،  .510

 ـه .5310سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ًمزيـ اًمديـ اًمٕمراىمل، حت٘مٞمؼ: قمٌداًمرمحـ قمثامن، اًمت٘مٞمٞمد واإليْم٤مح ذح ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح،  .511

 ـه .5412ٜم٤مذ: اعمٙمت٦ٌم اًمًٚمٗمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، اًم
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ًمٚمديمتقر أؾم٤مُم٦م سمـ حمٛمد اًمِمٞم٤ٌمن، اًمٜم٤مذ: دار ، -دراؾم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م–شمٖمػم آضمتٝم٤مد  .512

 ـه. 5344يمٜمقز اؿمٌٞمٚمٞم٤م سم٤مًمري٤مض ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

 ًمِمٛمس اًمديـ أمحد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ يمامل سم٤مؿم٤م . شمٖمٞمػم اًمتٜم٘مٞمح ذم إصقل،  .500

 ـه .5350ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أُمػم احل٤مج، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر سمٌػموت، ٘مرير واًمتحٌػم، اًمت .505

ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمد اسمـ ضمزي ، حت٘مٞمؼ: د. قمٌداًمٚمف شم٘مري٥م اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل،  .501

 ـه.5344اجلٌقري، اًمٜم٤مذ:  دار اًمٜمٗم٤مئس، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، 

حت٘مٞمؼ: د. قمٌداحلٛمٞمد أبق زٟمٞمد، اًمٜم٤مذ: ٕيب سمٙمر حمٛمد اًم٤ٌمىمالين ، اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد ،  .504

 ـه .5351ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، 

ًمٕمٌٞمداًمٚمف سمـ قمٛمر اًمدسمقد ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، شم٘مقيؿ إدًم٦م ذم أصقل اًمٗم٘مف،  .503

 ـه .5315اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

اسمـ طمجر  ٕيب اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكماًمتٚمخٞمص احلٌػم ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اًمراومٕمل اًمٙمٌػم،  .501

 ـه .5352اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، اًمٕمً٘مالين

إلُم٤مم احلرُملم قمٌداعمٚمؽ اجلقيٜمل ، حت٘مٞمؼ: قمٌداًمٚمف اًمٜم٤ٌمزم ، اًمتٚمخٞمص ذم أصقل اًمٗم٘مف،  .501

 وسمِمػم اًمٕمٛمري ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م سمٌػموت.

ٙمٚمدي، حت٘مٞمؼ: قمكم ُمٕمقض وقم٤مدل خلٚمٞمؾ سمـ يمٞمشمٚم٘مٞمح اًمٗمٝمقم ذم شمٜم٘مٞمح صٞمغ اًمٕمٛمقم،  .500

 ـه.5351قمٌداعمقضمقد، اًمٜم٤مذ: دار إرىمؿ سمـ أيب إرىمؿ سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ًمٚمديمتقر ظم٤مًمد سمـ ُم٤ًمقمد اًمرويتع ، اًمٜم٤مذ: دار اًمتدُمري٦م، ، -دراؾم٦م ٟمٔمري٦م ٟم٘مدي٦م–اًمتٛمذه٥م  .501

 ـه.5343اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

ين ، حت٘مٞمؼ: د. ُمٗمٞمد أبق قمٛمِم٦م، اًمٜم٤مذ: عمحٗمقظ سمـ أمحد اًمٙمٚمقذااًمتٛمٝمٞمد ذم أصقل اًمٗم٘مف،  .502

ُمريمز اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وإطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، اًمٓمٌٕم٦م 

 ـه .5301إومم، 

جلامل اًمديـ قمٌداًمرطمٞمؿ اإلؾمٜمقي ، حت٘مٞمؼ: د.حمٛمد اًمتٛمٝمٞمد ذم ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل،  .510

 ـه . 5305اًمث٤مٟمٞم٦م ، طمًلم هٞمتق، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م 
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ٕيب قمٛمر يقؾمػ اسمـ قمٌداًمؼم، حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك اًمتٛمٝمٞمد ح٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد،  .515

 ـه.5410اًمٕمٚمقي وحمٛمد اًمٌٙمري، اًمٜم٤مذ: وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمٖمرب، 

٤من ، إلسمراهٞمؿ سمـ قمٌداًمّمٛمد اعمٝمدوي ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد سمٚمحًاًمتٜمٌٞمف قمغم ُم٤ٌمدئ اًمتقضمٞمف،  .511

 ـه . 5311اًمٜم٤مذ: دار اسمـ طمزم سمٌػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

عمحٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمرمحـ اعَمَٚمٓمل اًمٕمً٘مالين، اًمتٜمٌٞمف واًمرد قمغم أهؾ إهقاء واًمٌدع،  .514

 حت٘مٞمؼ: حمٛمد زاهد سمـ احلًـ اًمٙمقصمري، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ٌم إزهري٦م ًمٚمؽماث سمٛمٍم .

حيٞمك اًمًٝمروردي ، حت٘مٞمؼ: د. قمٞم٤مض اًمًٚمٛمل،  ًمِمٝم٤مب اًمديـاًمتٜم٘مٞمح٤مت ذم أصقل اًمٗم٘مف،  .513

 ـه .5310اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

اًمٜم٤مذ: ُمٓمٌٕم٦م دائرة ، ٕيب اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالينهتذي٥م اًمتٝمذي٥م،  .511

 . ـه5411اًمٓمٌٕم٦م إومم،  ،  اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م سم٤مهلٜمد

امل اًمديـ يقؾمػ سمـ قمٌداًمٚمف اعمزي ،حت٘مٞمؼ: د. سمِم٤مر جلهتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل،  .511

د ُمٕمروف ، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م: إومم،   ـه.5300قمقا

عمحٛمد سمـ أمحد سمـ إزهري اهلروي، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمقض ُمرقم٥م، اًمٜم٤مذ: هتذي٥م اًمٚمٖم٦م،  .510

 م .1005دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ًمٓم٤مهر  اجلزائري، حت٘مٞمؼ: قمٌداًمٗمت٤مح أبق همدة، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم ر إمم أصقل إثر، شمقضمٞمف اًمٜمٔم .511

 ـه .5351اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م سمحٚم٥م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ًمٌدر اًمديـ حمٛمد سمـ حيٞمك اًم٘مراذم، حت٘مٞمؼ: د. قمكم قمٛمر، شمقؿمٞمح اًمدي٤ٌمج وطمٚمٞم٦م آسمتٝم٤مج،  .512

 ـه .5311ومم، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م إ

عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمّمٜمٕم٤مين، حت٘مٞمؼ: صالح شمقوٞمح إومٙم٤مر عمٕم٤مين شمٜم٘مٞمح إنٔم٤مر،  .520

  ـه .5350قمقيْم٦م، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ًمٚمِمٞمخ ، -ُمـ أول اًمٙمت٤مب إمم هن٤مي٦م اًم٤ٌمب اخل٤مُمس ذم اًمٜمقاهل–اًمتقوٞمح ذم ذح اًمتٜم٘مٞمح  .525

ؾمؿ اًمزسمٞمدي، إذاف: د. خمت٤مر سم٤مسم٤م اًمِمٜم٘مٞمٓمل، وهل رؾم٤مًم٦م طمٚمقًمق اح٤مًمٙمل ، حت٘مٞمؼ: سمٚم٘م٤م
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ُم٤مضمًتػم شم٘مدم هب٤م اعمح٘مؼ ًمٙمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى سمٛمٙم٦م 

 ـه .5311اعمٙمرُم٦م، 

ًمٚمِمٞمخ طمٚمقًمق اح٤مًمٙمل ، ، -ُمـ سمداي٦م أىمؾ اجلٛمع إمم هن٤مي٦م اًمٙمت٤مب–اًمتقوٞمح ذم ذح اًمتٜم٘مٞمح  .521

ذاف: د. قمكم سمـ قم٤ٌمس احلٙمٛمل، وهل رؾم٤مًم٦م ديمتقراه شم٘مدم هب٤م حت٘مٞمؼ: هم٤مزي اًمٕمتٞمٌل، إ

 ـه .5311اعمح٘مؼ ًمٙمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، 

ج اًمديـ قمٛمر سمـ قمكم اًمِم٤مومٕمل، اًمٜم٤مذ: اًمتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح،  .524 ٓسمـ اعمٚم٘مـ ها

در سمدُمِمؼ ، اًمٓمٌٕم٦م إومم،   . ـه 5312دار اًمٜمقا

ًمّمدر اًمنميٕم٦م قمٌٞمداًمٚمف سمـ ُمًٕمقد اًمٌخ٤مري ، حت٘مٞمؼ: زيمري٤م اًمتقوٞمح عمتـ اًمتٜم٘مٞمح،  .523

 قمٛمػمات، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م إومم.

ًمزيـ اًمديـ حمٛمد سمـ شم٤مج اًمٕم٤مروملم سمـ قمكم اعمٜم٤موي، اًمٜم٤مذ: اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕم٤مريػ،  .521

 . ـه5350قم٤ممل اًمٙمت٥م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ًمٙمامل اًمديـ اسمـ إُم٤مم اًمٙم٤مُمٚمٞم٦م، اًمقصقل إمم ُمٜم٤مه٩م إصقل ُمـ اعمٕم٘مقل واعمٜم٘مقل،  شمٞمًػم .521

 ـه.5314حت٘مٞمؼ: د. قمٌداًمٗمت٤مح اًمدمخٞمز، اًمٜم٤مذ: اًمٗم٤مروق احلديث٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اإلُم٤مم ،  ًمزيـ اًمديـ حمٛمد اعمٜم٤موي اًم٘م٤مهرياًمتٞمًػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم،  .520

 . ـه5301ًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، اًمِم٤مومٕمل سم٤مًمري٤مض، ا

عمحٛمقد اًمٓمح٤من، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف، اًمٓمٌٕم٦م اًمٕم٤مذة، شمٞمًػم ُمّمٓمٚمح احلدي٨م،  .521

 ـه.5311

خل٤مًمد سمـ قمٌداًمٚمف إزهري ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد اًمٞمٕم٘مقيب، اًمٜم٤مذ: اًمثامر اًمٞمقاٟمع قمغم مجع اجلقاُمع،  .522

 ـه . 5310وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمٖمرب ، 

عمجد اًمديـ اسمـ إثػم، حت٘مٞمؼ: قمٌداًم٘م٤مدر إرٟم١موط، قل ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل، ضم٤مُمع إص .100

 ـه .5412اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم احلٚمقاين، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

خلٚمٞمؾ سمـ يمٞمٙمٚمدي اًمٕمالئل، حت٘مٞمؼ: محدي اًمًٚمٗمل، ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ذم أطمٙم٤مم اعمراؾمٞمؾ ،  .105

 ـه .5300اًمٜم٤مذ: قم٤ممل اًمٙمت٥م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 
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عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس ، اًمٜم٤مذ: دار اًمّمحٞمح، اجل٤مُمع  .101

  ـه . 5311ـمقق اًمٜمج٤مة ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

عمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًم٘مِمػمي، حت٘مٞمؼ: هٞمثؿ اًمٓمٕمٞمٛمل ، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ٌم اجل٤مُمع اًمّمحٞمح،  .104

 ـه . 5311اًمٕمٍمي٦م سمٌػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

داًمرمحـ اسمـ رضم٥م، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم ًمٕمٌضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ،  .103

 ـه .5311اًمرؾم٤مًم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م، 

عمحٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي، حت٘مٞمؼ: قمٌداًمٚمف اًمؽميمل، ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،  .101

 ـه .5311اًمٜم٤مذ: دار هجر، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

٘مٞمؼ: أيب إؿم٤ٌمل اًمزهػمي، اًمٜم٤مذ: دار ًمٞمقؾمػ اسمـ قمٌداًمؼم، حتضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف،  .101

 ـه .5353اسمـ اجلقزي، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ٕيب قمٌداًمٚمف اًم٘مرـمٌل، حت٘مٞمؼ: هِم٤مم اًمٌخ٤مري، اًمٜم٤مذ: دار قم٤ممل اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،  .100

 ـه .5314اًمٙمت٥م، 

ًمٚمديمتقر قمٌداًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م، اجل٤مُمع عم٤ًمئؾ أصقل اًمٗم٘مف وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م قمغم اًم٘مقل اًمراضمح،  .101

 ـه .5310ٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم، اًم

صمٞمؿ،  .102 ٕيب حمٛمد سمـ ىمتٞم٦ٌم اًمديٜمقري، حت٘مٞمؼ: حمٛمد احلٛمٞمدي، اًمٜم٤مذ: وزارة اًمث٘م٤موم٦م اجلرا

 سمدُمِمؼ.

ٕمحد اعمٙمٜم٤مد، اًمٜم٤مذ: دار اعمٜمّمقرة  س،٤ٌمس ذم ذيمر ُمـ طمؾ ُمـ إقمالم سمٗم٤مضمذوة آىمت .150

 سم٤مًمرسم٤مط.

ًمت٤مج اًمديـ قمٌداًمقه٤مب سمـ قمكم اًمًٌٙمل، حت٘مٞمؼ: قمٌداعمٜمٕمؿ  مجع اجلقاُمع ذم أصقل اًمٗم٘مف، .155

 ـه .5313ظمٚمٞمؾ إسمراهٞمؿ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

ٕيب زيد حمٛمد سمـ أيب اخلٓم٤مب، حت٘مٞمؼ: قمكم اًمٌج٤مدي، اًمٜم٤مذ: دار  مجٝمرة أؿمٕم٤مر اًمٕمرب، .151

 هنْم٦م ُمٍم.
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زي سمٚمٕمٌٙمل، اًمٜم٤مذ: دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم سمٌػموت، ٕيب سمٙمر إزدي، حت٘مٞمؼ: رُممجٝمرة اًمٚمٖم٦م،  .154

 م.5210اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ٕيب حمٛمد اعمرادي، حت٘مٞمؼ: ومخر اًمديـ ىم٤ٌموة، اًمٜم٤مذ: دار اجلٜمك اًمداين ذم طمروف اعمٕم٤مين،  .153

 .ـه 5354اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

: ُمػم حمٛمد يمت٥م ظم٤مٟم٦م ًمٕمٌداًم٘م٤مدر احلٜمٗمل، اًمٜم٤مذاجلقاهر اعمْمٞم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م،  .151

 سمٙمراشمٌم.

 ٓسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م، اًمٜم٤مذ: ُمٓمٌٕم٦م اعمدين سم٤مًم٘م٤مهرة.طم٤مدي إرواح إمم سمالد إومراح،  .151

ًمًٚمٞمامن سمـ حمٛمد اًمٌجػمُمل، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر، طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم ذح اخلٓمٞم٥م،  .150

 ـه.5351

 اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر.طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٜم٤مين قمغم ذح ضمالل اًمديـ اعمحكم،  .151

، حت٘مٞمؼ: حمٛمد طمًـ إؾمامقمٞمؾ،  طم٤مؿمٞم٦م اًمتٗمت٤مزاين قمغم ذح خمتٍم اعمٜمتٝمك إصقزم ًمإلجيل .152

 ـه .5313اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

 ًمًٚمٞمامن سمـ قمٛمر إزهري ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر .طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ قمغم ُمٜمٝم٩م اًمٓمالب،  .110

يمز اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل سمحٞمدر آسم٤مد، اًمٓمٌٕم٦م اًمٜم٤مذ: ُمر طم٤مؿمٞم٦م اًمدُمٞم٤مـمل قمغم ذح اعمحكم، .115

سمٕم٦م،   ـه .5352اًمرا

 ـه .5415اًمٜم٤مذ: اعمٓمٌٕم٦م اًمتقٟمًٞم٦م،  طم٤مؿمٞم٦م اًمًقد قمغم ىمرة اًمٕملم، .111

اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م،  ٙمت٥ماًمٜم٤مذ: دار اًمطم٤مؿمٞم٦م اًمِمؼماُمٚمز قمغم هن٤مي٦م اعمحت٤مج،  .114

 ـه.5313

 ذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت .اًمٜم٤مطم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر قمغم ذح ضمالل اًمديـ اعمحكم،  .113

 ـه .5411اعمٓمٌٕم٦م إُمػمي٦م سمٌقٓق، طم٤مؿمٞم٦م اعمدين قمغم ذح اًمزرىم٤مين، اًمٜم٤مذ:  .111

، حت٘مٞمؼ: قمٌداحلٗمٞمظ اجلزائري ،  طم٤مؿمٞم٦م زيمري٤م إنّم٤مري قمغم ذح ضمالل اًمديـ اعمحكم .111

 ـه . 5311اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 
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اًمٜم٤مذ: ُمّمٓمٗمك احلٚمٌل وأوٓده سمٛمٍم، ٌداًمٚمف سمـ طمًلم اًمًٛملم، طم٤مؿمٞم٦م ًم٘مط اًمدرر ، ًمٕم .110

 ـه .5411

ًمت٤مج اًمديـ حمٛمد إرُمقي ، حت٘مٞمؼ: د.قمٌداًمًالم احل٤مصؾ ُمـ اعمحّمقل ذم أصقل اًمٗم٘مف،  .111

 م.5223أبق ٟم٤مضمل، اًمٜم٤مذ: ضم٤مُمٕم٦م ىم٤مريقٟمس سمٌٜمٖم٤مزي، 

اعمقضمقد، اًمٜم٤مذ: حت٘مٞمؼ : قمكم ُمٕمقض وقم٤مدل قمٌد ٕيب احلًـ اح٤موردي،احل٤موي اًمٙمٌػم ،  .112

 ـه .5352دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ًمٚمِم٤مه وزم اهلل اًمدهٚمقي، حت٘مٞمؼ: اًمًٞمد ؾم٤مسمؼ، اًمٜم٤مذ: دار اجلٞمؾ سمٌػموت، طمج٦م اهلل اًم٤ٌمًمٖم٦م،  .140

 ـه .5311اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ؤوف ًمِمٞمخ اإلؾمالم زيمري٤م إنّم٤مري ، حت٘مٞمؼ: قمٌداًمراحلدود إنٞم٘م٦م واًمتٕمريٗم٤مت اًمدىمٞم٘م٦م،  .145

سمِم٦م ، اًمٜم٤مذ: دار اسمـ طمزم سمٌػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ،   ـه .5311ظمرا

ًمٚمديمتقر قمٌداًمٙمريؿ اخلْمػم، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم دار احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ وطمٙمؿ آطمتج٤مج سمف،  .141

 ـه .5311اعمٜمٝم٤مج، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، 

احلدي٨م اعمرؾمؾ سملم اًم٘مٌقل واًمرد، حلّم٦م سمٜم٧م قمٌداًمٕمزيز اًمّمٖمػم، اًمٜم٤مذ: دار إندًمس  .144

ء، ودار اسمـ طمزم، اًمٓمٌٕم٦م إا  ـه .5310ومم، خليا

ف : د. حمٛمد  طمروف اعمٕم٤مين وأثره٤م ذم اظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء، .143 ًمٚم٤ٌمطم٨م طمًلم اًمؽمشمقري، إذا

وي، وهل رؾم٤مًم٦م ديمتقراه شم٘مدم هب٤م اًم٤ٌمطم٨م ًمٙمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م  اخليا

 ـه .5301سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، 

 ٚمديمتقر يٕم٘مقب اًم٤ٌمطمًلم، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض.، ًماحلٙمؿ اًمنمقمل .141

ًمٚمديمتقر قمٞم٤مض سمـ ٟم٤مُمل اًمًٚمٛمل، وهق سمح٨م طمٙمؿ اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕم٤مم ىمٌؾ اًمٌح٨م قمـ خمّمص،  .141

 ( .11ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٕمدد )

حت٘مٞمؼ: طمؾ اًمٕم٘مد واًمٕم٘مؾ ذم ذح خمتٍم ُمٜمتٝمك اًم١ًمل وإُمؾ، ًمٚمحًـ آؾمؽماسم٤مذي،  .140

ًم٘مرين، إذاف: د. حمٛمد اًمٕمرود، وهل رؾم٤مًم٦م ديمتقراه شم٘مدم هب٤م اعمح٘مؼ ًمٙمٚمٞم٦م قمٌداًمرمحـ ا

 ـه .5315اًمنميٕم٦م واًمدارؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، 
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ٕيب ٟمٕمٞمؿ أمحد إصٌٝم٤مين ، اًمٜم٤مذ: دار اًمًٕم٤مدة  سمٛمٍم ، طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مء،  .141

 ـه . 5423

اًمٜم٤مذ: دار اًمٕم٤مصٛم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، سمـ قمٌداًمٚمف أبق زيد، طمٚمٞم٦م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ، ًمٌٙمر  .142

 ـه.5351

ًمٚمديمتقر حمٛمد اعم٤ٌمرك، وهق سمح٨م ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م  ،-طم٘مٞم٘متف وأطمٙم٤مُمف–اخلروج ُمـ اخلالف  .130

 ( .515اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمدد )

، ًمٚمديمتقر قمٌداعمجٞمد اخلروج ُمـ ظمالف اًمٗم٘مٝم٤مء ُمٗمٝمقُمف ووقاسمٓمف ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل .135

 صالطملم . حمٛمقد 

ٕيب زيمري٤م حمٞمل اًمديـ اًمٜمقوي ، ظمالص٦م إطمٙم٤مم ذم ُمٝمامت اًمًٜمـ وىمقاقمد اإلؾمالم،  .131

 ـه . 5351حت٘مٞمؼ: طمًلم اجلٛمؾ، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م سمٌػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ئد، ظمالص٦م اًمت٠مصٞمؾ ًمٕمٚمؿ اجلرح واًمتٕمديؾ،  .134 ًمٚمديمتقر طم٤مشمؿ اًمنميػ، اًمٜم٤مذ: دار قم٤ممل اًمٗمقا

 ـه .5315، اًمٓمٌٕم٦م إومم

، عمحٛمد أُملم سمـ ومْمؾ اهلل، اًمٜم٤مذ: دار ص٤مدر ظمالص٦م إثر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن احل٤مدي قمنم .133

 سمٌػموت .

عمحٛمد وٞم٤مء اًمرمحـ إقمٔمٛمل، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمٖمرسم٤مء إثري٦م  دراؾم٤مت ذم اجلرح واًمتٕمديؾ، .131

 ـه .5351سم٤معمديٜم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ّمٜمٕم٤مين، حت٘مٞمؼ: قمٌداًمٚمف اًمٗم٘مٞمف، اًمٜم٤مذ: دار اسمـ عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًماًمدراي٦م ذح اًمٖم٤مي٦م،  .131

 ـه .5345طمزم سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ٓسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٌداعمٕمٞمد، اًمٜم٤مذ: اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم اح٤مئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م،  .130

 ـه .5421جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م سمحٞمدر آسم٤مد، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

جلالل اًمديـ اًمًٞمقـمل ، حت٘مٞمؼ:  حمٛمد ًمٓمٗمل اًمّم٤ٌمغ، دي٨م اعمٜمتنمة، طم٤ماًمدرر اعمٜمتثرة ذم إ .131

 اًمٜم٤مذ: ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد سم٤مًمري٤مض.
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ًمٕمٌد اًمٜمٌل سمـ قمٌداًمرؾمقل، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م دؾمتقر اًمٕمٚمامء،  .132

 ـه .5315إومم، 

ار اًمتدُمري٦م ًمٞمٕم٘مقب اًم٤ٌمطمًلم ، اًمٜم٤مذ: ددٓٓت إًمٗم٤مظ ذم ُم٤ٌمطم٨م إصقًمٞملم،  .110

 ـه . 5343سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ًمٚمديمتقر قمكم سمـ قم٤ٌمس احلٙمٛمل، دٓٓت اًمٜمٝمل قمٜمد إصقًمٞملم وأثره٤م ذم اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م،  .115

 ـه .5302(، 5وهق سمح٨م ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، اًمٕمدد )

قمٌد احلٛمٞمد،  عمحٛمددًٓم٦م إُمر اعمٓمٚمؼ قمغم اًمٗمقر أو قمدُمف وأثر ذًمؽ قمغم اظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء،  .111

 ـه.5311(، 5وهق سمح٨م ُمٜمِمقر ذم اعمجٚم٦م إردٟمٞم٦م ذم اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٕمدد )

ًمٚمديمتقر قمٌداًمرؤوف اخلراسمِم٦م، وهق دًٓم٦م إُمر قمغم اًمقضمقب سملم اًمتح٘مٞمؼ و اًمتٓمٌٞمؼ ،  .114

 م.1000(، 1سمح٨م ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ ًمٚمٕمٚمقم آىمتّم٤مدي٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، اًمٕمدد )

إلسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ ومرطمقن، حت٘مٞمؼ: د. حمٛمد ه٥م ذم ُمٕمروم٦م أقمٞم٤من اعمذه٥م، اًمدي٤ٌمج اعمذ .113

 إمحدي، اًمٜم٤مذ: دار اًمؽماث سم٤مًم٘م٤مهرة.

ًمّمديؼ طمًـ ظم٤من، حت٘مٞمؼ: أيب قمٌداًمرمحـ اًم٤ٌمشمٜمل، اًمٜم٤مذ: ذظمر اعمحتل ُمـ آداب اعمٗمتل،  .111

 ـه.5315دار اسمـ طمزم سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

، حت٘مٞمؼ: حمٛمد طمجل وآظمرون، اًمٜم٤مذ: دار اًمٖمرب ٕيب اًمٕم٤ٌمس اًم٘مراذم، ةاًمذظمػم .111

 . م5223اإلؾمالُمل، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ قمكم احلًٞمٜمل، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذيؾ شمذيمرة احلٗم٤مظ ،  .110

 ـه .5352سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

محـ اًمٕمثٞمٛملم، ًمٕمٌداًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م ، حت٘مٞمؼ: د. قمٌداًمراًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م،  .111

 ـه .5311اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

عمحٛمد أُملم اسمـ قم٤مسمديـ احلٜمٗمل ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر سمٌػموت، رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر،  .112

 ـه .5351اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، 
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 عمحٛمد سمـ حمٛمقد اًم٤ٌمسمريت ، حت٘مٞمؼ: وٞمػ اهلل سمـاًمردود واًمٜم٘مقد ذح خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م،  .110

 ـه . 5311ص٤مًمح اًمٕمٛمري، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

 عمحٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل ، حت٘مٞمؼ: أمحد ؿم٤ميمر.اًمرؾم٤مًم٦م،  .115

عمٕملم اًمديـ حمٛمد اجل٤مضمرُمل ، حت٘مٞمؼ: د. قمٌداًمرمحـ اًم٘مرين ، اًمرؾم٤مًم٦م ذم أصقل اًمٗم٘مف واًمٚمٖم٦م،  .111

 ـه .5343اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ٌم إؾمدي٦م سمٛمٙم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

ًمٜمجؿ اًمديـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اًم٘مقي اًمٓمقذم ، حت٘مٞمؼ: د. أمحد رؾم٤مًم٦م ذم رقم٤مي٦م اعمّمٚمح٦م،  .114

 ـه . 5354اًم٤ًميح، اًمٜم٤مذ: اًمدار اعمٍمي٦م اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

ًمت٤مج اًمديـ قمٌداًمقه٤مب سمـ قمكم اًمًٌٙمل ، حت٘مٞمؼ: رومع احل٤مضم٥م قمـ خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م،  .113

 قد، اًمٜم٤مذ: قم٤ممل اًمٙمت٥م .قمكم ُمٕمقض، وقم٤مدل قمٌداعمقضم

ص٤مًمح سمـ محٞمد ، اًمٜم٤مذ: ٚمديمتقر ًمرومع احلرج ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وقاسمٓمف وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف،  .111

ُمريمز اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وإطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م 

 ـه.5304إومم، 

: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض ، ، ًمٞمٕم٘مقب اًم٤ٌمطمًلم ، اًمٜم٤مذرومع احلرج ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م .111

 ـه.5311اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم، 

ٕيب اًمٕم٤ٌمس اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، حت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل إنّم٤مري ، اًمٜم٤مذ: رومع اعمالم قمـ إئٛم٦م إقمالم،  .110

 اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م سمٌػموت.

ح، و د . رومع اًمٜم٘م٤مب قمـ شمٜم٘مٞمح اًمِمٝم٤مب،  .111 حلًلم سمـ قمكم اًمرضمراضمل ، حت٘مٞمؼ: د. أمحد اًمنا

 ـه .5311يـ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، قمٌداًمرمحـ اجلؼم

 ٓسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت .اًمروح،  .112

عمحٛمقد ؿمٙمري إًمقد، اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء روح اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن واًمًٌع اعمث٤مين،  .100

 اًمؽماث اًمٕمريب سمٌػموت .

عمٜمّمقر سمـ يقٟمس اًمٌٝمقيت ، اًمٜم٤مذ:  ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ، اًمروض اعمرسمع ذح زاد اعمًت٘مٜمع .105

 ودار اعم١ميد.
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عمحٞمل اًمديـ اًمٜمقوي، حت٘مٞمؼ: زهػم اًمِم٤مويش، اًمٜم٤مذ: روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم وقمٛمدة اعمٗمتلم،  .101

 ـه .5351اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، 

د. قمٌداًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م ، ، عمقومؼ اًمديـ اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد ، حت٘مٞمؼ: روو٦م اًمٜم٤مفمر وضمٜم٦م اعمٜم٤مفمر .104

 ـه. 5311اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض ، اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ، 

عمحٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ إن٤ٌمري، حت٘مٞمؼ: د. طم٤مشمؿ اًمْم٤مُمـ، اًمزاهر ذم ُمٕم٤مين يمٚمامت اًمٜم٤مس،  .103

 . ـه5351اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

اًمٜم٤مذ: دار اسمـ رضم٥م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ًمإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ، حت٘مٞمؼ: حيٞمك ُمقؾمك، اًمزهد،  .101

 م .1004

حت٘مٞمؼ: طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  اًمزهد، ًمٕمٌداًمٚمف اسمـ اعم٤ٌمرك، .101

 سمٌػموت .

 ـه .5301هلٜم٤مء سمـ اًمني، اًمٜم٤مذ: دار اخلٚمٗم٤مء ًمٚمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، اًمزهد،   .100

ؼ: مح٤مد ؾمالُمٞم٦م وحمٛمد قمقيْم٦م، اًمٜم٤مذ: ، ٕيب اًمٕم٤ٌمس اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين، حت٘مٞماًمزهد واًمقرع .101

 ـه .5300ُمٙمت٦ٌم اعمٜم٤مر سم٤مٕردن، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

جلامل اًمديـ قمٌداًمرطمٞمؿ اإلؾمٜمقي ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ؾمٜم٤من زوائد إصقل قمغم ُمٜمٝم٤مج إصقل،  .102

 ـه. 5341اجلالزم، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م سمٌػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

 ؾمامقمٞمؾ اًمّمٜمٕم٤مين، اًمٜم٤مذ: دار احلدي٨م .عمحٛمد سمـ إؾمٌؾ اًمًالم،  .110

، إلسمراهٞمؿ سمـ ُمٝمٜم٤م اعمٝمٜم٤م، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمْمٞمٚم٦م، ؾمد اًمذرائع قمٜمد ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م .115

 ـه .5313

ًمٗمخر اًمديـ أمحد سمـ طمًـ اجل٤مرسمردي ، حت٘مٞمؼ: د. أيمرم اًمناج اًمقه٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج،  .111

 ـه . 5351اًمث٤مٟمٞم٦م ،  أوزي٘م٤من، اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمراج اًمدوًمٞم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م

عمحٛمد سمـ هب٤مدر اًمزريمٌم ، حت٘مٞمؼ: د. صٗمٞم٦م ظمٚمٞمٗم٦م ، اًمٜم٤مذ: اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م ؾمالؾمؾ اًمذه٥م،  .114

 م.1001اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

 عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف سم٤مًمري٤مض. اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م، .113
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 ًم٤ٌمين ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف سم٤مًمري٤مض.عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ إاًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م،  .111

عمحٛمد سمـ سمخٞم٧م اعمٓمٞمٕمل، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗم٤مروق، اًمٓمٌٕم٦م ؾمٚمؿ اًمقصقل ًمنمح هن٤مي٦م اًمًقل،  .111

 م .1055إومم، 

، عمحٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌداًم٤ٌمىمل، اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف .110

 اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م.

 ن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب سمٌػموت.ًمًٚمٞمام ؾمٜمـ أيب داود، .111

، عمحٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذي ، حت٘مٞمؼ: أمحد ؿم٤ميمر وآظمرون ، اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء ؾمٜمـ اًمؽمُمذي .112

 اًمؽماث اًمٕمريب.

، ًمٕمكم سمـ قمٛمر اًمدارىمٓمٜمل ، حت٘مٞمؼ: قمٌداًمٚمف ه٤مؿمؿ يامين ، اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل .120

 . ـه5411سمٌػموت ، 

ًمٕمٌداًمٚمف سمـ قمٌداًمرمحـ اًمدارُمل ، حت٘مٞمؼ: ومقاز زُمرزم، وظم٤مًمد اًمٕمٚمٛمل ، ؾمٜمـ اًمدارُمل،  .125

 ـه . 5300اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  

حت٘مٞمؼ: طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل، اًمٜم٤مذ: اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م سم٤مهلٜمد ،  ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر، .121

 ـه .5304اًمٓمٌٕم٦م:إومم، 

جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اًمٙم٤مئٜم٦م ذم ٕمحد سمـ احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل ، اًمٜم٤مذ:  ،اًمًٜمـ اًمٙمؼمى .124

 ـه . 5433اًمٓمٌٕم٦م إومم،  ، اهلٜمد سمٌٚمدة طمٞمدر آسم٤مد

ٕمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜم٤ًمئل ، اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م سمٌػموت ، اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم،  ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل، .123

 ـه .5310

ف  ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمد اًمذهٌلؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء،  .121 ، حت٘مٞمؼ: جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم سم٢مذا

 ـه . 5301اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ، 

 اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب . عمحٛمد أبق زهرة،آراؤه ووم٘مٝمف ،  –اًمِم٤مومٕمل طمٞم٤مشمف وقمٍمه  .121

ٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت، ، عمحٛمد خمٚمقف، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمؿمجرة اًمٜمقر اًمزيمٞم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت اح٤مًمٙمٞم٦م .120

 ـه .5313اًمٓمٌٕم٦م إومم، 
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إلسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك إبٜم٤مد، حت٘مٞمؼ: صالح هٚمؾ،  اًمِمذا اًمٗمٞم٤مح ذم قمٚمقم اسمـ اًمّمالح، .121

 ـه .5351اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ًمٕمٌداحلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد اًمٕمٙمري احلٜمٌكم ؿمذرات اًمذه٥م ذم أظم٤ٌمر ُمـ ذه٥م،  .122

قمٌداًم٘م٤مدر إرٟم١موط و حمٛمقد إرٟم٤مؤوط، دار اسمـ يمثػم: دُمِمؼ، ـه(، حت٘مٞمؼ: 5012)ت:

  ـه.5301اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: 

ئع اًم٤ًمسم٘م٦م وُمدى طمجٞمتٝم٤م ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، .400 ًمٚمديمتقر قمٌداًمرمحـ اًمدرويش،  اًمنما

 ـه .5350اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ُمٓمٌٕم٦م  ًمٚمحًـ سمـ طمًلم اًمًٙمري، حت٘مٞمؼ: قمٌداًمًت٤مر ومراج، اًمٜم٤مذ: ذح أؿمٕم٤مر اهلذًمٞملم، .405

 اعمدين.

عمًٕمقد سمـ قمٛمر اًمتٗمت٤مزاين ، حت٘مٞمؼ: زيمري٤م قمٛمػمات، اًمٜم٤مذ: ذح اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح،  .401

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م إومم.

عمحٛمد سمـ قمٌداًم٤ٌمىمل اًمزرىم٤مين، حت٘مٞمؼ: ـمف ؾمٕمد، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم ذح اًمزرىم٤مين قمغم اعمقـم٠م،  .404

 ـه .5313اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

عمحٛمد سمـ قمٌداًمٚمف اًمزريمٌم ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من ، ح اًمزريمٌم قمغم خمتٍم اخلرىمل، ذ .403

 ـه .5354اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ًمٚمحًلم اًمٌٖمقي، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط وحمٛمد زهػم اًمِم٤مويش، اًمٜم٤مذ: ذح اًمًٜم٦م،  .401

 ـه .5304اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

 .م5205أمحد اًمنظمز، اًمٜم٤مذ: اًمنميم٦م اًمنمىمٞم٦م، عمحٛمد سمـ ذح اًمًػم اًمٙمٌػم،  .401

ًمؼمه٤من اًمديـ حمٛمد اًمٜمًٗمل، حت٘مٞمؼ: د. ذيٗم٦م احلقؿم٤مين، ذح اًمٗمّمقل ذم قمٚمؿ اجلدل،   .400

 ـه .5344اًمٜم٤مذ: ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد، 

ٕمحد سمـ حمٛمد اًمزرىم٤م، اًمٜم٤مذ: دار اًم٘مٚمؿ سمدُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ذح اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م،  .401

 ـه .5302
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عمحٛمد سمـ قمٌداًمٚمف اسمـ ُم٤مًمؽ، حت٘مٞمؼ: قمٌداعمٜمٕمؿ هريريدي، اًمٜم٤مذ: ًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م، ذح ا .402

 ُمريمز اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وإطمٞم٤مء اًمؽماث سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم.

ًمٕمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد اسمـ ىمداُم٦م ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد رؿمٞمد رو٤م ، اًمنمح اًمٙمٌػم قمغم اعم٘مٜمع،  .450

 يب.اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمر

جلالل اًمديـ قمٌداًمرمحـ اًمًٞمقـمل، حت٘مٞمؼ: د. حمٛمقد قمٌداعمٜمٕمؿ، ذح اًمٙمقيم٥م اًم٤ًمـمع،  .455

 ـه .5311ود. ُمٜمتٍم قمٌداًمِم٤مذم، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

عمحٛمد سمـ أمحد اسمـ اًمٜمج٤مر ، حت٘مٞمؼ: د. حمٛمد اًمزطمٞمكم، ود. ٟمزيف مح٤مد ، ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم،  .451

 ـه .5340ٞمٙم٤من ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌ

ٕيب إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ اًمِمػمازي ، حت٘مٞمؼ: قمٌداعمجٞمد شمريمل ، اًمٜم٤مذ: دار ذح اًمٚمٛمع،  .454

 م  .5211اًمٖمرب اإلؾمالُمل سمتقٟمس ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

ًمٚمديمتقر ؾمٕمد سمـ ٟم٤مس اًمِمثري، اًمٜم٤مذ: دار ذح اعمختٍم ذم أصقل اًمٗم٘مف ٓسمـ اًمٚمح٤مم،  .453

 ـه .5311ٕم٦م إومم ، يمٜمقز اؿمٌٞمٚمٞم٤م ، اًمٓمٌ

ٕيب اًمثٜم٤مء ىمٓم٥م اًمديـ اًمِمػمازي ، حت٘مٞمؼ: د. قمٌداًمٚمٓمٞمػ ذح اعمختٍم ذم أصقل اًمٗم٘مف،  .451

ُمل، اًمٜم٤مذ: ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم ،  اًمٍما

 ـه.5344

ـ اجلقزي، عمحٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم، اًمٜم٤مذ: دار اسم اًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمًت٘مٜمع، .451

 ـه .5311اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمقد إصٗمٝم٤مين ، حت٘مٞمؼ: د. قمٌداًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م، ذح اعمٜمٝم٤مج ًمٚمٌٞمْم٤موي،  .450

 ـه .5310اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

ٕمحد اعمٜمجقر، حت٘مٞمؼ: حمٛمد اًمِمٞمخ، اًمٜم٤مذ: دار ذح اعمٜمٝم٩م اعمٜمتخ٥م إمم ىمقاقمد اعمذه٥م،  .451

 ٚمف اًمِمٜم٘مٞمٓمل .قمٌداًم

ًمت٤مج اًمديـ قمٌداًمرمحـ اسمـ اًمٗمريم٤مح ، حت٘مٞمؼ: ؾم٤مرة اهل٤مضمري، اًمٜم٤مذ: دار ذح اًمقرىم٤مت،  .452

 اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م ، ـه .
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عمحٛمد اًمرقمٞمٜمل احلٓم٤مب، اًمٜم٤مذ: دار إيالف اًمدوًمٞم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  ذح اًمقرىم٤مت، .410

 ـه.5311

ت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من ٤مم اًمديـ قمٓم٤مٟم٦م، اًمٜم٤مذ: ُمٙمذح اًمقرىم٤مت، جلالل اًمديـ اعمحكم، حت٘مٞمؼ: طمً .415

 ـه .5310ومم، سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إ

اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م سمٌػموت ، اًمٓمٌٕم٦م ٕيب اًمٕم٤ٌمس أمحد اًم٘مراذم ، ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل،  .411

 ـه .5341إومم ، 

ًمٚمديمتقر ؾمٕمد سمـ ٟم٤مس اًمِمثري، ، ًمٚمحًـ سمـ ؿمٝم٤مب اًمٕمٙمؼميذح رؾم٤مًم٦م ذم أصقل اًمٗم٘مف  .414

 ـه .5311: دار يمٜمقز اؿمٌٞمٚمٞم٤م ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، اًمٜم٤مذ

ًمٌدر اًمديـ حمٛمقد اًمٕمٞمٜمل ، حت٘مٞمؼ: ظم٤مًمد اعمٍمي ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم ذح ؾمٜمـ أيب داود،  .413

 ـه .5310اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ٓسمـ سمٓم٤مل، حت٘مٞمؼ: أبق متٞمؿ ي٤مه سمـ إسمراهٞمؿ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري،  .411

 ـه .5314اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  سم٤مًمري٤مض ،

حت٘مٞمؼ: د. مه٤مم ؾمٕمٞمد، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اعمٜم٤مر سم٤مٕردن، اًمٓمٌٕم٦م  ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي، اسمـ رضم٥م، .411

 ـه .5300إومم، 

، ٕيب اًمٕم٤ٌمس اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين، حت٘مٞمؼ: ؾمٕمقد اًمٕمٓمٞمِم٤من، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم  ذح قمٛمدة اًمٗم٘مف .410

 ـه .5354اًمٕمٌٞمٙم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ًمٞمقؾمػ سمـ طمًـ اسمـ قمٌداهل٤مدي ، حت٘مٞمؼ: أمحد ًقل إمم قمٚمؿ إصقل، ذح هم٤مي٦م اًم .411

 ـه . 5315اًمٕمٜمزي، اًمٜم٤مذ: دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم ،

اًمٜم٤مذ: دار يمٜمقز اؿمٌٞمٚمٞم٤م ، اًمٓمٌٕم٦م  ذح خمتٍم اسمـ اًمٚمح٤مم، ًمٚمديمتقر ؾمٕمد سمـ ٟم٤مس اًمِمثري، .412

 ـه .5311إومم، 

ٚمٞمامن اًمٓمقذم ، حت٘مٞمؼ: د. قمٌداًمٚمف اًمؽميمل ، اًمٜم٤مذ: ًمٜمجؿ اًمديـ ؾمذح خمتٍم اًمروو٦م،  .440

سمٕم٦م،   ـه . 5313ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م اًمرا
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ًمٕمْمد اًمديـ اإلجيل ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد طمًـ إؾمامقمٞمؾ، اًمٜم٤مذ: ذح خمتٍم اعمٜمتٝمك إصقزم،  .445

 ـه .5313دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

عمحٛمد إُملم سمـ حمٛمد اعمخت٤مر اًمِمٜم٘مٞمٓمل، قرود، ذح ُمراىمل اًمًٕمقد واعمًٛمك سمٜمثر اًم .441

ئد سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م،   ـه . 5344حت٘مٞمؼ: قمكم اًمٕمٛمران، اًمٜم٤مذ: دار قم٤ممل اًمٗمقا

ٕيب ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر،  .444

 ـه .5351اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 قمٚمٞمش، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمٜمؼماس سمٓمراسمٚمس. عمحٛمدذح ُمٜمح اجلٚمٞمؾ،  .443

 ًمٚمديمتقر ؾمٕمد احلٛمٞمد، اًمٜم٤مذ: دار قمٚمقم اًمًٜم٦م .ذح ٟمخ٦ٌم اًمٗمٙمر،  .441

حل٤مومظ ؿمٞمخ أمحد اعمٕمروف سمٛمالضمٞمقن ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م ذح ٟمقر إنقار قمغم اعمٜم٤مر،  .441

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م .

ـمـ سم٤مًمري٤مض ، ًممضمري ، حت٘مٞمؼ: د. قمٌداًمٚمف سمـ قمٛمر اًمدُمٞمجل، اًمٜم٤مذ: دار اًمقاًمنميٕم٦م،  .440

 ـه .5310اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

ٕيب سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل، حت٘مؼ: د. قمٌداًمٕمكم طم٤مُمد، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمٓمٌٕم٦م ؿمٕم٥م اإليامن ،  .441

 ـه .5314إومم، 

ًمٕمكم سمـ صالح اًمٓمؼمي اًمّمٕمدي، حت٘مل: د. اعمرشم٣م ؿمٗم٤مء همٚمٞمؾ اًم٤ًمئؾ قمام حتٛمٚمف اًمٙم٤مومؾ،  .442

 ـه .5341ٜمنم، اًمٓمٌٕم٦م إومم، احلًٜمل، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم سمدر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًم

 عمحٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذي، اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب سمٌػموت.اًمِمامئؾ اعمحٛمدي٦م،  .430

ًمٜمِمقان احلٛمػمي، حت٘مٞمؼ: طمًلم اًمٕمٛمري ؿمٛمس اًمٕمٚمقم ودواء يمالم اًمٕمرب ُمـ اًمٙمٚمقم،  .435

  ـه.5310وآظمرون، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس سمٌػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ًمٚمحًـ اًمّمٖم٤مين، حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك طمج٤مزي، اًمٜم٤مذ: اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمِم١مون اعمٓم٤مسمع رد، اًمِمقا  .431

 ـه .5304إُمػمي٦م، 

عمحٛمد سمـ أمحد اسمـ قمٌداهل٤مدي، حت٘مٞمؼ: قم٘مٞمؾ اًمٞمامين، اًمّم٤مرم اعمٜمٙمل ذم اًمرد قمغم اًمًٌٙمل،  .434

   ـه .5313اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمري٤من سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 
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ٕيب ٟمٍم إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري اًمٗم٤مرايب، حت٘مٞمؼ: اًمٕمرسمٞم٦م، اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح  .433

سمٕم٦م   . ـه 5300أمحد قمٌد اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر، اًمٜم٤مذ: دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمرا

عمحٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ظمزيٛم٦م ، حت٘مٞمؼ: د. حمٛمد ُمّمٓمٗمك إقمٔمٛمل، صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م،  .431

 اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل سمٌػموت.

عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم همراس ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ود، صحٞمح أيب دا .431

 ـه .5314سم٤مًمٙمقي٧م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف ،  .430

 سمٌػموت.

ُمل سمٌػموت، ٓسمـ محدان احلٜمٌكم، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٥م اإلؾمالصٗم٦م اًمٗمتقى واعمٗمتل واعمًتٗمتل،  .431

سمٕم٦م،   ـه .5303اًمٓمٌٕم٦م اًمرا

عمحٛمد سمـ احل٤مج اإلومراين، حت٘مٞمؼ: صٗمقة ُمـ اٟمتنم ُمـ أظم٤ٌمر صٚمح٤مء اًم٘مرن احل٤مدي قمنم،  .432

 ـه.5311قمٌداعمجل ظمٞم٤ميب، اًمٜم٤مذ: ُمريمز اًمؽماث اًمث٘م٤مذم سم٤مًمدار اًمٌٞمْم٤مء، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

٤مًمد اًمٕمرود، وهل قمقاـمػ اًمزايدي، إذاف : د. ظمصٞمغ اًمٕمٛمقم وأنقاقمف، ًمٚم٤ٌمطمث٦م :  .410

رؾم٤مًم٦م ديمتقراه شم٘مدم هب٤م اًم٤ٌمطمث٦م سمٙمٚمٞم٦م أداب واًمٕمٚمقم اإلداري٦م سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى سمٛمٙم٦م 

 ـه .5341 اعمٙمرُم٦م،

ٕيب اًمقًمٞمد حمٛمد سمـ رؿمد ، حت٘مٞمؼ: مج٤مل اًمديـ اًمٕمٚمقي، اًمٜم٤مذ: اًميوري ذم أصقل اًمٗم٘مف،  .415

 م  .5223دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل سمتقٟمس، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

ٕيب اًمٗمرج اسمـ اجلقزي، حت٘مٞمؼ: قمٌداًمٚمف اًم٘م٤ميض، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م ٤مء واعمؽمويملم ، اًمْمٕمٗم .411

 ـه .5301اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل  وٕمٞمػ اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف ، .414

 سمٌػموت .

محـ اًمًخ٤موي، اًمٜم٤مذ: دار ُمٙمت٦ٌم عمحٛمد سمـ قمٌداًمراًمْمقء اًمالُمع ٕهؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع،  .413

 سمٌػموت. احلٞم٤مة
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ء وقاسمط اًمؽمضمٞمح قمٜمد وىمقع اًمتٕم٤مرض ًمدى إصقًمٞملم،  .411 ًمٌٜمٞمقٟمس اًمقزم ، اًمٜم٤مذ: أوقا

 ـه .5311اًمًٚمػ سم٤مًمري٤مض ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

عمحٛمد ؾمٕمٞمد اًمٌقـمل، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م  وقاسمط اعمّمٚمح٦م ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، .411

 سمٌػموت .

ًمٚم٤ٌمطمث٦م:  ؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد قمٜمد إصقًمٞملم وأثر ذًمؽ قمغم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، وقاسمط مح .410

قمديٚمف قمكم قمٞمًك، إذاف: د. طمًـ ظمي، وهل رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم شم٘مدُم٧م هب٤م اًم٤ٌمطمث٦م سمٙمٚمٞم٦م 

 م.1050اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ذم ضم٤مُمٕم٦م اًمٜمج٤مح اًمقـمٜمٞم٦م سمٜم٤مسمٚمس سمٗمٚمًٓملم، 

ًمٚمديمتقر حمٛمقد ُمٝمدي، وهق سمح٨م ٙمٚمٞمٗمٞم٦م، وقاسمط وم٘مف اعمقازٟم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕطمٙم٤مم اًمت .411

ُمٜمِمقر وٛمـ أقمامل ُم١ممتر وم٘مف اعمقازٟم٤مت ودوره ذم احلٞم٤مة اعمٕم٤مسة اًمتل ٟمٔمٛمتف يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م 

-10واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ظمالل اًمٗمؽمة )

 ـه( .5343/ؿمقال/12

حت٘مٞمؼ: د. قمٌداًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م،  ًمٚمِمٞمخ طمٚمقًمق اح٤مًمٙمل ،اًمْمٞم٤مء اًمالُمع ذح مجع اجلقاُمع،  .412

 ـه .5310اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، 

ًمٚمِمٞمخ طمٚمقًمق ، -ُمـ أول احلروف طمتك هن٤مي٦م اًمٜمًخ–اًمْمٞم٤مء اًمالُمع ذح مجع اجلقاُمع  .410

اح٤مًمٙمل ، حت٘مٞمؼ: ؾم٤ممل آل ؾمٕمٞمدة، إذاف: ضمؼميؾ اًمٌّمٞمكم، وهل رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ُم٘مدُم٦م ُمـ 

 ـه . 5341يٕم٦م وأصقل اًمديـ سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد سم٠مهب٤م، اعمح٘مؼ ًمٙمٚمٞم٦م اًمنم

ًمٚمِمٞمخ ، -ُمـ أول يمت٤مب اًمًٜم٦م طمتك هن٤مي٦م أريم٤من اًم٘مٞم٤مس–اًمْمٞم٤مء اًمالُمع ذح مجع اجلقاُمع  .415

طمٚمقًمق اح٤مًمٙمل ، حت٘مٞمؼ: ومٝمد اًم٘محٓم٤مين، إذاف: ضمؼميؾ اًمٌّمٞمكم، وهل رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم 

 ـه . ٦5341م اعمٚمؽ ظم٤مًمد سم٠مهب٤م، ُم٘مدُم٦م ُمـ اعمح٘مؼ ًمٙمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م وأصقل اًمديـ سمج٤مُمٕم

، -ُمـ أول سم٤مب ُم٤ًمًمؽ اًمٕمٚم٦م إمم هن٤مي٦م يمت٤مب آضمتٝم٤مد–اًمْمٞم٤مء اًمالُمع ذح مجع اجلقاُمع  .411

ًمٚمِمٞمخ طمٚمقًمق اح٤مًمٙمل ، حت٘مٞمؼ: ؾمٕمٞمد اًمِمٝمراين، إذاف: ضمؼميؾ اًمٌّمٞمكم، وهل رؾم٤مًم٦م 

 ـه.5345هب٤م، ُم٤مضمًتػم ُم٘مدُم٦م ُمـ اعمح٘مؼ ًمٙمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م وأصقل اًمديـ سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد سم٠م

ٕيب احلًلم حمٛمد سمـ أيب يٕمغم اًمٗمراء، حت٘مٞمؼ: د. قمٌداًمرمحـ اًمٕمثٞمٛملم ، ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م،  .414

 ـه .5311اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 
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، حت٘مٞمؼ: د. احل٤مومظ قمٌداًمٕمٚمٞمؿ ظم٤من، اًمٜم٤مذ: ًمت٘مل اًمديـ اسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌمـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م،  .413

 ـه .5350ومم، قم٤ممل اًمٙمت٥م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إ

ًمٕمٌداًمرطمٞمؿ اإلؾمٜمقي، حت٘مٞمؼ: يمامل احلقت، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م،  .411

 ـه.5300سمٌػموت، 

د. حمٛمقد حمٛمد ًمت٤مج اًمديـ قمٌداًمقه٤مب سمـ قمكم اًمًٌٙمل، حت٘مٞمؼ: ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى،  .411

اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  ، اًمٜم٤مذ: هجر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم،اًمٓمٜم٤مطمل، و د. قمٌد اًمٗمت٤مح حمٛمد احلٚمق

 ـه.5354

ًمت٘مل اًمديـ اسمـ اًمّمالح، حت٘مٞمؼ: حمٞمل اًمديـ قمكم ٟمجٞم٥م، اًمٜم٤مذ: ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،  .410

 م .5221دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

، ٕيب اًمٗمداء اسمـ يمثػم، حت٘مٞمؼ: د. أمحد ه٤مؿمؿ ود. حمٛمد قمزب، اًمٜم٤مذ: ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم .411

 ـه.5354اًمديٜمٞم٦م،  ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م

ٕمحد سمـ حمٛمد أدٟمف وي ، حت٘مٞمؼ: ؾمٚمٞمامن اخلزي، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ،  .412

 ـه .5350واحلٙمؿ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

ًمزيـ اًمديـ قمٌداًمرطمٞمؿ اًمٕمراىمل، وشمٙمٛمٚم٦م اسمٜمف أبق زرقم٦م وزم ـمرح اًمتثري٥م ذم ذح اًمت٘مري٥م،  .400

 اًمٕمريب.اًمديـ اًمٕمراىمل، اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث 

عمحٛمد قمٌداحلل  فمٗمر إُم٤مين سمنمح خمتٍم اًمًٞمد اًمنميػ اجلرضم٤مين ذم ُمّمٓمٚمح احلدي٨م، .405

اًمٚمٙمٜمقي، حت٘مٞمؼ: قمٌداًمٗمت٤مح أبق همدة، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م سمحٚم٥م، اًمٓمٌٕم٦م 

 ـه .5351اًمث٤مًمث٦م، 

ئراًمٕم٤مزم اًمرشم٦ٌم ذح ٟمٔمؿ اًمٜمخ٦ٌم .401 ي، اًمٜم٤مذ: ، ٕمحد سمـ حمٛمد اًمِمٛمٜمل، حت٘مٞمؼ: ه٤مرون اجلزا

 ـه .5311دار اسمـ طمزم سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمّمٜمٕم٤مين، حت٘مٞمؼ: قمكم ُمٕمقض وقم٤مدل اًمٕمدة قمغم إطمٙم٤مم إطمٙم٤مم،  .404

 ـه.5352قمٌداعمقضمقد، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ٕم٘مقيب، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ًمٕمكم سمـ داود اسمـ اًمٕمٓم٤مر، حت٘مٞمؼ: ٟمٔم٤مم اًمٞماًمٕمدة ذح اًمٕمٛمدة،  .403

 ـه.5310
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 ـه.5313ًمٕمٌداًمرمحـ اعم٘مدد، اًمٜم٤مذ: دار احلدي٨م سم٤مًم٘م٤مهرة، اًمٕمدة ذح اًمٕمٛمدة،  .401

ء ، حت٘مٞمؼ: د. أمحد اعم٤ٌمريمل ، اًمٓمٌٕم٦م اًمٕمدة ذم أصقل اًمٗم٘مف،  .401 ٕيب يٕمغم أمحد سمـ احلًلم اًمٗمرا

 ـه .5353اًمث٤مًمث٦م ، 

اًمٙمِمٛمػمي، حت٘مٞمؼ: حمٛمقد ؿم٤ميمر، عمحٛمد أنقر ؿم٤مه اًمٕمرف اًمِمذي ذح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي،  .400

 ـه .5311اًمٜم٤مذ: دار اًمؽماث اًمٕمريب سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

، اًم٘مراذم ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٚمقي سمٜمٍمٕيب اًمٕم٤ٌمس أمحد اًمٕم٘مد اعمٜمٔمقم ذم اخلّمقص واًمٕمٛمقم،  .401

 ـه . 5351اًمٜم٤مذ: وزارة إوىم٤مف اًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمٖمرب ، 

ًمٕمكم سمـ قمٛمر اًمدارىمٓمٜمل، حت٘مٞمؼ: حمٗمقظ اًمرمحـ ًمٜمٌقي٦م، اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م ا .402

 ـه .5301ومم، ذ: دار ـمٞم٦ٌم سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إاًمًٚمٗمل، اًمٜم٤م

ًمٚمِمٞمخ قمٌداًمقه٤مب ظمالف، حت٘مٞمؼ اًمديمتقر حمٛمد اًمّم٤مًمح، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف،  .410

 ـه .5341اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ًمٌدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل، اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، .415

 سمٌػموت .

ًمٚمديمتقر ُمٜمٞم٥م حمٛمد ؿم٤ميمر ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٜمٗم٤مئس اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل،  .411

 ـه .5351سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 عمحٛمد سمـ حمٛمد اًم٤ٌمسمريت، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر .اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م،  .414

ًمٚمحًلم اجلٌقري، اًمٜم٤مذ: ُمٕمٝمد اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمٚمامء أصقل اًمٗم٘مف،  قمقارض إهٚمٞم٦م قمٜمد .413

 ـه.5311وإطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

ئل، اًمٕملم، ًمٚمخٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمٗمراهٞمدي،  .411 حت٘مٞمؼ: د. ُمٝمدي اعمخزوُمل و د. إسمراهٞمؿ اًم٤ًمُمرا

 اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اهلالل.

ًمِمٞمخ اإلؾمالم زيمري٤م إنّم٤مري، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م ، هم٤مي٦م اًمقصقل ذح ًم٥م إصقل .411

 اًمٕمرسمٞم٦م اًمٙمؼمى سمٛمٍم.
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ًمِمٛمس اًمديـ اًمًخ٤موي، حت٘مٞمؼ: أبق قم٤مئش إسمراهٞمؿ، اًمٖم٤مي٦م ذح اهلداي٦م ذم قمٚمؿ اًمرواي٦م،  .410

 م .1005اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم أوٓد اًمِمٞمخ ًمٚمؽماث ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ح،يق ًمٚمديمتقر ،وأثره٤م ذم اًمٗم٘مف اًمٖم٤مي٦م قمٜمد إصقًمٞملم .411 اًمٜم٤مذ: قمامدة اًمٌح٨م  ؾمػ اًمنما

 ـه .5311اًمٕمٚمٛمل سمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

حت٘مٞمؼ: د: حمٛمد قمٌداعمٕمٞمد ظم٤من، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٤مب  ًمٚم٘م٤مؾمؿ اسمـ ؾمالم،همري٥م احلدي٨م،  .412

 ـه .5421اًمٕمريب سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

٘مٞمؼ: د. قمٌداعمٕمٓمل اًم٘مٚمٕمجل، اًمٜم٤مذ: دار حت ٕيب اًمٗمرج اسمـ اجلقزي،همري٥م احلدي٨م،  .420

 ـه .5301اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ٕيب حمٛمد اسمـ ىمتٞم٦ٌم، حت٘مٞمؼ: قمٌداًمٚمف اجلٌقري، اًمٜم٤مذ: ُمٓمٌٕم٦م اًمٕم٤مين همري٥م احلدي٨م،  .425

 ـه .5420سمٌٖمداد، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر،ٕيب ؾمٚمٞمامن اخلٓم٤ميب، حت٘مٞمؼ: قمٌداًمٙمريؿ اًمٖمرسم٤موي، همري٥م احلدي٨م  .421

 ـه . 5301

ًمِمٝم٤مب اًمديـ احلٛمقي، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م  همٛمز قمٞمقن اًمٌّم٤مئر ذم ذح إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر، .424

 ـه .5301اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ًمقزم اًمديـ أيب زرقم٦م اًمٕمراىمل، حت٘مٞمؼ: حمٛمد شم٤مُمر اًمٖمٞم٨م اهل٤مُمع ذح مجع اجلقاُمع،  .423

 ـه .5311ٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، احلج٤مزي، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚم

 ـه.5355ًمّمٗمل اًمديـ اهلٜمدي ، حت٘مٞمؼ: د. قمكم اًمٕمٛمػميٜمل، اًمٗم٤مئؼ ذم أصقل اًمٗم٘مف،  .421

، حت٘مٞمؼ: ُمقومؼ قمٌداًم٘م٤مدر، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ، اًمٜم٤مذ: قم٤ممل ومت٤موى اسمـ اًمّمالح .421

 ـه.5300اًمٙمت٥م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 دار اعمٕم٤مرف.اًمٜم٤مذ: ومت٤موى شم٘مل اًمديـ اًمًٌٙمل،  .420

ًمٚمديمتقر قمجٞمؾ اًمٜمِمٛمل، وهق سمح٨م ُمٜمِمقر وٛمـ أقمامل ُم١ممتر  اًمٗمت٤موى اًمِم٤مذة وظمٓمقرهت٤م ، .421

ُمٜمٝمجٞم٦م اإلومت٤مء ذم قم٤ممل ُمٗمتقح اًمقاىمع اح٤مصمؾ وإُمؾ اعمردمك، واًمذي ٟمٔمٛمف اعمريمز اًمٕم٤معمل 
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 ـه( .5311/ مج٤مدى إول/ 55-2ًمٚمقؾمٓمٞم٦م سم٤مًمٙمقي٧م ظمالل اًمٗمؽمة )

 اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م. اًمٗمت٤موى اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمؼمى، .422

ٕيب اًمٕم٤ٌمس اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت، اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى،  .300

 ـه .5301اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م سمٌػموت،  ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، .305

 ـه .5402

عمحٛمد سمـ زيمري٤م اًمًٜمٞمٙمل، حت٘مٞمؼ: قمٌداًمٚمٓمٞمػ مهٞمؿ، اًمٕمراذم،  ومتح اًم٤ٌمىمل سمنمح أخٗمٞم٦م .301

 ـه.5311وُم٤مهر اًمٗمحؾ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ًمزيـ اًمديـ اسمـ ٟمجٞمؿ احلٜمٗمل ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم ُمّمٓمٗمك احلٚمٌل ومتح اًمٖمٗم٤مر سمنمح إنقار،  .304

 ـه . 5411وأوٓده سمٛمٍم، 

 اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر. ٓسمـ اهلامم،ومتح اًم٘مدير،  .303

عمحٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين، اًمٜم٤مذ: دار اسمـ يمثػم ودار اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م، اًمٓمٌٕم٦م ومتح اًم٘مدير ،  .301

 ـه .5353آومم، 

ًمٕمٌداًمٚمف سمـ ُمّمٓمٗمك اعمراهمل ، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ٌم إزهري٦م اًمٗمتح اعمٌلم ذم ـمٌ٘م٤مت إصقًمٞملم،  .301

 ًمٚمؽماث .

ًمًخ٤موي، حت٘مٞمؼ: قمكم طمًلم أمحد،  ًمِمٛمس اًمديـ ا ومتح اعمٖمٞم٨م سمنمح أخٗمٞم٦م احلدي٨م، .300

 ـه .5313اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمًٜم٦م سمٛمٍم، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

عمحٛمد مج٤مل اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٌداحلٙمٞمؿ اًم٘م٤ميض، اًمٜم٤مذ: اًمٗمتقى ذم اإلؾمالم،  .301

 ـه .5301دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

إلسمراهٞمؿ سمـ ُمرقمل اح٤مًمٙمل،  ي٦م، اًمٗمتقطم٤مت اًمقهٌٞم٦م سمنمح إرسمٕملم طمديث٤م اًمٜمقو .302

 ـه .5403اًمٜم٤مذ:اعمٓمٌٕم٦م اخلػمي٦م ، 

ٓسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م، حت٘مٞمؼ: ُمِمٝمقر طمًـ ؾمٚمامن، اًمٜم٤مذ: دار إندًمس سمح٤مئؾ، اًمٗمروؾمٞم٦م،  .350
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 ـه .5353اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح ، حت٘مٞمؼ: د. قمٌداًمٚمف اًمؽميمل، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمٗمروع،  .355

 ـه . 5313ٌٕم٦م إومم ، اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓم

ًمِمٝم٤مب اًمديـ أيب اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ إدريس اًم٘مراذم، حت٘مٞمؼ: قمٛمر طمًـ اًم٘مٞم٤مم، اًمٗمروق،  .351

 ـه .5313اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ٚمٞمؿ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٕمٚمؿ ًمٕمًٙمري، حت٘مٞمؼ: حمٛمد إسمراهٞمؿ ؾمٕيب هالل ااًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م،  .354

 . واًمث٘م٤موم٦م

ئع ومّمقل اًمٌدائع .353 ، ًمِمٛمس اًمديـ اًمٗمٜم٤مري، حت٘مٞمؼ: حمٛمد إؾمامقمٞمؾ، اًمٜم٤مذ: ذم أصقل اًمنما

 ـه5310دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

سمٕم٦م.اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف،  .351  ًمٚمديمتقر وه٦ٌم اًمزطمٞمكم، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر سمدُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م اًمرا

اًمٜم٤مذ: دار اسمـ اجلقزي، اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف، ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، حت٘مٞمؼ: ه٤مدل اًمٖمرازي،  .351

 ـه .5315اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

ئد اجلٜمٞم٦م ،  .350 عمحٛمد ي٤مؾملم اًمٗم٤مداين ، حت٘مٞمؼ: رُمزي دُمِم٘مٞم٦م، اًمٜم٤مذ: دار اًمٌِم٤مئر اًمٗمقا

 ـه .5350اإلؾمالُمٞم٦م سمٌػموت ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، 

 ًمٕمٌداًمٕمكم اًمٚمٙمٜمقي ، حت٘مٞمؼ: قمٌداًمٚمف حمٛمقد ، اًمٜم٤مذ:ومقاشمح اًمرمحقت سمنمح ُمًٚمؿ اًمثٌقت،  .351

 ـه .5314دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ،  

ًمزيـ اًمديـ حمٛمد اعمٜم٤موي، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم،  .352

 ـه .5411اًمٙمؼمى سمٛمٍم، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

يٕم٘مقب اًم٤ٌمطمًلم ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض، ٚمديمتقر ًمىم٤مقمدة إُمقر سمٛم٘م٤مصده٤م،  .310

 ـه.5341 اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،

ًمٚمديمتقر يٕم٘مقب اًم٤ٌمطمًلم ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض ، ىم٤مقمدة اًمٞم٘ملم ٓ يزول سم٤مًمِمؽ،  .315

 ـه. 5341اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ، 
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ًمٚمٗمػموزآسم٤مدي، حت٘مٞمؼ: ُمٙمت٥م حت٘مٞمؼ اًمؽماث ذم ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٜم٤مذ: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط،  .311

 ـه .5311ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م سمٌٞمقت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مُمٜم٦م، 

، ٕيب سمٙمر اسمـ اًمٕمريب، حت٘مٞمؼ: حمٛمد وًمد يمريؿ، اًمٜم٤مذ: ح ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ سمـ أنس اًم٘مٌس ذم ذ .314

 م .5221دار اًمٖمرب سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

عمحٛمد اخلي اجلٙمٜمل  ىمٛمع أهؾ اًمزيغ واإلحل٤مد قمـ اًمٓمٕمـ ذم شم٘مٚمٞمد أئٛم٦م آضمتٝم٤مد، .313

  ـه .5352اًمِمٜم٘مٞمٓمل، اًمٜم٤مذ: دار اًمٌِمػم وُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ٕيب اعمٔمٗمر اسمـ اًمًٛمٕم٤مين ، حت٘مٞمؼ: ص٤مًمح ؾمٝمٞمؾ محقدة ، اًمٜم٤مذ: اًم٘مقاـمع ذم أصقل اًمٗم٘مف،  .311

 ـه. 5341دار اًمٗم٤مروق سمٕمامن ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

ًمّمٗمقان داوودي ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٕم٤مصٛم٦م سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م ىمقاقمد أصقل اًمٗم٘مف وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م،  .311

 ـه.5345إومم ، 

ًمّمٗمل اًمديـ قمٌداعم١مُمـ اًمٌٖمدادي ، حت٘مٞمؼ: د. قمكم سمـ ىمقاقمد إصقل وُمٕم٤مىمد اًمٗمّمقل،  .310

قم٤ٌمس احلٙمٛمل، اًمٜم٤مذ: ُمريمز إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، 

 ـه .5302اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد اعم٘مري ، حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر حمٛمد اًمدردايب، اًمٜم٤مذ: دار ىمقاقمد اًمٗم٘مف،  .311

 م .1051إُم٤من سم٤مًمرسم٤مط ، 

ًمٚمديمتقر يٕم٘مقب اًم٤ٌمطمًلم ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م،  .312

 .ـه  5311اخل٤مُم٦ًم ، 

ًمٕمز اًمديـ قمٌداًمٕمزيز سمـ اًم٘مقاقمد اًمٙمؼمى واعمقؾمقم سمـ: ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم إصالح إن٤مم،  .340

سمٕم٦م ، قمٌداًمًالم ، حت٘مٞمؼ: د. ٟمزيف مح٤مد، و د. قمثامن مجٕم٦م، اًمٜم٤مذ: دار اًم٘مٚمؿ سمدُمِم ؼ، اًمٓمٌٕم٦م اًمرا

 ـه .5345

ًمٚمديمتقر حمٛمد قمثامن ؿمٌػم ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٜمٗم٤مئس اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م،  .345

 ـه .5311سم٤مٕردن، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،  
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ٕيب اًمٕم٤ٌمس اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، حت٘مٞمؼ: ٟمِم٠مت سمـ يمامل اعمٍمي ، اًمٜم٤مذ: اًم٘مقاقمد اًمٜمقراٟمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م،  .341

 ـه .5341ٌٕم٦م إومم ، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض، اًمٓم

ئد إصقًمٞم٦م  .344  سمـ اًمٚمح٤مم قمالء اًمديـ اًمٌٕمكم ،ٓ، وُم٤ميتٌٕمٝم٤م ُمـ إطمٙم٤مم اًمٗمرقمٞم٦ماًم٘مقاقمد واًمٗمقا

  .ـه 5310اعمح٘مؼ: قمٌد اًمٙمريؿ اًمٗمْمٞمكم، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م، 

ٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمًخ٤موي، ًمِماًم٘مقل اًمٌديع ذم اًمّمالة قمغم احلٌٞم٥م اًمِمٗمٞمع،  .343

 ٜم٤مذ: دار اًمري٤من ًمٚمؽماث .اًم

در ، اًمٓمٌٕم٦م ىمقل اًمّمح٤ميب وطمجٞم٦م اًمٕمٛمؾ سمف،  .341 ٕنس حمٛمد رو٤م اًم٘مٝمقضمل ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٜمقا

 ـه. 5344إومم ، 

اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م سمحٚم٥م، ، ٕمٌد اًمٗمت٤مح أبق همدة، ًمىمٞمٛم٦م اًمزُمـ قمٜمد اًمٕمٚمامء .341

 . اًمٓمٌٕم٦م اًمٕم٤مذة

داعمقضمقد وقمكم حت٘مٞمؼ: قم٤مدل قمٌإصٗمٝم٤مين، ٛمقد عمحٛمد سمـ حم اًمٙم٤مؿمػ قمـ اعمحّمقل،  .340

 ـه .5352ُمٕمقض، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

اعمح٘مؼ: د. قمٌد ، نمف اًمديـ احلًلم سمـ قمٌد اهلل اًمٓمٞمٌلًماًمٙم٤مؿمػ قمـ طم٘م٤مئؼ اًمًٜمـ،  .341

 ـه . 5350احلٛمٞمد هٜمداوي، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمز، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

حل٤ًمم اًمديـ اًمًٖمٜم٤مىمل، حت٘مٞمؼ: ومخر اًمديـ ىم٤مٟم٧م، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمٙم٤مذم ذم ذح اًمٌزدوي،  .342

 ـه .5311اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مسمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م: ٓسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد،  اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد، .330

 ـه . 5353إومم، 

ٞمقؾمػ سمـ قمٌداًمٚمف اسمـ قمٌداًمؼم ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد اعمقريت٤مين، اًمٜم٤مذ: ًماًمٙم٤مذم ذم وم٘مف أهؾ اعمديٜم٦م،  .335

 ـه .5300ُمٙمت٦ٌم اًمري٤مض احلديث٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، 

إلُم٤مم احلرُملم قمٌداعمٚمؽ اجلقيٜمل ، حت٘مٞمؼ: د. ومقىمٞم٦م طمًلم حمٛمقد، اًمٙم٤مومٞم٦م ذم اجلدل،  .331

 ـه . 5422اًمٜم٤مذ: ُمٓمٌٕم٦م قمٞمًك احلٚمٌل وذيم٤مؤه سم٤مًم٘م٤مهرة، 
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اعمح٘مؼ: حمٛمد أبق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، اًمٜم٤مذ: ، عمحٛمد سمـ يزيد اعمؼمدٖم٦م وإدب، اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمٚم .334

 ـه . 5350، اًمٓمٌٕم٦م: اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م اًم٘م٤مهرة –دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب 

عمحٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمقزير ، حت٘مٞمؼ: د. وًمٞمد قمٌداًمرمحـ اًمرسمٞمٕمل ، اًمٜم٤مذ: يمت٤مب اًم٘مقاقمد ،  .333

 ـه . 5341دار اًمٜمقادر، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

عمحٛمقد سمـ قمٛمر اًمزخمنمي، ، قمـ طم٘م٤مئؼ اًمتٜمزيؾ وقمٞمقن إىم٤مويؾ ذم وضمقه اًمت٠مويؾاًمٙمِم٤مف  .331

 . سمػموت –اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي،

حت٘مٞمؼ: د. قمكم دطمروج، عمحٛمد سمـ قمكم اًمتٝم٤مٟمقي، يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن واًمٕمٚمقم،  .331

 م.5221 -، اًمٓمٌٕم٦م: إومم تسمػمو –اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم ًمٌٜم٤من ٟم٤مذون 

 عمٜمّمقر سمـ يقٟمس اًمٌٝمقيت، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع،  .330

ر،  .331  ًمٕمٌداًمٚمف سمـ أمحد اًمٜمًٗمل ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.يمِمػ إها

ر  .332 اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٤مب ًمٕمالء اًمديـ اًمٌخ٤مري،  ،ذح أصقل اًمٌزدوييمِمػ إها

 اإلؾمالُمل

إلؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد اًمٕمجٚمقين ، حت٘مٞمؼ: قمٌداحلٛمٞمد هٜمداوي ،  خلٗم٤مء وُمزيؾ اإلًم٤ٌمس،يمِمػ ا .310

 ـه .5310اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

عمحٛمد صدىمل اًمٌقرٟمق، اًمٜم٤مذ/ ُم١مؾم٦ًم  يمِمػ اًم٤ًمشمر ذح همقاُمض روو٦م اًمٜم٤مفمر، .315

 ـه .5314اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ِمٛمس اًمديـ حمٛمد اًمًٗم٤مريٜمل، حت٘مٞمؼ: ٟمقر اًمديـ ًميمِمػ اًمٚمث٤مم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم،  .311

 ـم٤مًم٥م، اًمٜم٤مذ: وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اًمديٜمٞم٦م سمدوًم٦م اًمٙمقي٧م .

اعمح٘مؼ: قمكم طمًلم ٕيب اًمٗمرج اسمـ اجلقزي، ، ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلميمِمػ اعمِمٙمؾ  .314

 . اًمري٤مض –اًمٌقاب، اًمٜم٤مذ: دار اًمقـمـ 

، حت٘مٞمؼ: ؿمٗمٞمع سمره٤مين، اًمٜم٤مذ: دار اىمرأ ًمٕمٌداًمٚمف اًمٌٞمتقريمٗم٤مي٦م اعمٕم٤مين ذم طمروف اعمٕم٤مين،  .313

 ـه .5311سمدُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 
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اعمح٘مؼ: جمدي حمٛمد هور سم٤مؾمٚمقم، اًمٜم٤مذ: ٕمحد اسمـ اًمرومٕم٦م، ، ذم ذح اًمتٜمٌٞمفيمٗم٤مي٦م اًمٜمٌٞمف  .311

 . م1002دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

ؼ: أبق قمٌداًمٚمف اًمًقرىمل ، اعمح٘مٕيب سمٙمر اخلٓمٞم٥م، اًمٙمٗم٤مي٦م ذم ُمٕمروم٦م أصقل قمٚمؿ اًمرواي٦م،  .311

 اعمديٜم٦م اعمٜمقرة . -إسمراهٞمؿ محدي اعمدين، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

حمٛمد اعمٍمي، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم  -اعمح٘مؼ: قمدٟم٤من درويش ٕيب اًمٌ٘م٤مء اًمٙمٗمقي، اًمٙمٚمٞم٤مت ،  .310

 ت .سمػمو –اًمرؾم٤مًم٦م 

، سمػموت –اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م  ٕيب احلًـ اخل٤مزن،ًم٤ٌمب اًمت٠مويؾ ذم ُمٕم٤مين اًمتٜمزيؾ ،  .311

 . ـه 5351اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

جلامل اًمديـ اسمـ رؿمٞمؼ اح٤مًمٙمل ، حت٘مٞمؼ: د. صمٜم٤مء حمٛمد ًم٤ٌمب اعمحّمقل ذم قمٚمؿ إصقل،  .312

در ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ،   ـه. 5344احلٚمٌل، اًمٜم٤مذ: دار اًمٜمقا

اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م جلالل اًمديـ قمٌداًمرمحـ اًمًٞمقـمل، ًم٤ٌمب اًمٜم٘مقل ذم أؾم٤ٌمب اًمٜمزول،  .310

 . ًمٌٜم٤من –ًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ا

اعمح٘مؼ : قمٌد اهلل قمكم اًمٙمٌػم و حمٛمد أمحد طم٥ًم اهلل و ه٤مؿمؿ ٓسمـ ُمٜمٔمقر، ًم٤ًمن اًمٕمرب،  .315

 دار اًمٜمنم : دار اعمٕم٤مرف سم٤مًم٘م٤مهرة .، حمٛمد اًمِم٤مذزم

، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ٕيب اؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم اًمِمػمازياًمٚمٛمع ذم أصقل اًمٗم٘مف،  .311

 ـه .5313اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

ًمزيمري٤م همالم ىم٤مدر، اًمٜم٤مذ: دار إوراق اًمث٘م٤مومٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م ُم٤م صح ُمـ آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمٗم٘مف،  .314

 ـه .5344اًمث٤مٟمٞم٦م 

 ـه . 5353ٕيب سمٙمر حمٛمد اًمنظمز ، اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م سمٌػموت، اعمًٌقط،  .313

ٚمٛمٞم٦م ًمؼمه٤من اًمديـ إسمراهٞمؿ اسمـ ُمٗمٚمح ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕماعمٌدع ذم ذح اعم٘مٜمع،  .311

 ـه . 5351، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، ػموتسمٌ

اعمح٘مؼ: حمٛمقد إسمراهٞمؿ ، عمحٛمد اسمـ طم٤ٌمن، ُمـ اعمحدصملم واًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم اعمجروطملم .311
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 ـه .5421، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، طمٚم٥م –زايد، اًمٜم٤مذ: دار اًمققمل 

إطمٞم٤مء  ًمٕمٌداًمرمحـ أومٜمدي اعمٕمروف سمداُم٤مد أومٜمدي ، اًمٜم٤مذ: دارجمٛمع إهنر ذم ُمٚمت٘مك إبحر،  .310

 اًمؽماث اًمٕمريب .

 . ـه 5351 -اًمٜم٤مذ : دار اًمٗمٙمر، سمػموت ٕيب سمٙمر اهلٞمثٛمل، ، وُمٜمٌع اًمٗمقائدجمٛمع اًمزوائد  .311

حت٘مٞمؼ: زهػم قمٌد اعمحًـ ؾمٚمٓم٤من، دار اًمٜمنم: ُم١مؾم٦ًم ٕمحد اسمـ وم٤مرس، جمٛمؾ اًمٚمٖم٦م،  .312

 ـه . 5301 -، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سمػموت –اًمرؾم٤مًم٦م 

اعمح٘مؼ: قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ، اًمٜم٤مذ: شمٞمٛمٞم٦م،  ٕيب اًمٕم٤ٌمس اسمـجمٛمقع اًمٗمت٤موى،  .300

جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓم٤ٌمقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ، اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، قم٤مم 

  .ـه5351اًمٜمنم: 

 اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر .ٕيب زيمري٤م اًمٜمقوي، اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب ،  .305

، ئِم٦م قمٌد اًمرمحـ )سمٜم٧م اًمِم٤مـمئ(اعمح٘مؼ: د قم٤مًمٕمٛمر اسمـ رؾمالن،  حم٤مؾمـ آصٓمالح، .301

 . دار اعمٕم٤مرف اًمٜم٤مذ:

اعمح٘مؼ: د. حمٛمد قمج٤مج ٕيب حمٛمد اًمراُمٝمرُمزي، ، سملم اًمراوي واًمقاقملاعمحدث اًمٗم٤مصؾ  .304

 . 5303، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م، سمػموت –اخلٓمٞم٥م، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر 

دار اًمٙمت٥م دار اًمٜمنم:  سمـ قمٓمٞم٦م إندًمز،ٓ ،ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيزاعمحرر اًمقضمٞمز  .303

 ـه5354ًمٌٜم٤من ، اًمٓمٌٕم٦م إومم،   -اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

ٕيب سمٙمر اسمـ اًمٕمريب ، حت٘مٞمؼ: طمًلم اًمٞمدري، اًمٜم٤مذ: دار اعمحّمقل ذم أصقل اًمٗم٘مف،  .301

 ـه .5310اًمٌٞم٤مرق، اًمٓمٌٕم٦م إومم ،  

ًمٗمخر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٛمر اًمرازي  ، حت٘مٞمؼ: د. ـمف ضم٤مسمر اعمحّمقل ذم قمٚمؿ إصقل،  .301

 ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م.اًمٕمٚمقاين ، اًمٜم٤مذ: 

ٕيب ؿم٤مُم٦م اعم٘مدد ، حت٘مٞمؼ: ،  اعمح٘مؼ ُمـ قمٚمؿ إصقل ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل اًمرؾمقل  .300

 ـه. 5341د.حمٛمقد ص٤مًمح ضم٤مسمر ، اًمٜم٤مذ: اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 
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 اعمح٘مؼ: قمٌد احلٛمٞمد هٜمداوي،ًمٕمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾمٞمده، اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ،  .301

 . ـه 5315، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، سمػموت –اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 . سمػموت –اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر  سمـ طمزم إندًمز،ٓاعمحغم،  .302

ًمؼمه٤من اًمديـ حمٛمقد اًمٌخ٤مري ، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٙمريؿ اعمحٞمط اًمؼمه٤مين ذم اًمٗم٘مف اًمٜمٕمامين،  .310

  . ـه 5313اجلٜمدي، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

عمحٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمرازي، حت٘مٞمؼ: حمٛمقد ظم٤مـمر، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم ًمٌٜم٤من خمت٤مر اًمّمح٤مح،  .315

 ـه .5351ٟم٤مذون سمٌػموت، 

 ـه .5354اًمٜم٤مذ: دار اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمؽماث، اًمٓمٌٕم٦م: خمتٍم اخلرىمل،  .311

ًمِمٛمس اًمديـ اسمـ اعمقصكم، حت٘مٞمؼ: ؾمٞمد خمتٍم اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م قمغم اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمٓمٚم٦م،  .314

 ـه .5311ٜم٤مذ: دار احلدي٨م سم٤مًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م إومم، إسمراهٞمؿ، اًم

اعمح٘مؼ: يم٤مُمؾ حمٛمد حمٛمد قمقيْم٦م، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت، خمتٍم اًم٘مدوري،  .313

 ـه .5351اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

جلامل اًمديـ قمثامن سمـ قمٛمر اسمـ خمتٍم ُمٜمتٝمك اًم١ًمل وإُمؾ ذم قمٚمٛمل إصقل واجلدل،  .311

 ـه.5310و، اًمٜم٤مذ: دار اسمـ طمزم سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، احل٤مضم٥م، حت٘مٞمؼ: ٟمذير مح٤مد

اعمح٘مؼ: ظمٚمٞمؾ إسمراهؿ ضمٗم٤مل، اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء ًمٕمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ اسمـ ؾمٞمده، اعمخّمص،  .311

 . ـه5350، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، سمػموت –اًمؽماث اًمٕمريب 

حمٛمد  اعمح٘مؼ:ٓسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م،  ،سملم ُمٜم٤مزل إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك ٟمًتٕملمُمدارج اًم٤ًمًمٙملم  .310

 ـه . 5351سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م،  –اعمٕمتّمؿ سم٤مهلل اًمٌٖمدادي، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب 

اعمح٘مؼ: د. قمٌد اهلل سمـ ًمٕمٌداًم٘م٤مدر اسمـ سمدران، ،  إمم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾاعمدظمؾ  .311

 . 5305سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م،  –قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 

ُمٓمٌققم٤مت جمٛمع اًمٗم٘مف  -اًمٜم٤مذ : دار اًمٕم٤مصٛم٦م  ًمٌٙمر سمـ قمٌداًمٚمف أبق زيد،اعمٗمّمؾ، اعمدظمؾ  .312

 ـه . 5350اًمٓمٌٕم٦م : إومم ، ،  اإلؾمالُمل سمجدة
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 اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت .ح٤مًمؽ سمـ أنس، اعمدوٟم٦م،   .320

ذ: عمحٛمد إُملم سمـ حمٛمد اعمخت٤مر اًمِمٜم٘مٞمٓمل ، اًمٜم٤مُمذيمرة أصقل اًمٗم٘مف قمغم روو٦م اًمٜم٤مفمر،  .325

ئد ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ،   ـه. 5344دار قم٤ممل اًمٗمقا

ًمٚمديمتقر وزم اًمديـ حمٛمد اًمٗمرومقر ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اعمذه٥م ذم أصقل اعمذه٥م قمغم اعمٜمتخ٥م،  .321

 دار اًمٗمرومقر .

ٕيب حمٛمد قمٗمٞمػ اًمديـ ، ُمرآة اجلٜم٤من وقمؼمة اًمٞم٘مٔم٤من ذم ُمٕمروم٦م ُم٤م يٕمتؼم ُمـ طمقادث اًمزُم٤من .324

 ـه.5350اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  ، حت٘مٞمؼ: ظمٚمٞمؾ اعمٜمّمقر،اًمٞم٤مومٕمل

حت٘مٞمؼ: قمٌداًمٕمزيز اًمًػموان، اًمٜم٤مذ: دار اًم٘مٚمؿ ًمًٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين، اعمراؾمٞمؾ،  .323

 ـه .5301سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

اًمٜم٤مذ: إدارة اًمٌحقث ٕيب احلًـ اعم٤ٌمريمٗمقري ، ، ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمحُمرقم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح  .321

 ـه . 5303 -سمٜم٤مرس اهلٜمد، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م  -اجل٤مُمٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م  -واًمدقمقة واإلومت٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 –اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر، سمػموت ًمٚمٛمال قمكم اًم٘م٤مري،  ، ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمحُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح  .321

 .ـه5311ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

 –ٙمت٥م اإلؾمالُمل اعمح٘مؼ: زهػم اًمِم٤مويش، اًمٜم٤مذ: اعمُم٤ًمئؾ أمحد سمرواي٦م اسمٜمف قمٌد اهلل،  .320

 ـه .5305سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی )اعم٤ًمئؾ إصقًمٞم٦م ذم ىمقًمف   شمٕم٤ممم :  .321

ًمٚمديمتقر قمٌداًمٕمزيز سمـ حمٛمد اًمٕمقيد ، اًمٜم٤مذ: اجلٛمٕمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ًمٚم٘مرآن  ،(  ی 

 ـه . 5341اًمٙمريؿ وقمٚمقُمف، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

حت٘مٞمؼ: أيب ُمٕم٤مذ ـم٤مرق سمـ قمقض اهلل ٞمامن سمـ إؿمٕم٨م،ٕيب داود ؾمٚمُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد ،  .322

 ـه . 5310اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ُمٍم، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، ، سمـ حمٛمدا

اًمٜم٤مذ: قمامدة اًمٌح٨م إلؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر، ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد وإؾمح٤مق سمـ راهقيف ،  .100

،  اًمٓمٌٕم٦م: إومم، اًمٕمٚمٛمل، اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م
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 ـه.5311

ف : د. محزة اًمٗمٕمر، وهق  ًمٚم٤ٌمطم٨م قمكم سم٤مروم، ُم٤ًمًمؽ اًمؽمضمٞمح اًمتل رده٤م اسمـ طمزم، .105 إذا

سمح٨م ُم٤مضمًتػم شم٘مدم سمف اًم٤ٌمطم٨م ًم٘مًؿ اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م اًمنمقمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى سمٛمٙم٦م 

 ـه .5350اعمٙمرُم٦م، 

ٞمؼ حمٛمد سمـ احلًلم ًمٚم٘م٤ميض أيب سمٙمر اسمـ اًمٕمريب، حت٘ماعم٤ًمًمؽ ذم ذح ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ،  .101

 ـه .5311اًمًٚمٞمامين، اًمٜم٤مذ : دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، اًمٓمٌٕم٦م إومم،

ًمٚمح٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري ، حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمٓم٤م ، اًمٜم٤مذ: دار اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم،  .104

 ـه .5355اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

د. حمٛمد إؿم٘مر ، اًمٜم٤مذ:  عمحٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم ، حت٘مٞمؼ:اعمًتّمٗمك ُمـ قمٚمؿ إصقل،  .103

  ـه . 5345 ، إومم ، اًمٓمٌٕم٦مُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م

اعمح٘مؼ: اًمديمتقر قمٌد اًمرمحـ قمٌد ٕيب زرقم٦م اًمٕمراىمل، اعمًتٗم٤مد ُمـ ُمٌٝمامت اعمتـ واإلؾمٜم٤مد،  .101

ء، اًمٓمٌٕم٦م: إومم  -احلٛمٞمد اًمؼم، اًمٜم٤مذ: دار اًمقوم٤مء    ـه . 5353دار إندًمس اخليا

امل اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، اًمٜم٤مذ: جلاعمًح قمغم اجلقرسملم،  .101

 ـه.5422اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، 

عمح٥م اًمديـ سمـ قمٌداًمِمٙمقر ، حت٘مٞمؼ: قمٌداًمٚمف حمٛمقد ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م ُمًٚمؿ اًمثٌقت  ،  .100

 ـه .5314اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ،  

ٕرٟم١موط وآظمرون، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م ا، ٕمحد سمـ طمٜمٌؾاعمًٜمد ،  .101

 ـه .5310اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

 ـه .5300عمحٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت ، اعمًٜمد،  .102

حت٘مٞمؼ: د. حمٛمد اًمؽميمل ، اًمٜم٤مذ: دار هجر سمٛمٍم، اًمٓمٌٕم٦م إومم ،  ُمًٜمد أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز، .150

 ـه .5352

ضمدة،  –اعمح٘مؼ: طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد، اًمٜم٤مذ: دار اح٠مُمقن ًمٚمؽماث ، ُمًٜمد أيب يٕمغم اعمقصكم .155
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 ـه . 5350اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، 

 -اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ وآظمرون،  اعمح٘مؼ: حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهللُمًٜمد اًمٌزار،  .151

 م( .1002م، واٟمتٝم٧م 5211اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، )سمدأت 

قمٌداًمرمحـ اًمدارُمل، حت٘مٞمؼ: طمًلم ؾمٚمٞمؿ اًمداراين، اًمٜم٤مذ: دار ًمٕمٌداًمٚمف سمـ ُمًٜمد اًمدارُمل،  .154

 ـه .5351اعمٖمٜمل سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

اعمح٘مؼ: محدي سمـ قمٌداعمجٞمد اًمًٚمٗمل، اًمٜم٤مذ: ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماين ، ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم،  .153

 . ـه5301سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م: إومم،  –ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 

اعمح٘مؼ: حمٛمد طمًـ ٕيب ٟمٕمٞمؿ إصٗمٝم٤مين، ، خرج قمغم صحٞمح اإلُم٤مم ُمًٚمؿاعمًٜمد اعمًت .151

ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م: إومم،  –سمػموت  -حمٛمد طمًـ إؾمامقمٞمؾ اًمِم٤مومٕمل، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 .ـه5350

ٕيب اًمؼميم٤مت قمٌداًمًالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ووًمده أيب اعمح٤مؾمـ قمٌداحلٚمٞمؿ اعمًقدة ذم أصقل اًمٗم٘مف،  .151

ووًمده أيب اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌداحلٚمٞمؿ ، حت٘مٞمؼ: د. أمحد اًمذروي ، اًمٜم٤مذ: دار سمـ قمٌداًمًالم، 

 ـه .5311اًمٗمْمٞمٚم٦م سم٤مًمري٤مض ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

دار اًمٜمنم: اعمٙمت٦ٌم ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك اًمٞمحّمٌل، ، قمغم صح٤مح أصم٤مرُمِم٤مرق إنقار  .150

 اًمٕمتٞم٘م٦م ودار اًمؽماث .

زي ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، اًمٜم٤مذ: سمـ قمٌداًمٚمف اًمتؼمي عمحٛمد ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح، .151

 م .5211اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل سمٌػموت ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، 

: د. قم٤مئض اًمٕمٛمري، ٓسمـ اخلٓمٞم٥م اعمقزقمل، حت٘مٞمؼُمّم٤مسمٞمح اعمٕم٤مين ذم طمروف اعمٕم٤مين،  .152

 ـه .5353اًمٜم٤مذ: دار اعمٜم٤مر، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 سمػموت . –اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م د اًمٗمٞمقُمل، ٕمح، ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم .110

اًمري٤مض،  –اعمح٘مؼ: يمامل يقؾمػ احلقت، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد ،  اعمّمٜمػ ، ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم .115

 .ـه  5302اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 
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اهلٜمد،  -اعمح٘مؼ: طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل، اًمٜم٤مذ: اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل، ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق .111

 . 5304ٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، سمػموت، اًمٓمٌ –اإلؾمالُمل  واعمٙمت٥م

، احلًٞمٜمل احلٜمٗمل، اًمٜم٤مذ: ُمٓمٌٕم٦م أداب سمٌٖمداد، اعمٓم٤مًم٥م اعمٜمٞمٗم٦م ذم اًمذب قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م .114

 ـه .5412

اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل،   ، عمّمٓمٗمك اًمرطمٞم٤ٌمين،ذم ذح هم٤مي٦م اعمٜمتٝمك ُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمك .113

 ـه .5351اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، 

اًمٜم٤مذ : اعمٙمت٥م  حت٘مٞمؼ : حمٛمد سمِمػم إدًمٌل،  اًمٌٕمكم،، ٕيب اًمٗمتح اعمٓمٚمع قمغم أبقاب اعم٘مٜمع .111

 ـه5305سمػموت ،  -اإلؾمالُمل 

عمحٛمد سمـ طمًلم اجلٞمزاين ، اًمٜم٤مذ: دار اسمـ ُمٕم٤ممل أصقل اًمٗم٘مف قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م،  .111

 ـه. 5311اجلقزي سم٤مًمري٤مض ، اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ، 

ء اًمٌٖمقيٕيب حمٛمد احلًلم سمـ ُمًُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن،  .110  ،ٕمقد سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمرا

اًمٓمٌٕم٦م  إومم ، ، قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي، اًمٜم٤مذ : دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب سمٌػموتحت٘مٞمؼ: 

 . ـه5310

طمٚم٥م، اًمٓمٌٕم٦م: إومم  –اًمٜم٤مذ: اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ٕيب ؾمٚمٞمامن اخلٓم٤ميب،ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ،  .111

 ـه5415

اًمرازي ، حت٘مٞمؼ: قم٤مدل قمٌداعمقضمقد، وقمكم ًمٗمخر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٛمر اعمٕم٤ممل ذم أصقل اًمٗم٘مف،  .112

 ـه . 5351ُمٕمقض ، اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م ، 

ٕيب احلًلم حمٛمد سمـ قمكم اًمٌٍمي ، حت٘مٞمؼ:  حمٛمد محٞمد اهلل، اعمٕمتٛمد ذم أصقل اًمٗم٘مف،  .140

 اًمٜم٤مذ: اعمٕمٝمد اًمٕمٚمٛمل اًمٗمرٟمز ًمٚمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ.

دار اًمٙمت٥م اًمٜم٤مذ :  ،روُمل احلٛمقي أبق قمٌداًمٚمف ي٤مىمقت سمـ قمٌداًمٚمف اًمُمٕمجؿ إدسم٤مء:  .145

 ـه. 5355اًمٕمٚمٛمٞم٦م: سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم:

ًمًٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين ، حت٘مٞمؼ: ـم٤مرق قمقض اهلل وقمٌداعمحًـ اعمٕمجؿ إوؾمط،  .141

 احلًٞمٜمل ، اًمٜم٤مذ: دار احلرُملم سم٤مًم٘م٤مهرة.



 الفهارس

 

[635] 

 

ٙمق، اًمٜم٤مذ : سمتّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ : إؾمت٤مذ اًمديمتقر ف . يمرٟمعمحٛمد اعمرزسم٤مين، ُمٕمجؿ اًمِمٕمراء،  .144

 ـه . 5301ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م : اًمث٤مٟمٞم٦م،  –ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 

يت، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم ٕيب احلًلم اسمـ ىم٤مٟمع، ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م ،  .143 اعمح٘مؼ: صالح سمـ ؾم٤ممل اعمٍما

 ـه . 5351اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، اًمٓمٌٕم٦م: إومم،  -اًمٖمرسم٤مء إثري٦م 

ـ أمحد اًمٓمؼماين ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ؿمٙمقر، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٥م ًمًٚمٞمامن سماعمٕمجؿ اًمّمٖمػم،  .141

 ـه .5301اإلؾمالُمل، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ًمٚمديمتقر ُمقًمقد اًمنيري اًمًقد ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمٕمجؿ إصقًمٞملم،  .141

 ـه. 5314سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم ًمًٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين ، حت٘مٞمؼ: محدي اًمًٚمٗمل، اًمٜماعمٕمجؿ اًمٙمٌػم،  .140

 ـه .5303واحلٙمؿ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

سمػموت، ودار إطمٞم٤مء اًمؽماث  -اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اعمثٜمك ًمٕمٛمر رو٤م يمح٤مًم٦م، ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم،  .141

 اًمٕمريب سمػموت.

 اًمٜم٤مذ: دار اًمدقمقة .، عمجٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرةاعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط،  .142

ىمٜمٞمٌل، اًمٜم٤مذ: دار اًمٜمٗم٤مئس  طم٤مُمد ص٤مدق -حٛمد رواس ىمٚمٕمجل عمُمٕمجؿ ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء،  .130

 ـه . 5301ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، 

عمحٛمد سمـ يقؾمػ اجلزري، حت٘مٞمؼ: د.حمٛمد ؿمٕم٤ٌمن ُمٕمراج اعمٜمٝم٤مج ذح ُمٜمٝم٤مج إصقل،  .135

 ـه .5341إؾمامقمٞمؾ، اًمٜم٤مذ: دار اسمـ طمزم سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

ؼ: قم٤مدل سمـ يقؾمػ اًمٕمزازي، اًمٜم٤مذ: دار حت٘مٞمٕيب ٟمٕمٞمؿ إصٌٝم٤مين، ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م،  .131

 ـه . 5352اًمقـمـ ًمٚمٜمنم، اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م: إومم 

ًمٕمثامن سمـ قمٌداًمرمحـ اسمـ اًمّمالح، حت٘مٞمؼ: ٟمقر اًمديـ زقمؽم، ُمٕمروم٦م أنقاع قمٚمقم احلدي٨م،  .134

 ـه .5301اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر سمًقري٤م، 

ئد ُمًٚمؿ،  .133 اًمٜم٤مذ: اًمدار ، ٤مذزم اًمٜمٞمٗمراعمح٘مؼ: حمٛمد اًمِمقمٌداًمٚمف اح٤مزري،  ٕيباعمٕمٚمؿ سمٗمقا

 م . 5211اًمتقٟمًٞم٦م ًمٚمٜمنم، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، 
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ٕيب إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ اًمِمػمازي ، حت٘مٞمؼ: قمٌداعمجٞمد شمريمل ، اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمقٟم٦م ذم اجلدل،  .131

 ـه .5301اًمٖمرب اإلؾمالُمل ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ٕيب اًمٕم٤ٌمس عمٖمرب، اعمٕمٞم٤مر اعمٕمرب واجل٤مُمع اعمٖمرب قمـ ومت٤موى أهؾ إومري٘مٞم٦م وإندًمس وا .131

اًمقٟمنميز، طم٘م٘مف مج٤مقم٦م سم٢مذاف اًمديمتقر حمٛمد طمجل، اًمٜم٤مذ: وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون 

 ـه .5305اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمٖمرب، 

ج اًمديـ اسمـ اعمٚم٘مـ، حت٘مٞمؼ: قمٌداًمٕم٤مل ُمًٕمد، اًمٜم٤مذ: دار اعمٕملم قمغم شمٗمٝمؿ إرسمٕملم،  .130 ًمنا

 ـه .5345اًمٗم٤مروق احلديث٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

ِزّى ذم شمرشمٞم٥م اعمٕمرب،  اعمٖمرب .131  .اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،ًمؼمه٤من اًمديـ اخلقارزُمل اعمَُٓمرِّ

 ـه . 5411عمقومؼ اًمديـ اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مهرة، اعمٖمٜمل،  .132

اعمح٘مؼ: د. ُم٤مزن اعم٤ٌمرك و حمٛمد قمكم محد ٓسمـ هِم٤مم، ُمٖمٜمل اًمٚمٌٞم٥م قمـ يمت٥م إقم٤مري٥م،  .110

 م .5211دُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م: اًم٤ًمدؾم٦م،  –ٗمٙمر اًمٜم٤مذ: دار اًم،  اهلل

اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م ًمِمٛمس اًمديـ اًمنمسمٞمٜمل،  ،إمم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين أخٗم٤مظ اعمٜمٝم٤مجُمٖمٜمل اعمحت٤مج  .115

 ـه .5351اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

جلالل اًمديـ قمٛمر اخل٤ٌمزي ، حت٘مٞمؼ: د. حمٛمد ُمٔمٝمر سم٘م٤م ، اًمٜم٤مذ: اعمٖمٜمل ذم أصقل اًمٗم٘مف،  .111

 ـه .5343ؽماث اإلؾمالُمل سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، ُمريمز إطمٞم٤مء اًم

عمحٛمد سمـ قمٛمر اًمرازي ، اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م،  .114

 ـه . 5310اًمث٤مًمث٦م، 

ًمٓم٤مش يمؼمي زادة، اًمٜم٤مذ: دار ُمٗمت٤مح اًمًٕم٤مدة وُمّم٤ٌمح اًمًٞم٤مدة ذم ُمقوققم٤مت اًمٕمٚمقم،  .113

 ـه .5301، اًمٓمٌٕم٦م إومم، اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت

اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت ػ سمـ قمكم اًمًٙم٤ميمل اخلقارزُمل، قؾمًمٞمُمٗمت٤مح اًمٕمٚمقم،  .111

 ـه . 5300ًمٌٜم٤من اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م،  -

عمحٛمد سمـ أمحد اًمتٚمٛم٤ًمين، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم ُمٗمت٤مح اًمقصقل إمم سمٜم٤مء اًمٗمروع قمغم إصقل،  .111

  .ـه5312اًمرؾم٤مًم٦م ٟم٤مذون، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 
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اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م ٓسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م، ، وُمٜمِمقر وٓي٦م اًمٕمٚمؿ واإلرادةُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة  .110

 سمػموت . –اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

اعمح٘مؼ: صٗمقان قمدٟم٤من اًمداودي، اًمٜم٤مذ: دار اًم٘مٚمؿ، اًمدار ًمٚمراهم٥م إصٗمٝم٤مين، اعمٗمردات،  .111

 ـه . 5351 -دُمِمؼ سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م: إومم  -اًمِم٤مُمٞم٦م 

عمحٛمد اًمٓم٤مهر اسمـ قم٤مؿمقر ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد اًمٓم٤مهر اعمٞم٤ًموي، الُمٞم٦م، ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾم .112

 ـه . 5315اًمٜم٤مذ: دار اًمٜمٗم٤مئس سم٤مٕردن ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، 

اعمح٘مؼ: قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مرون، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر، ٕمحد اسمـ وم٤مرس، ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م،  .110

 . ـه5422قم٤مم اًمٜمنم: 

سمـ قمٌداهل٤مدي، حت٘مٞمؼ: قمٌداًمٚمف اًمٌٓم٤مـمل، ُٓم٘مٌقل اعمٜم٘مقل ُمـ قمٚمٛمل اجلدل وإصقل،  .115

 ـه .5311اًمٜم٤مذ: دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 سمػموت. –اعمح٘مؼ: حمٛمد قمٌد اخل٤مًمؼ قمٔمٞمٛم٦م، اًمٜم٤مذ: قم٤ممل اًمٙمت٥م. ٓسمـ اعمؼمد، اعم٘متْم٥م،  .111

إلسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح ، حت٘مٞمؼ: د. اعم٘مّمد إرؿمد ذم ذيمر أصح٤مب اإلُم٤مم أمحد،  .114

 ـه .5350اًمرمحـ اًمٕمثٞمٛملم ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، قمٌد

ز ٓسمـ اعمٚم٘مـ، اعم٘مٜمع ذم قمٚمقم احلدي٨م،  .113 اعمح٘مؼ: قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ اجلديع، اًمٜم٤مذ: دار ومقا

 ـه .5354اًمًٕمقدي٦م، اًمٓمٌٕم٦م: إومم،  –ًمٚمٜمنم 

ئ٘مٝم٤مُمٙم٤مرم إظمالق  .111 ئٓم، وُمٕم٤مًمٞمٝم٤م وحمٛمقد ـمرا حت٘مٞمؼ ودراؾم٦م اًمديمتقر / ل، ٕيب سمٙمر اخلرا

 م . 1001قمٌد اهلل سمـ سمج٤مش سمـ صم٤مسم٧م احلٛمػمي، ـمٌٕم٦م ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد ؾمٜم٦م 

، حت٘مٞمؼ: قمٌداًمٚمف اهلالزم، اًمٚم٘م٤مينسمراهٞمؿ إل، وىمقاقمد آومت٤مء سم٤مٕىمقى ُمٜم٤مر أصقل اًمٗمتقى .111

 اًمٜم٤مذ: وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمٖمرب .

اًمٓمٌٕم٦م سمػموت،  –اًمٜم٤مذ : دار ص٤مدر سمـ اجلقزي، ٓ ،ذم شم٤مريخ اعمٚمقك وإُمؿاعمٜمتٔمؿ  .110

 . 5411، إومم

سمجقار حم٤مومٔم٦م ُمٍم،  -اًمٜم٤مذ: ُمٓمٌٕم٦م اًمًٕم٤مدة ٕيب اًمقًمٞمد اًم٤ٌمضمل، ، ذح اعمقـم٢م اعمٜمت٘مك .111

 ـه . 5441اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 
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ًمٕمٌداًمٚمف سمـ قمكم سمـ اجل٤مرود ، حت٘مٞمؼ: أبق إؾمح٤مق احلقيٜمل ، اعمٜمت٘مك ُمـ اًمًٜمـ اعمًٜمدة،  .112

 ـه . 5350: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، اًمٜم٤مذ

اعمح٘مؼ: ًمت٘مل اًمديـ اسمـ اًمٜمج٤مر، ُمٜمتٝمك اإلرادات ذم اجلٛمع سملم اعم٘مٜمع واًمتٜم٘مٞمح وزي٤مدات،  .100

  ـه .5352قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

ـ قمكم سمـ حمٛمد أُمدي ، حت٘مٞمؼ: أمحد ومريد ًمًٞمػ اًمديُمٜمتٝمك اًمًقل ذم قمٚمؿ إصقل،  .105

 ـه.5313اعمزيدي ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

اعمح٘مؼ: أ. د. قمٌد اهلل سمـ حمٛمد عمٜمّمقر اًمٌٝمقيت، اعمٜمح اًمِم٤مومٞم٤مت سمنمح ُمٗمردات اإلُم٤مم أمحد، .101

 . ـه 5310ومم، اعمُٓمَٚمؼ، اًمٜم٤مذ: دار يمٜمقز إؿمٌٞمٚمٞم٤م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمٓمٌٕم٦م: إ

عمحٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم ، حت٘مٞمؼ: د. حمٛمد طمًلم هٞمتق، اعمٜمخقل ُمـ شمٕمٚمٞم٘م٤مت إصقل،  .104

 ـه . 5300اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر سمدُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، 

عمحٛمد سمـ هب٤مدر اًمزريمٌم ، حت٘مٞمؼ: د.شمٞمًػم وم٤مئؼ حمٛمقد ، اًمٜم٤مذ: وزارة اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد،  .103

 ـه . 5301سم٤مًمٙمقي٧م ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،  إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م

عمحٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ، اًمٜم٤مذ: دار اسمـ اجلقزي ُمٜمٔمقُم٦م أصقل اًمٗم٘مف وىمقاقمده،  .101

 ـه.5343سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ، 

ًمٚمديمتقر ؾمٕمد ُمٜمع احلٞمؾ وإظمذ سم٤مٕطمقط قمٜمد اح٤مًمٙمٞم٦م وأثره ذم رقم٤مي٦م اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م،  .101

 ( .10 جمٚم٦م اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن اًمٕمدد )اًمديـ دداش، وهق سمح٨م ُمٜمِمقر ذم

اعمح٘مؼ: ٕيب اًمٕم٤ٌمس اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين، ، ٟم٘مض يمالم اًمِمٞمٕم٦م اًم٘مدري٦م ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم  .100

 ـه. 5301حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل، اًمٜم٤مذ: ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٜمقوي، عمحٞمل اًمديـ اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج،  .101

 . 5421سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م،  –اًمٕمريب 

عمحٛمد سمـ احلًـ اًمٌدظمٌم ، اًمٜم٤مذ: ُمٓمٌٕم٦م حمٛمد قمكم صٌٞمح وأوٓده ُمٜمٝم٤مج اًمٕم٘مقل،  .102

 سمٛمٍم.
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ًمٕمٌداًمٚمف سمـ قمٛمر اًمٌٞمْم٤موي ، حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك ؿمٞمخ ُمٜمٝم٤مج اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل،  .110

 ٟم٤مذون، اًمٓمٌٕم٦م إومم .ُمّمٓمٗمك، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 

ٕيب اًمقًمٞمد اًم٤ٌمضمل ، حت٘مٞمؼ: قمٌداعمجٞمد شمريمل، اًمٜم٤مذ: دار اعمٜمٝم٤مج ذم شمرشمٞم٥م احلج٤مج،  .115

 اًمٖمرب اإلؾمالُمل سمتقٟمس.

ًمٚمديمتقر. قمٌداًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م ، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد اعمٝمذب ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن،  .111

سمٕم٦م ،   ـه. 5312سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م اًمرا

 ٕيب سمٙمر حمٛمد سمـ قم٤مصؿ .إمم قمٚمؿ إصقل، ُمٝمٞمع اًمقصقل  .114

ًمت٘مل اًمديـ أمحد اعم٘مريزي، حت٘مٞمؼ: ُمدحي٦م اعمقاقمظ وآقمت٤ٌمر سمذيمر اخلٓمط وأصم٤مر،  .113

 م .5221اًمنمىم٤موي وآظمرون، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم ُمدسمقزم، 

 سمػموت. –اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م ، حت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل دراز ٕيب إؾمح٤مق اًمِم٤مـمٌل،اعمقاوم٘م٤مت،  .111

وم٘م٦م اخل .111 ٓسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، حت٘مٞمؼ: محدي ؼم اخلؼم ذم ختري٩م اطم٤مدي٨م اعمختٍم، ُمقا

ئل، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض.حوصٌ اًمًٚمٗمل  ل اًم٤ًمُمرا

ًمِمٛمس اًمديـ اسمـ احلٓم٤مب اح٤مًمٙمل ، اًمٜم٤مذ: دار ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ذم ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ،  .110

 ـه .5351اًمٗمٙمر، اًمٓمٌٕم٦م  اًمث٤مًمث٦م، 

اعمح٘مؼ: إؾمت٤مذ اًمديمتقر ًمٚمحًـ سمـ سمنم أُمدي، ِمٕمراء،اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ ذم أؾمامء اًم .111

 . ـه 5355ف. يمرٟمٙمق، اًمٜم٤مذ: دار اجلٞمؾ، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

 . اًمٜم٤مذ: وزارة آوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمٙمقي٧ماعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م،  .112

 –سمػموت  اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،عمحٛمد صدىمل اًمٌقرٟمق، ُمقؾمققم٦م اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م،  .120

 . ـه 5313ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

ُمٕمروف ،  رح٤مًمؽ سمـ أنس إصٌحل سمرواي٦م حيٞمك سمـ حيٞمك اًمٚمٞمثل ، حت٘مٞمؼ: سمِم٤ماعمقـم٠م ،  .125

 اًمٜم٤مذ: دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل سمتقٟمس.

ًمٕمٌداًمقه٤مب اًمِمٕمراين، حت٘مٞمؼ: قمٌداًمرمحـ قمٛمػمة، اًمٜم٤مذ: قم٤ممل اًمٙمت٥م، اًمٓمٌٕم٦م اعمٞمزان ،  .121
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 ـه .5302آومم، 

ًمٕمالء اًمديـ اًمًٛمرىمٜمدي، حت٘مٞمؼ: د. حمٛمد قمٌداًمؼم، اًمٜم٤مذ: زان إصقل ذم ٟمت٤مئ٩م اًمٕم٘مقل، ُمٞم .124

 ـه .5351ُمٙمت٦ٌم دار اًمؽماث، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد اًمذهٌل ، حت٘مٞمؼ: قمكم ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل،  .123

 ـه . 5411اًمٌج٤موي، اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

ٓسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، حت٘مٞمؼ: ، ذم اًمرد قمغم اًمٕمٞمٜمل ذم ذح اًمٌخ٤مرياٟمت٘م٤مض آقمؽماض  .121

 ـه5354محدي اًمًٚمٗمل وصٌل اًم٤ًمُمرائل، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

اًمٜم٤مذ: دار اعمٜمٝم٤مج )ضمدة(، اًمٓمٌٕم٦م: ًمٙمامل اًمديـ اًمدُمػمي، اًمٜمجؿ اًمقه٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج ،  .121

 ـه .5311، إومم

عمحٛمد إُمػم اًمٙمٌػم اح٤مًمٙمل ، حت٘مٞمؼ: اًمٜمخ٦ٌم اًمٌٝمٞم٦م ذم إطم٤مدي٨م اعمٙمذوسم٦م قمغم ظمػم اًمؼمي٦م،  .120

 ـه . 5302زهػم اًمِم٤مويش ، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

حت٘مٞمؼ: د. ؾمٕمد اًمِمثري، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم  سمـ سمدران اًمدُمِم٘مل،ٟٓمزه٦م اخل٤مـمر اًمٕم٤مـمر،  .121

 ـه .5311، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، اًمٕمٌٞمٙم٤من

ٓسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، حت٘مٞمؼ: ، ذم شمقوٞمح ٟمخ٦ٌم اًمٗمٙمر ذم ُمّمٓمٚمح أهؾ إثرٟمزه٦م اًمٜمٔمر  .122

 ـه .5311قمكم سمـ طمًـ احلٚمٌل، اًمٜم٤مذ: دار اسمـ اجلقزي، اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمدؾم٦م، 

: دار ٓسمـ قم٤مسمديـ احلٜمٗمل ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد احل٤مومظ، اًمٜم٤مذ ٟمزه٦م اًمٜمقافمر قمغم إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ، .100

 اًمٗمٙمر .

 ًمٕمٌداًمٚمف سمـ إسمراهٞمؿ اًمِمٜم٘مٞمٓمل . ٟمنم اًمٌٜمقد قمغم ُمراىمل اًمًٕمقد،  .105

ًمٚمديمتقر حمٛمد قمٛمر ؾمامقمل، اًمٜم٤مذ:  ، -دراؾم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م–ٟمٔمري٦م آطمتٞم٤مط اًمٗم٘مٝمل  .101

 ـه .5311دار اسمـ طمزم سمٌػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

، اًمٜم٤مذ: محد اًمريًقينأتقر ًمٚمديمٟمٔمري٦م اًمت٘مري٥م واًمتٖمٚمٞم٥م وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م،  .104

 ـه .5351ومم، دار اًمٙمٚمٛم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إ
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ٚمديمتقر أمحد اًمريًقين، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اهلداي٦م، اًمٓمٌٕم٦م ًم ٟمٔمري٦م اعم٘م٤مصد قمـ اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل، .103

 ـه .5341اًمث٤مٟمٞم٦م، 

ٕمحد سمـ إدريس اًم٘مراذم ، حت٘مٞمؼ:  قم٤مدل قمٌداعمقضمقد، ٟمٗم٤مئس إصقل ذم ذح اعمحّمقل،  .101

 ـه .5351اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمز ، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  وقمكم ُمٕمقض،

ًمِمٝم٤مب ، ُمـ همّمـ إندًمس اًمرـمٞم٥م، وذيمر وزيره٤م ًم٤ًمن اًمديـ سمـ اخلٓمٞم٥مٟمٗمح اًمٓمٞم٥م  .101

 ًمٌٜم٤من . –سمػموت  -اعمح٘مؼ: إطم٤ًمن قم٤ٌمس، اًمٜم٤مذ: دار ص٤مدراًمديـ اًمتٚمٛم٤ًمين، 

ٞمع اعمدظمكم، اًمٜم٤مذ: دار د. رسمٓسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، حت٘مٞمؼ: اًمٜمٙم٧م قمغم يمت٤مب اسمـ اًمّمالح،  .100

 ـه.5340محد، اًمٓمٌٕم٦م إومم، أاإلُم٤مم 

، عمحٛمد سمـ هب٤مدر اًمزريمٌم، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜمٙم٧م قمغم ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح .101

 سمٌػموت.

 حت٘مٞمؼ: قمٌداًمٕمٔمٞمؿ اًمدي٥م، اًمٜم٤مذ: دار اعمٜمٝم٤مج.هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ، ًمٕمٌداعمٚمؽ اجلقيٜمل،  .102

عمٔمٗمر اًمديـ اسمـ اًم٤ًمقم٤ميت ، حت٘مٞمؼ: ؾمٕمد اًمًٚمٛمل، إذاف: ل، هن٤مي٦م اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصق .150

د. حمٛمقد قمكم ،  وهل رؾم٤مًم٦م ديمتقراه شم٘مدم هب٤م اعمح٘مؼ ًمٙمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م 

 ـه.5301سمج٤مُمٕم٦م أُمر اًم٘مرى سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، 

ًمّمٗمل اًمديـ اهلٜمدي ، حت٘مٞمؼ: د. ص٤مًمح اًمٞمقؾمػ، ود. هن٤مي٦م اًمقصقل ذم دراي٦م إصقل،  .155

 ؾمٕمد اًمًقيح، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م.

حمٛمقد  -حت٘مٞمؼ: ـم٤مهر أمحد اًمزاوى عمجد اًمديـ اسمـ إثػم، اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإثر،  .151

 ـه .5422سمػموت،  -اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م  حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل، 

وي، وهل ًمٚم٤ٌمطم٨م ُمقؾمك اًم٘مرين، إذاف: د. حمٛمد ااًمٜمٝمل ودًٓمتف قمغم إطمٙم٤مم، .154 خليا

رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ُم٘مدُم٦م ُمـ اًم٤ٌمطم٨م سم٘مًؿ اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م سمٙمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى 

 ـه .5421سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، 

سمٚمس،  ٟمٞمؾ اإلسمتٝم٤مج سمتٓمريز آسمتٝم٤مج، .153 ًمًٞمدي أمحد سم٤مسم٤م، اًمٜم٤مذ: يمٚمٞم٦م اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م سمٓمرا
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 ـه .5421اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

قيم٤مين، حت٘مٞمؼ: قمّم٤مم اًمديـ اًمّم٤ٌمسمٓمل، اًمٜم٤مذ: دار عمحٛمد سمـ قمكم اًمِمٟمٞمؾ إوـم٤مر،  .151

 ـه .5354احلدي٨م سمٛمٍم، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ًمٚمحًلم سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، هداي٦م اًمٕم٘مقل إمم هم٤مي٦م اًم١ًمل ذم قمٚمؿ إصقل،  .151

 ـه .5305

اًمٜم٤مذ: ـمٌع إلؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد اًم٤ٌمسم٤مين، ،  أؾمامء اعم١مًمٗملم وآصم٤مر اعمّمٜمٗملمهدي٦م اًمٕم٤مروملم  .150

 . 5215سمٕمٜم٤مي٦م ويم٤مًم٦م اعمٕم٤مرف اجلٚمٞمٚم٦م ذم ُمٓمٌٕمتٝم٤م اًمٌٝمٞم٦م اؾمت٤مٟمٌقل 

ٕيب اًمقوم٤مء قمكم سمـ قم٘مٞمؾ ، حت٘مٞمؼ: ضمقرج اعم٘مدد ، اًمٜم٤مذ: اًمقاوح ذم أصقل اًمٗم٘مف،  .151

 م.1050اعمٕمٝمد إح٤مين ًمألبح٤مث اًمنمىمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

وشمريمل ُمّمٓمٗمك،  اعمح٘مؼ: أمحد إرٟم٤مؤوطًمّمالح اًمديـ اًمّمٗمدي، اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت،  .152

 ـه .5310سمػموت،  –اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث 

حلًلم سمـ قمكم اًمًٖمٜم٤مىمل ، حت٘مٞمؼ: أمحد سمـ حمٛمد اًمٞمامين، إذاف: د. اًمقاذم ذم أصقل اًمٗم٘مف ،  .110

٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م قمكم احلٙمٛمل،  وهل رؾم٤مًم٦م ديمتقراه شم٘مدم هب٤م اعمح٘مؼ ًمٙمٚمٞم٦م اًمنميٕم

 ـه.5350اًم٘مرى سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م،  سمج٤مُمٕم٦م أم

اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،  عمحٛمد صدىمل اًمٌقرٟمق،، ذم إيْم٤مح ىمقاقمد اًمٗم٘م٦م اًمٙمٚمٞم٦ماًمقضمٞمز  .115

سمٕم٦م، ، ًمٌٜم٤من –سمػموت   ـه . 5351اًمٓمٌٕم٦م: اًمرا

ًمٚمٞمقؾمػ سمـ طمًلم اًمٙمراُم٤مؾمتل ، حت٘مٞمؼ: د. قمٌداًمٚمٓمٞمػ يم٤ًمب، اًمقضمٞمز ذم أصقل اًمٗم٘مف،  .111

 ـه.5303اًمٜم٤مذ: دار اهلدى، 

 –عمح٘مؼ: أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ محد احلٛمقد، اًمٜم٤مذ: اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م آسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م، اًمقرع ،  .114

 5301اًمٙمقي٧م،  اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

ٕمحد سمـ قمكم اسمـ سمره٤من ، حت٘مٞمؼ: د. قمٌداحلٛمٞمد أبق زٟمٞمد، اًمٜم٤مذ: اًمقصقل  إمم إصقل،  .113

 ـه .5303ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 
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اعمح٘مؼ: إطم٤ًمن قم٤ٌمس، اًمٕم٤ٌمس اسمـ ظمٚمٙم٤من،  ٕيب، وأن٤ٌمء أبٜم٤مء اًمزُم٤من وومٞم٤مت إقمٞم٤من .111

سمٕم٦م . –اًمٜم٤مذ: دار ص٤مدر   سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمرا

اعمح٘مؼ: اعمرشميض اًمزيـ ، ًمزيـ اًمديـ اعمٜم٤موي، ذم ذح ٟمخ٦ٌم اسمـ طمجر اًمٞمقاىمٞم٧م واًمدرر .111

 م .5222اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م: إومم،  –أمحد، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد 
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 قوققم٤متومٝمــــــــــــــرس اعم

 اًمّمٗمح٦م قمٜمقان اعمقوقع

 4 اعم٘مــــدُم٦م

اًمٗمّمؾ إول : طم٘مٞم٘م٦م آطمتٞم٤مط ، وسمٞم٤من ُمٜمزًمتف ذم اًمنميٕم٦م وُم٘م٤مصده ، 

 وأىم٤ًمُمف .

11 

 14 اعمٌح٨م إول :طم٘مٞم٘م٦م آطمتٞم٤مط .

 13 اعمٓمٚم٥م إول : شمٕمريػ آطمتٞم٤مط ًمٖم٦م.

 11 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين : شمٕمريػ آطمتٞم٤مط اصٓمالطم٤م .

 41 .: اًمٕمالىم٦م سملم آطمتٞم٤مط وإًمٗم٤مظ ذات اًمّمٚم٦م   اعمٌح٨م اًمث٤مين

 40 اعمٓمٚم٥م إول : اًمٕمالىم٦م سملم آطمتٞم٤مط واًمٞم٘ملم .

 35 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين : اًمٕمالىم٦م سملم آطمتٞم٤مط واًمقرع .

 33 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م : اًمٕمالىم٦م سملم آطمتٞم٤مط واًمقؾمقؾم٦م .

 31 اعمٓمٚم٥م اًمراسمع : اًمٕمالىم٦م سملم آطمتٞم٤مط وؾمد اًمذرائع .

 32 اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس : اًمٕمالىم٦م سملم آطمتٞم٤مط و ُمراقم٤مة اخلالف .

 11 اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م : سمٞم٤من ُمٜمزًم٦م آطمتٞم٤مط ذم اًمنميٕم٦م  ، وُم٘م٤مصده .

 03 أىم٤ًمم  آطمتٞم٤مط .اعمٌح٨م اًمراسمع : 

 01 اعمٓمٚم٥م إول : أىم٤ًمم آطمتٞم٤مط ُمـ طمٞم٨م احلٙمؿ .

 21 دح واًمذم .اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين : أىم٤ًمم آطمتٞم٤مط ُمـ طمٞم٨م شمرشم٥م اعم

اًمٗمّمؾ اًمث٤مين : طمجٞم٦م آطمتٞم٤مط ،  ووقاسمٓمف ، وُمٜم٤مه٩م إصقًمٞملم ذم 

 إظمذ سمف .

22 

 500 اعمٌح٨م إول : طمجٞم٦م آطمتٞم٤مط .

 505 اعمٓمٚم٥م إول : اخلالف ذم آطمتج٤مج سم٤مٓطمتٞم٤مط .
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اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين : اخلالف ذم يمقن آطمتٞم٤مط دًمٞمال ، وُمٜمزًمتف سملم 

 أدًم٦م اًمنمع .

531 

 512 اعمٌح٨م اًمث٤مين : وقاسمط إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط قمٜمد إصقًمٞملم .

 513 اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م  : ُمٜم٤مه٩م إصقًمٞملم ذم إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط .

 511 اًمتٛمٝمٞمد : أدًم٦م إصم٤ٌمت اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م .

 101 اعمٓمٚم٥م إول: إصم٤ٌمت اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م سم٤مٓطمتٞم٤مط .

 154 ظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط .اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين : ُمٜم٤مه٩م إصقًمٞملم ذم إ

 110 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م :  إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م احلٙمؿ اًمنمقمل.

 111 طمٙمؿ إؿمٞم٤مء ىمٌؾ ورود اًمنمع . اعمٌح٨م إول :

 141 اًمقاضم٥م اعمقؾمع . اعمٌح٨م اًمث٤مين :

 135 اؿمت٤ٌمه اعمحرم سم٤معم٤ٌمح . اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :

 131 ًمزوم اًمٜمٗمؾ سم٤مًمنموع . اعمٌح٨م اًمراسمع :

 113 شمٙمٚمٞمػ اعمٕمتقه  . ٌح٨م اخل٤مُمس :اعم

 115 .اًمٗمّمؾ اًمراسمع :  إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م إدًم٦م

 111 .إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم إدًم٦م اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م   اعمٌح٨م إول :

 114 .ٕظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م  اًمًٜم٦م اعمٓمٚم٥م إول : ا

 113 اعم٠ًمخ٦م إومم :اًمٕمٛمؾ سمخؼم اًمقاطمد قم٘مال .

 100 خ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م : طمجٞم٦م احلدي٨م اعمرؾمؾ .اعم٠ًم

اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مًمث٦م : إذا دمرد اعمرؾمؾ قمـ قم٤موده وٓ دًمٞمؾ ذم اًم٤ٌمب 

ه .  ؾمقا

110 

 110 ا عم٠ًمخ٦م اًمراسمٕم٦م :اؿمؽماط اًمٗم٘مف ذم اًمراوي .

 123 . ُمًتقر احل٤ملاعم٠ًمخ٦م اخل٤مُم٦ًم : رواي٦م 
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 405 اعم٠ًمخ٦م اًم٤ًمدؾم٦م : رواي٦م اًمّمٌل .

 400 : رواي٦م اعمٕمتقه .اعم٠ًمخ٦م اًم٤ًمسمٕم٦م 

 451 اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مُمٜم٦م : صٞمٖم٦م اًمرواي٦م سم٤مًم٘مراءة قمغم اًمِمٞمخ .

اعم٠ًمخ٦م اًمت٤مؾمٕم٦م : إذا ؾمٙم٧م اًمِمٞمخ وهمٚم٥م قمغم فمـ اًم٘م٤مرئ 

 إضم٤مسمتف .

450 

 411 اعم٠ًمخ٦م اًمٕم٤مذة : صٞمٖم٦م اًمرواي٦م سم٤مإلضم٤مزة .

ا عم٠ًمخ٦م احل٤مدي٦م قمنمة : اًمتقىمػ قمـ اًمٕمٛمؾ سم٤محلدي٨م طمتك 

 رح.يتٌلم ؾم٥ٌم اجل

410 

 445 اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة :  احل٤مومظ يروي ُمـ يمت٤مسمف .

 اعمجرد إذا فمٝمر ومٞمف  اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مًمث٦م قمنمة : ومٕمؾ اًمرؾمقل

 ىمّمد اًم٘مرسم٦م .

441 

 اعمجرد إذا مل ئمٝمر ومٞمف  اعم٠ًمخ٦م اًمراسمٕم٦م قمنمة : ومٕمؾ اًمرؾمقل

 ىمّمد اًم٘مرسم٦م .

430 

شم٠مظمػم اخلؼم اعمحرم إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٠ًمخ٦م :   اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :

 واًمٜمًخ سمف إذا ضمٝمؾ اًمت٤مريخ .

434 

 430 إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٠ًمخ٦م : اإلمج٤مع اًمًٙمقيت.  اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :

 411 إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٠ًمخ٦م :ىمٞم٤مس اًمت٘مري٥م. اعمٓمٚم٥م اًمراسمع:

 410 اعمٌح٨م اًمث٤مين :  إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم إدًم٦م اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م .

 411 طمجٞم٦م ىمقل اًمّمح٤ميب .اعمٓمٚم٥م إول : 

 411 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: طمجٞم٦م ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م .

 410 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م : إظمذ سم٠ميمثر ُم٤م ىمٞمؾ .

 405 إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م دٓٓت إًمٗم٤مظ . اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس :
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 401 إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م إُمر واًمٜمٝمل  .  اعمٌح٨م إول :

 404 طمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م إُمر .اعمٓمٚم٥م إول :  إظمذ سم٤مٓ

 403 دًٓم٦م إُمر قمغم اًمقضمقب .  اعم٠ًمخ٦م إومم :

 402 دًٓم٦م إُمر قمغم اًمٗمقر.  اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :

 411 دًٓم٦م إُمر قمغم اًمتٙمرار .  اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مًمث٦م :

 412 شمٕم٤مىم٥م أُمريـ ُمتامصمٚملم ذم ىم٤مسمؾ ًمٚمتٙمرار .  اعم٠ًمخ٦م اًمراسمٕم٦م :

 424 ظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م اًمٜمٝمل .إ  اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :

 423 اعم٠ًمخ٦م إومم : دًٓم٦م اًمٜمٝمل قمغم اًمتحريؿ .

 422 اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م : دًٓم٦م اًمٜمٝمل قمغم اًمتٙمرار .

 304 إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م اًمٕمٛمقم .  اعمٌح٨م اًمث٤مين :

 303 اعمٓمٚم٥م إول : صٞمغ اًمٕمٛمقم .

 302 ًمٌح٨م قمـ خمّمص .اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :  اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕم٤مم ىمٌؾ ا

 354 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م : اجلٛمع اعمٜمٙمر ذم اإلصم٤ٌمت .

 350 احلٙمؿ اعمٕمٚمؼ قمغم ُمٕمٜمك يمكم .  اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م:

 311 سف ) أل ( اًمٕمٝمد ٕيمثر اعمٕمٝمقد .  اعمٌح٨م اًمراسمع :

 310 إدظم٤مل اًمٖم٤مي٦م ذم اعمٖمٞم٤م .اعمٌح٨م اخل٤مُمس : 

 344 محؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد .اعمٌح٨م اًم٤ًمدس : 

 342 محؾ اعمِمؽمك قمغم ُمٕمٜمٞمٞمف .   اعمٌح٨م اًم٤ًمسمع :

 334 إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد . اًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس : 

 333 قمدد آي٤مت وأطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم .  اعمٌح٨م إول :

 315 شمٙمرار اًمٜمٔمر قمٜمد دمدد اًمقاىمٕم٦م .  اعمٌح٨م اًمث٤مين :

 311 اضمتٝم٤مده إن يم٤من ًمف وضمف .شمٖمٚمٞمظ اعمجتٝمد ذم    اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :
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 315 هؾ يٚمزم اًمٕم٤مُمل اجلٛمع سملم اًم٘مقًملم ؟ اعمٌح٨م اًمراسمع  : 

 300 ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمٕم٤ممل سم٤مًمدًمٞمؾ . اعمٌح٨م اخل٤مُمس :

 301 اعمٌح٨م اًم٤ًمدس : إن مل يٖمٚم٥م قمغم فمـ اًمٕم٤مُمل صدق اًمٕم٤ممل .

 313 إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ٌمطم٨م اًمتٕم٤مرض واًمؽمضمٞمح .اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمع : 

إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ًمئؾ شمٕم٤مرض إطمٙم٤مم   عمٌح٨م إول :ا

 اًمنمقمٞم٦م .

311 

 311 اعمٓمٚم٥م إول : شمٕم٤مرض اإلجي٤مب وآؾمتح٤ٌمب .

 320 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين : شمٕم٤مرض اإلجي٤مب واإلسم٤مطم٦م .

 321 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م : شمٕم٤مرض اإلجي٤مب واًمٙمراه٦م .

 324 اعمٓمٚم٥م اًمراسمع : شمٕم٤مرض اإلجي٤مب واًمتحريؿ .

 321 ٓمٚم٥م اخل٤مُمس : شمٕم٤مرض آؾمتح٤ٌمب واإلسم٤مطم٦م .اعم

 321 اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمدس : شمٕم٤مرض آؾمتح٤ٌمب واًمٙمراه٦م .

 100 اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمسمع : شمٕم٤مرض آؾمتح٤ٌمب واًمتحريؿ .

 101 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مُمـ : شمٕم٤مرض اإلسم٤مطم٦م واًمٙمراه٦م .

 104 اعمٓمٚم٥م اًمت٤مؾمع : شمٕم٤مرض اإلسم٤مطم٦م واًمتحريؿ .

 102 اإلسم٤مطم٦م واًمتحريؿ ومٞمام أصٚمف ُم٤ٌمح .اعمٓمٚم٥م اًمٕم٤مذ : شمٕم٤مرض 

 151 اعمٓمٚم٥م احل٤مدي قمنم : شمٕم٤مرض اًمٙمراه٦م واًمتحريؿ .

 153 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين قمنم : شمٕم٤مرض اًمّمح٦م واًمٗم٤ًمد .

 151 . إدًم٦م إظمذ سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم ُم٤ًمئؾ شمٕم٤مرض  اعمٌح٨م اًمث٤مين :

 150 اعمٓمٚم٥م إول : يمقن أطمد اًمراويلم أورع .

 111 : شمٕم٤مرض اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ .اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين 

 112 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م : شمرضمٞمح ُم٤م اؿمتٛمؾ قمغم وقمٞمد .



 الفهارس
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 145 اعمٓمٚم٥م اًمراسمع : شم٘مديؿ إث٘مؾ قمغم إظمػ .

 143 اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس : شم٘مديؿ اًمٕم٤مم قمغم اخل٤مص .

 141 اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمدس : شم٘مديؿ اًمٕمٚم٦م احل٤مفمرة .

 142 اخل٤ممت٦م  .         

 131 اًمٗمٝم٤مرس

 131 ٤مت .ومٝمرس أي

 113 ومٝمرس إطم٤مدي٨م .

 112 ومٝمرس أصم٤مر .

 110 ومٝمرس إؿمٕم٤مر .

 115 ومٝمرس احلدود و  اعمّمٓمٚمح٤مت.

 113 ومٝمرس اعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م .

 112 ومٝمرس إقمالم .

 111 ومٝمرس اًمٗمرق واعمذاه٥م .

 111 ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع .

 133 ومٝمرس اعمقوققم٤مت .

 
 

 

 

 


