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ملخص الرسالة 

 

 ."(ادنتقى رشح ادوطي)اإلمجاع السكويت وتطبوقاته عند اإلمام الباجي يف كتابه " : عنوان الرسالة

. لونا بنت فًاد بن محزة فراش: اسم الباحثة 

. بحث مقدم لنول درجة اداجستر يف أصول الفقه: الدرجة 

 رمحه  اهلل تقرير موضوع اإلمجاع السكويت، ومجع ادسائل التي اشتعمل الباجي : موضوع الرسالة

 .(ادنتقى رشح ادوطي)، من كتبه اإلمجاع السكويت دلواًل فوها

مجع ادسائل التي حكي فوها اإلمجاع السكويت، وحتريرها، وبوان هل روعوت يف  : هدف البحث

تطبوقه الرشوط ادذكورة يف كتب األصول؟ آملة أن يكون بحثي بداية يف مجع مسائل اإلمجاع 

. السكويت يف الفقه اإلشالمي

: اقتضت طبوعة البحث أن يقسم عذ النحو التايل : خطة البحث

. (ادنتقى رشح ادوطي)تعريف موجز باإلمام الباجي وكتابه : دخل وفوه امل

بوان اإلمجاع وأىواعه ومكاىته يف الرشيعة :  وفوه ،والفصل األول

. (ادنتقى رشح ادوطي)بوان اإلمجاع السكويت رشوطه وتطبوقاته من كتاب : و الفصل الثاين ، وفوه

وقد أوردت يف هذا الفصل مجوع ادواطن التي طبق فوها اإلمام الباجي دلول اإلمجاع السكويت، يف 

، مرتبة هلا عذ أبواب الفقه، فيورد ما تعلق بالطهارة، ثم الصالة ثم (ادنتقى رشح ادوطي)كتابه 

 .ثم اخلامتة، وفوها أهم النتائج والتوصوات .الزكاة، وهكذا

 اتفاق مجوع فقهاء ادذاهب عذ االشتدالل باإلمجاع السكويت، واتفاق أكثر : ومن أهم النتائج

مجهورهم عذ رشوطه، وأن اإلمجاع كسائر األدلة يعسيه ما يعسهيا من جهة الثبوت والداللة، فقد 

ال تصح دعوى اإلمجاع السكويت لوجود خمالف معتز يف ادسيلة، وقد ال يستقوم االشتدالل عذ 

والباحثة ! وجود اإلمجاع السكويت يف مسيلة ما بسبب عدم صحة االشتدالل باآلثار فوها، وهكذا

تويص بين جتمع باقي مسائل اإلمجاع عند غر الباجي من العلامء حتى جتتمع حصولة كبرة من 

مسائل اإلمجاع السكويت تكون جنبًا إىل جنب مع مسائل اإلمجاع القويل، وهذا فوه إثراء للمكتبة 

 !الفقهوة واألصولوة



AAbbssttrraacctt  

TTiittllee::  SSiilleenntt  ccoonnsseennssuuss  aanndd  iitt''ss  aapppplliiccaattiioonnss  ooff  EEmmmmaann  AALL  BBaajjii  iinn  hhiiss  

bbooookk  ((SSeelleecctteedd  ddiissccuussssiioonn  ooff  ffoooott  hhoolldd))..  

DDeeggrreeee::  MMaasstteerr  ddeeggrreeee  iinn  ddooccttrriinnee  oorriiggiinnss..  

TThheemmee::  ddiissccuussssiioonn  ooff  ssiilleenntt  ccoonnsseennssuuss,,  ccoolllleeccttiioonn  ooff  pprroobblleemmss  tthhaatt  wweerree  

uusseedd  bbyy  AALL  BBaajjii  uusseedd  iitt  ttoo  bbee  oonn  eevviiddeennccee  ffrroomm  hhiiss  bbooookk  ((SSeelleecctteedd  

ddiissccuussssiioonn  ooff  ffoooott  hhoolldd))..  

OObbjjeeccttiivvee::  ccoolllleeccttiioonn  ooff  mmaatttteerrss  iinn  wwhhiicchh  ccoonnsseennssuuss  wwaass  ttoolldd  ,,  ttoo  sshhooww  iiff  

tthhee  mmeennttiioonneedd  ccoonnddiittiioonn  wweerree  ffoolllloowweedd??    HHooppiinngg  ttoo  mmaakkee  mmyy  rreesseeaarrcchh  aa  

bbeeggiinnnniinngg  ooff  ssiilleenntt  ccoonnsseennssuuss  ccoolllleeccttiioonn  ffoorr  tthheessee  mmaatttteerrss  iinn  IIssllaammiicc  

ddooccttrriinnee..  

PPllaann::  tthhee  rreesseeaarrcchh  iiss  ddiivviiddeedd  aass  ffoolllloowwiinngg..  

IInnttrroodduuccttiioonn::  iinncclluuddeess  aa  bbrriieeff  ddeeffiinniittiioonn  ooff  EEmmmmaann  AALL  BBaajjii  aanndd  hhiiss  

bbooookk..  

CChhaapptteerr  oonnee::  ccoonnsseennssuuss  kkiinnddss  aanndd  ppoossiittiioonn  iinn  sshhaarriiaa..  

CChhaapptteerr  ttwwoo::  ssiilleenntt  ccoonnsseennssuuss,,  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  aapppplliiccaattiioonnss  ffrroomm  tthhee  

bbooookkss,,  iinn  tthhiiss  cchhaapptteerr  II  hhaavvee  mmeennttiioonneedd  aallll  ssiittuuaattiioonnss  iinn  wwhhiicchh  AALL  BBaajjii  

aapppplliieedd  tthhee  ssiilleenntt  ccoonnsseennssuuss,,  iinn  hhiiss  bbooookk,,  ppuurriiffiiccaattiioonn,,  tthheenn  pprraayyeerr    aafftteerr  

tthhaatt  zzaakkaatt,,  rreessuullttss  aanndd  rreeccoommmmeennddaattiioonnss..  

RReessuullttss::  AAllll  JJuurriisspprruuddeennccee  sscciieennttiissttss  aaggrreeeemmeenntt  oonn  ddeedduuccttiioonn  aaccccoorrddiinngg  

ttoo  ssiilleenntt  iitt''ss  ccoonnddiittiioonnss..  CCoonnsseennssuuss  aass  aallll  eevviiddeenncceess  tthhaatt  nneeeedd  ddeedduuccttiioonn  

aanndd  ccoonnffiirrmmaattiioonn,,  tthhaatt  tthhee  ssiilleenntt  ccoonnsseennssuuss  mmaayy  nnoott  bbee  ttrruuee  iiff  tthheerree  iiss  

ccoonnttrraasstt  wwiitthh  wwhhaatt  wweellll  kknnoowwnn  iinn  tthhee  mmaatttteerr,,  ddeedduuccttiioonn  mmaayy  nnoott  bbee  ttrruuee  iinn  

ssiilleenntt  ccoonnsseennssuuss  bbeeccaauussee  ooff  nnoonn  eevviiddeenncceess  aanndd  ssoo  oonn..  TThhee  ggrraadduuaattoorr  

rreeccoommmmeennddss  ttoo  ccoolllleecctt  aallll  tthhee  rreesstt  ooff  ccoonnsseennssuuss  mmaatttteerrss  ffrroomm  ootthheerr  

sscciieennttiissttss  ttoo  hhaavvee  ggrreeaatt  aammoouunntt  ooff  ssiilleenntt  mmaatttteerrss,,  ttoo  eennrriicchh  tthhee  oorriiggiinnaall  

ddooccttrriinnee  lliibbrraarryy..  

  

  



  

 
 

. احلّد هلل رب افًٚدغ

وافهالة وافسالم ظذ أذف إٕبٔٚء وادرشِغ شٔدٕٚ حمّد وظذ آفه 

. وصحبه أمجًغ

ُد  ًْ ٚ َب  :  َأمَّم

َٛمُؿ إمَم ََتِْٝمٞمِدِه ] وَم٧ْم اْْلِ ِديِد ىَمَقاقِمِدِه , وَم٢مِنَّ َأْومَم َُم٤م ُسِ ًْ َوَأطْمَرى َُم٤م قُمٜمَِٞم٧ْم سمَِت

ـِ , َوشَمِْمِٞمٞمِدهِ  ي ِذي ُ َق ىِمَقاُم اًمدِّد .  َواعْمَْرىَمك إمَم َدَرضَم٤مِت اعْمُتَِّ٘ملمَ , اًْمِٕمْٚمُؿ اًمَّ

هِ َويَم٤مَن  َْ ٍِ ُم ُأُصوِل اْف ِْ َٓ ُيْٚمَحُؼ  ِظ ِذي  ِذي ُ َق َأىْمَقى , ضَمَقاَدُه اًمَّ ٌَْٚمُف اعْمَتلَِم اًمَّ َوطَم

ِع , َوَأْوصَمُؼ  ْ ُف ىَم٤مقِمَدُة اًمنمَّ . ()[َوَأْ ٌؾ ُيَردُّد إًَمْٞمِف يُمؾُّد وَمْرعٍ , وَم٢مِٟمَّ

وىمد ُمـ اهلل قمكّم سم٤مًمتخّمص ومٞمف أصمٜم٤مء دراؾمتل اجل٤مُمٕمٞم٦م ذم ُمرطمٚم٦م 

. اًمٌٙم٤مًمقريقس, وأُمتـ قمكّم سمٛمقا ٚم٦م اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ومٞمف, ومٚمٚمف احلٛمد واعمٜم٦م

وطمٞم٨م إين ىمد أَتٛم٧م ُمٜمٝمجٞم٦م ُمرطمٚم٦م اعم٤مضمًتػم, وُمـ شمتامت ذًمؽ شم٘مديؿ رؾم٤مًم٦م 

أن يٙمقن - ؾمٚمٛمٝمؿ اهلل - قمٚمٛمٞم٦م, وم٘مد رأي٧م سمٕمد آؾمتخ٤مرة وآؾمتِم٤مرة عمِم٤مخيل 

اإلمجٚع افسُويت وتىبَٔٚته ظْد اإلمٚم افبٚجي  >: قمٜمقان سمحثل 

 < دم ـتٚبه ادْتَى ذح ادوضٖ

: وؿد ـٚن من أشبٚب اختٔٚري فِّوضوع 

. أمهٞم٦م  ذا اعمقوقع اًمذي سمدًمٞمؾ اإلمج٤مع صم٤مًم٨م إدًم٦م إ قًمٞم٦م (1

. رهمٌتل ذم آؾمتزادة ُمـ قمٚمؿ أ قل اًمٗم٘مف (2

                                           

 



  

طمريص قمغم شمٓمٌٞمؼ إ قل قمغم ُم٤ًمئؾ اًمنمع, واعمقوقع اًمذي شم٘مدُم٧م  (3

 إُم٤مم يمت٥م احلدي٨م "ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ"سمف يتٕمٚمؼ سمٙمت٤مب ُمـ أ ؿ يمت٥م احلدي٨م و ق 

. اعمّمٜمٗم٦م, ذم ذطمف اعمٜمت٘مك ًمٚم٤ٌمضمل

اًمقىمقف قمغم ؾم٥ٌم ُمـ أؾم٤ٌمب آظمتالف سملم اًمٕمٚمامء ذم اعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م,  (4

. ُمـ ظمالل اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًمتل ؾمت٠ميت ذم اًمٙمت٤مب

. طمٌل ًمٕمٚمؿ إ قل وُم٤ٌمطمثف وىمْم٤مي٤مه (5

 .ؾم٤مئٚم٦م اهلل اًمتقومٞمؼ واًم٘مٌقل ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

: افدراشٚت افسٚبَٜ 

وىمٗم٧م قمغم قمٜم٤مويـ سمٕمض اًمدراؾم٤مت أصمٜم٤مء ُمراضمٕم٦م ُمريمز اعمٚمؽ ومٞمّمؾ, ذات 

:  ٚم٦م سم٤معمقوقع, وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمتٕمٚمؼ سمف ُم٤ٌمذة, و ذه اًمدراؾم٤مت  ل اًمت٤مًمٞم٦م 

.  ُم٤مضمًتػم/ وٓد ؾمٕمٞمدأ محدأ/طمجٞمتف وقمالىمتف سمحريف اًمتٕمٌػم: اًمًٙمقيت  اإلمج٤مع- 1

 . ديمتقراه/ي ُمًٕمقد اًمٜمدوإىم٤ٌمل حمٛمد/   وشمٓمٌٞم٘م٤مدراؾم٦م:  اًمًٙمقيت اإلمج٤مع- 2

 حمٛمد/ ُمٜمٝمج٤م وُمقوققم٤م (اعمٜمت٘مك) ًمٚمٛمقـم٠ماًم٤ٌمضمل وذطمف  اًمقًمٞمدأسمق - 3

.  ُم٤مضمًتػم/خاًمزسم٤م

.  ديمتقراه/عرذم حمامد/ ة ذم اًمدراؾم٤مت إ قزموأصمرهاًم٤ٌمضمل  اًمقًمٞمدأسمق - 4

 اًمديـ ٟمقر/ طمٙم٤مم اًمٗمّمقلإ ُمـ ظمالل يمت٤مسمف ة قزمٕوآراؤه ا اًم٤ٌمضمل- 5

.  ُم٤مضمًتػم/ي ٖمػم

 . ديمتقراه/شسمقسمٌم  ٤مًمح/ إ قًمٞم٦ماًم٤ٌمضمل وآراؤه  اًمقًمٞمدأسمق - 6

اًمديـ قمٌداًمٕمزيز   الح/  اًمٗم٘مف وومروقمفأ قل ذم وأصمرهاًمقًمٞمد اًم٤ٌمضمل أسمق  اًم٘م٤ميض- 7

. ُم٤مضمًتػم/ؿمٚمٌل
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: خىٜ ادوضوع 

: وظم٤مَت٦م, يمام يكمومّمٚملم وشمِمتٛمؾ قمغم ُمدظمؾ و

املدخم 
 (املنحقى شرح املىطأ)جعريف مىجز باإلمام انباجي وكحابه 

: وومٞمف ُمٌحث٤من

شمٕمريػ ُمقضمز سم٤مإلُم٤مم اًم٤ٌمضمل : اعمٌح٨م إول 

 (اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٠م)شمٕمريػ ُمقضمز سمٙمت٤مسمف : اعمٌح٨م اًمث٤مين 

انفصم األول 
اإلمجاع وأنىاعه ومكانحه يف انشريعة 

: وومٞمف اعم٤ٌمطم٨م اًمت٤مًمٞم٦م

شمٕمريػ اإلمج٤مع ًمٖم٦م, وا ٓمالطم٤ًم : اعمٌح٨م إول 

أٟمقاع اإلمج٤مع : اعمٌح٨م اًمث٤مين 

اإلمج٤مع ذم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م :  اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م 

انفصم انثاني 
 (املنحقى شرح املىطأ)اإلمجاع انسكىجي شروطه وجطبيقاجه من كحاب 

: وومٞمف اعم٤ٌمطم٨م اًمت٤مًمٞم٦م

شمٕمريػ اإلمج٤مع اًمًٙمقيت : اعمٌح٨م إول 

طمجٞم٦م اإلمج٤مع اًمًٙمقيت  :  اعمٌح٨م اًمث٤مين 

ذوط آطمتج٤مج سم٤مإلمج٤مع اًمًٙمقيت : اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م 

  (اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٠م)شمٓمٌٞم٘م٤مت اإلمج٤مع اًمًٙمقيت قمٜمد اًم٤ٌمضمل ذم يمت٤مسمف : اعمٌح٨م اًمراسمع 

وؾم٠مورد مجٞمع اعمقاـمـ اًمتل ـمٌؼ ومٞمٝم٤م اإلُم٤مم اًم٤ٌمضمل دًمٞمؾ اإلمج٤مع اًمًٙمقيت, ُمرشم٦ٌم ْل٤م قمغم 

. أسمقاب اًمٗم٘مف, وم٠مورد ُم٤م شمٕمٚمؼ سم٤مًمٓمٝم٤مرة, صمؿ اًمّمالة صمؿ اًمزيم٤مة, و ٙمذا

اخلامتة 
 .وؾٔٓٚ أهم افْتٚئٟ وافتوصٔٚت



  

:  مْٟٓ افبحٞ 

ؾم٠مقمتٛمد ذم اًم٤ٌمب إول اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل, واعمٜمٝم٩م اًمٕمريض اًمق ٗمل, 

. طمٞم٨م ؾم٠مشمتٌع مجٞمع اعمقاوع اًمتل شمٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م اإلُم٤مم اًم٤ٌمضمل قمـ اإلمج٤مع اًمًٙمقيت

وذم اًم٤ٌمب اًمث٤مين ؾم٠مقمتٛمد قمغم اعمٜمٝم٩م اًمٕمريض اًمق ٗمل, طمٞم٨م أورد اعم٤ًمئؾ 

  .(اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٠م)اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م سم٤مؾمت٘مراء يمت٤مسمف 

  .وؾم٠مقمرض مجٞمع اعمقاـمـ قمغم شمرشمٞم٥م أسمقاب اعمقـم٠م

. ُمع اًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مإلؿم٤مرة إمم ُمـ واوم٘مف, وُمـ ظم٤مًمٗمف, وسمام ي٘متْمٞمف اعم٘م٤مم

: ظّع دم افبحٞ 

شمتٌع يمالم اًم٤ٌمضمل قمـ اإلمج٤مع ذم يمتٌف ٓؾمتٜم٤ٌمط ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤معمقوقع وُمٜمٝمجف  (1

. ذم شمٜم٤مول ُمقوققم٤مت اإلمج٤مع اًمًٙمقيت

. آًمتزام سمٛمٜمٝمجٞم٦م يمت٤مسم٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل (2

. قمزو أي٤مت إمم ُمقاوٕمٝم٤م ُمـ اعمّمحػ اًمٙمريؿ (3

قمزو احلدي٨م إمم ُمّم٤مدره, وم٢من يم٤من ذم اًمّمحٞمحلم أو أطمدمه٤م ايمتٗمٞم٧م سمذًمؽ, ( 4

وإٓ ظمرضمتف ُمـ سم٤مىمل اًمٙمت٥م اًمًت٦م وهمػم ٤م سمح٥ًم ُم٤م يتٞمن ُمع ٟم٘مؾ يمالم إئٛم٦م قمغم 

. احلدي٨م ُم٤م أُمٙمـ

. اًمتٕمٚمٞمؼ ذم اعمقاوع اًمتل حتت٤مج إمم شمٕمٚمٞمؼ (5

. اًمتٕمريػ سم٤مٕقمالم وإُم٤ميمـ  (6

: وأزود اًمٌح٨م سم٤مًمٙمِم٤موم٤مت وومٝمرؾم٧م اعمّم٤مدر واعمراضمع, و ل يم٤مًمت٤مزم (7

. ومٝمرؾم٧م اعمّم٤مدر واعمراضمع (  أ

. يمِم٤مف أي٤مت  (  ب

. يمِم٤مف إطم٤مدي٨م (  ج



  

 .يمِم٤مف أصم٤مر (د 

. يمِم٤مف إقمالم ( ـ   

. دًمٞمؾ حمتقي٤مت اًمٌح٨م (و  

 ًٚ وم٢مين أشمقضمف سم٤مًمِمٙمر اجلزيؾ جل٤مُمٕمتل ويمٚمٞمتل وىمًٛمل وُمِم٤مخيل قمغم ُم٤م : وختٚم

 ٤مًمح ُمؼمور, وأن جيزهيؿ قمٜمل - إن ؿم٤مء اهلل - سمذًمقه ُمٕمل ُمـ ضمٝمد ُمِمٙمقر, وقمٛمؾ 

.  وقمـ اًمٓم٤مًم٤ٌمت ظمػم اجلزاء

يمام أؾمجؾ ؿمٙمري وشم٘مديري ًمٗمْمٞمٚم٦م ؿمٞمخل وُمقضمٝمل ذم اظمتٞم٤مر اعمقوقع ؾمٕم٤مدة 

. حمٛمد قمكم إسمرا ٞمؿ ؾمٚمٛمف اهلل/ إؾمت٤مذ اًمديمتقر

واًمِمٙمر ُمق قل إمم ومْمٞمٚم٦م ؿمٞمخل وُمنمذم اًمذي همٛمرين سمٗمْمٚمف وإطم٤ًمٟمف 

وشمقضمٞمٝم٤مشمف اًمتل يم٤من ْل٤م أسمٚمغ إصمر ذم إظمراج اًمرؾم٤مًم٦م قمغم  ذا اًمٜمحق, ُمع طمًـ ظمٚمؼ, 

وسمٕمد ٟمٔمر, وؾمالُم٦م رأي, وأدب, ورقم٤مي٦م وقمٜم٤مي٦م, ؾم٤مئٚم٦م اهلل ًمف اًمتقومٞمؼ واـمراد اًمٜمج٤مح, 

. وأن جيزيف ظمػمًا, وأن حيٗمٔمف ذم ٟمٗمًف وأ ٚمف ووًمده وُم٤مًمف

: وأشمقضمف سم٤مًمِمٙمر اجلزيؾ ًمٚمٛمٜم٤مىمِملم, ومه٤م

. حمٛمد قمكم إسمرا ٞمؿ/ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ ؾمٕم٤مدة اًمديمتقر

. قمٌد اًمرمحـ اًم٘مرين/ وومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ ؾمٕم٤مدة اًمديمتقر

قمغم ىمٌقْلام ُمٜم٤مىمِم٦م  ذه اًمرؾم٤مًم٦م ودمِمٛمٝمام ىمراءهت٤م, وأدقمق اهلل ْلام قمغم ُم٤م ي٘مدُم٤مٟمف 

ُمـ شمقضمٞمٝم٤مت ؾمديدة, و ٟم٘مدات ُمٗمٞمدة, ؾمتٙمقن سمٕمقن اهلل وشمقومٞم٘مف حمؾ قمٜم٤مي٦م ُمـ 

. اًم٤ٌمطمث٦م, ؾم٤مئٚم٦م اهلل أن جيٕمؾ ضمٝمقدمه٤م ذم ُمقازيـ طمًٜم٤مهتام

وأؾم٠مًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن يرزىمٜمل اًم٘مٌقل ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة, وأن جيٕمؾ قمٛمكم 

. ظم٤مًمّم٤ًم ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ, و ؾ اًمٚمٝمؿ قمغم حمٛمد وقمغم آًمف و حٌف وؾمٚمؿ



  

املدخم 

 (املنحقى شرح املىطأ)جعريف مىجز باإلمام انباجي وكحابه 
 

 

 

: وومٞمف ُمٌحـث٤من

شمٕمريػ ُمقضمز سم٤مإلُم٤مم اًم٤ٌمضمل : اعمٌح٨م إول 

 (اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٠م)شمٕمريػ ُمقضمز سمٙمت٤مسمف : اعمٌح٨م اًمث٤مين 

: وإًمٞمؽ سمٞم٤مهنام




 

املبحث األول 
 جعريف مىجز باإلمام انباجي 

:  اشّه وٕسبه 

سمـ ()أسمق اًمقًمٞمد ؾمٚمٞمامن سمـ ظمٚمػ سمـ ؾمٕمد  ق ذو اًمقزارشملم اًم٘م٤ميض اإلُم٤مم

. () اًمذ ٌل() إٟمدًمز اًم٘مرـمٌل اًم٤ٌمضمل()أيقب سمـ وارث اًمتجٞمٌل

                                           

 

 

 

 

  

 

 

 




 

: موفده وٕنٖته وأرسته 

. ()[سمٞمتف سمٞم٧م قمٚمؿ وٟم٤ٌم ٦م, و يم٤من ًمف إظمقة ضمّٚم٦م ٟمٌالء]

واقمٚمؿ أٟمٜم٤م أ ؾ سمٞم٧م مل ٟمخؾ ": ىم٤مل قمـ أهشمف وأ ؾ سمٞمتف ذم و ٞمتف ًمقًمديف

سمٗمْمؾ اهلل ُم٤م اٟمتٝمك إًمٞمٜم٤م ُمٜمف ُمـ  الح وشمديـ وقمٗم٤مف وشمّم٤مون, ومٙم٤من سمٜمق أيقب 

ؾمٚمٞمامن : ضمدٟم٤م ؾمٕمدًا, صمؿ يم٤من سمٜمق ؾمٕمد: سمـ وارث قمٗم٤م اهلل قمٜم٤م وقمٜمٝمؿ أمجٕملم

. وظمٚمػ وقمٌداًمرمحـ وأمحد

ويم٤من أوومر اًمّمالح واًمتديـ واًمتنمع واًمتٕمٌد ذم ضمديمؿ ظمٚمػ: يم٤من ُمع 

ضم٤م ف وطم٤مًمف واشم٤ًمع دٟمٞم٤مه, ُمٜم٘مٌْم٤ًم قمٜمٝم٤م, ُمت٘مٚماًل ُمٜمٝم٤م, صمؿ أىمٌؾ قمغم اًمٕم٤ٌمدة 

. وآقمتٙم٤مف إمم أن شمقذم رمحف اهلل

حمٛمد : ؾمٚمٞمامن, وقماّميمام: قمكم وقمٛمر, وأسمقيمام: قماّميمام : صمؿ يم٤من سمٜمق ظمٚمػ

وإسمرا ٞمؿ, ومٚمؿ يٙمـ ذم أقمامُمٙمام إٓ ُمِمٝمقر سم٤محل٩م واجلٝم٤مد, واًمّمالح واًمٕمٗم٤مف, 

طمتك شمقذم ُمـ شمقذم ُمٜمٝمؿ قمغم ذًمؽ, قمٗم٤م اهلل قمٜم٤م وقمٜمٝمؿ, ويم٠مٟمٜمل ٓطمؼ هبؿ, ووارد 

قمٚمٞمٝمؿ, ويّمػم إُمر إًمٞمٙمام, ومال شم٠مظمذا همػم ؾمٌٞمٚمٝمؿ, و ٓ شمروٞم٤م همػم أطمقاْلؿ, وم٢من 

اؾمتٓمٕمتام اًمزي٤مدة ومألٟمٗمًٙمام َتٝمدان, وْلام شمٌٜمٞم٤من, وإٓ ومال شم٘مٍما قمـ 

. ()ا ـ"أطمقاْلؿ

. () وًمد ذم ىمرـم٦ٌم

                                           
= 

 

 

 

 




 

.   ؾمٜم٦م صمالث وأرسمٕمامئ٦م()ذم ذي احلج٦م

ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ قمكم سمـ ظمٚمػ سمـ يقٟمس سمـ همزًمقن إُمقي إٟمدًمز 

: ؾم٠مًم٧م اًم٤ٌمضمل قمـ ُمقًمده وم٘م٤مل":  عم٤م ؾمئؾ قمـ ُمقًمد أيب اًمقًمٞمد اًم٤ٌمضمل()اًمتٓمٞمكم

 . ()وًمدت ؾمٜم٦م أرسمع وأرسمٕمامئ٦م

صمؿ رأي٧م سمٕمد ذًمؽ شم٤مريخ ُمقًمده سمخط أُمف ويم٤مٟم٧م وم٘مٞمٝم٦م وًمد : ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر 

.  ()ا ـ"اسمٜمل ؾمٚمٞمامن ذم ذي احلج٦م ؾمٜم٦م صمالث وأرسمٕمامئ٦م

يم٤من أسمقه شم٤مضمرًا يٓمٚم٥م جم٤مًمس اًمٕمٚمامء, ويت٠مصمر هبؿ, وحي٥م أن يٙمقن ًمف ُمـ 

ويم٤مٟم٧م أُمف وم٘مٞمٝم٦م, و ل اسمٜم٦م أيب سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد اهلل . إوٓد ُمـ يٙمقن ُمثٚمٝمؿ

. اًم٘مؼمي اًم٘مرـمٌل

ؾمٙمـ واًمده ظمٚمػ اًم٤ٌمضمل ىمرـم٦ٌم سم٤مٕٟمدًمس, وًمزم أسم٤م سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌداهلل 

. اًم٘مؼمي, ؾمٜم٦م, صمؿ ظمٓم٥م اسمٜمتف ومزوضمٝم٤م إي٤مه, وم٠مٟمج٧ٌم ًمف ؾمٚمٞمامن أسم٤م اًمقًمٞمد  ٤مطمٌٜم٤م

                                           
= 

 

 

 

 

 




 

: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م اًمقًمٞمد اًم٤ٌمضمل ي٘مقل:  ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ قمكم سمـ همزًمقن 

يم٤من أيب ُمـ دم٤مر اًم٘مػموان ُمـ سم٤مضم٦م اًم٘مػموان ويم٤من خيتٚمػ إمم إٟمدًمس وجيٚمس "

شمرى أرى زم : أسمق سمٙمر سمـ ؿمامخ, وشمٕمجٌف ـمري٘متف ومٙم٤من ي٘مقل: إمم وم٘مٞمف هب٤م ي٘م٤مل ًمف

إن أطم٧ٌٌم أن شمرزق اسمٜم٤م ُمثكم : ومٚمام أيمثر ُمـ ذًمؽ اًم٘مقل ىم٤مل ًمف اسمـ ؿمامخ! اسمٜم٤م ُمثٚمؽ

وم٤مؾمٙمـ سم٘مرـم٦ٌم و أًمزم أسم٤م سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًم٘مؼمي واظمٓم٥م إًمٞمف اسمٜمتف وم٢من 

أٟمٙمحٙمٝم٤م ومٕمًك أن شمرزق ُمثكم وم٘مدم ىمرـم٦ٌم وًمزم أسمق سمٙمر اًم٘مؼمي ؾمٜم٦م وأفمٝمر ًمف 

اًمّمالح وم٠مقمج٥م سمٓمري٘متف صمؿ ظمٓم٥م إًمٞمف اسمٜمتف سمٕمد ؾمٜم٦م ومزوضمف هب٤م ومج٤مءه ُمـ اًمقًمد 

أسمق اًمقًمٞمد واسمـ آظمر  ٤مر  ٤مطم٥م اًمّمالة سمنىمًٓم٦م واسمـ صم٤مًم٨م يم٤من ُمـ أدل 

اًمٜم٤مس سمٌالد اًمٕمدو ذم اًمٖمزو طمتك إٟمف يم٤من يٕمرف إرض سم٤مًمٚمٞمؾ سمِمؿ اًمؽماب أو يمام 

. ()ا ـ"ىم٤مل

: رحالته دم ضِٛ افًِم وصٔوخه

:  سم٘مرـم٦ٌم قمـ بٕٕٚدفسأظمذ 

. ( ـ420ت)اسمـ اًمرطمقي أسمق سمٙمر ظمٚمػ سمـ أمحد 

. ( ـ421ت)واسمـ أيب در ؿ 

. ( ـ425ت)وأيب ؾمٕمٞمد ظمٚمػ اجلٕمٗمري 

واًم٘م٤ميض أيب اًمقًمٞمد يقٟمس سمـ قمٌداهلل سمـ ُمٖمٞم٨م اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمّمٗم٤مر 

                                           

 

 




 

. ( ـ429ت)اًم٘مرـمٌل 

. ( ـ437ت)وأيب حمٛمد ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م اعم٘مرئ 

وأيب سمٙمر حمٛمد سمـ احلًـ سمـ  قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌد اًمقارث ُم٤مت سمٕمد 

. ( ـ450)

 . ( ـ453ت)وحمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ومقرشمش 

وأيب ؿم٤ميمر قمٌداًمقاطمد سمـ حمٛمد سمـ ُمق ٥م اًمتجٞمٌل اًم٘مؼمي ظم٤مًمف 

. ( ـ456ت)

وعّم٤م سمٚمغ ُمـ اًمًـ صمالصم٤ًم وقمنميـ ؾمٜم٦م رطمؾ إمم اعمنمق ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ, وذًمؽ 

ذم طمدود قم٤مم ؾمت٦م وقمنميـ وأرسمٕمٛمئ٦م  جري٦م, واًمت٘مك سمِمٞمقخ اًمٕمٚمؿ  ٜم٤مك: وطم٤مز 

. قمٚماًم يمثػماً 

ويم٤من ُم٘م٤مُمف سم٤معمنمق ٟمحق صمالصم٦م قمنم قم٤مُم٤ًم: وؿمٛمٚم٧م رطمٚمتف ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م 

. وسمٖمداد واًمٙمقوم٦م ودُمِمؼ وُمٍم واعمق ؾ و ٞمدا

 ومح٩م وضم٤مور صمالصم٦م مُٜ ادُرمٜارحتؾ اًم٤ٌمضمل رمحف اهلل ذم سمداي٦م رطمٚمتف إمم 

ويم٤من ي٤ًمومر ُمٕمف إمم . طم٩ّم ومٞمٝم٤م أرسمع طمج٩م. أقمقام ُمالزُم٤م ٕيب ذر اْلروي احل٤مومظ

. هاة سمٜمك ؿم٤ٌمسم٦م وخيدُمف, ويتٍمف ًمف ذم طمقائجف

: وؾمٛمع  ٜم٤مك أيْم٤ًم ُمـ 

. أيب سمٙمر اعمٓمققمل 

. وأيب سمٙمر حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ؾمحٜمقيف اإلؾمٗمرائٜمل

. وحمٛمد سمـ قمكم سمـ امحد سمـ حمٛمقد اًمقّراق




 

 وأيب احلًـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ  خر  

 وم٠مىم٤مم هب٤م صمالصم٦م أقمقام يدرس اًمٗم٘مف ويًٛمع احلدي٨م قمـ بٌدادورطمؾ إمم 

: أئٛمتٝم٤م ومٚم٘مل هب٤م ضمٚم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء 

. ( ـ452ت)يم٠ميب اًمٗمْمؾ حمٛمد سمـ قمٛمروس إُم٤مم اعم٤مًمٙمٞم٦م 

. ( ـ450ت)وأيب اًمٓمٞم٥م ـم٤م ر سمـ قمٌد اهلل اًمٓمؼمي رئٞمس اًمِم٤مومٕمٞم٦م 

. ( ـ476ت)وأيب إؾمح٤مق إسمرا ٞمؿ سمـ قمكم اًمِم٤مومٕمل اًمِمػمازي 

. ( ـ436ت)واًم٘م٤ميض أيب قمٌد اهلل احلًلم سمـ قمكم اًمّمٞمٛمري 

. ( ـ478ت)أيب قمٌداهلل حمٛمد سمـ قمكم اًمداُمٖم٤مين 

: وؾمٛمع هب٤م ُمـ 

. ( ـ445ت)أيب إؾمح٤مق إسمرا ٞمؿ سمـ قمٛمر اًمؼمُمٙمل احلٜمٌكم 

. ( ـ451ت)وأيب ـم٤مًم٥م اًمٕمِم٤مري حمٛمد سمـ قمكم سمـ اًمٗمتح 

. ( ـ440ت)أيب ـم٤مًم٥م حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ إسمرا ٞمؿ سمـ همٞمالن 

. ( ـ434ت)وأيب ـم٤مًم٥م قمٛمر سمـ إسمرا ٞمؿ اعمٕمروف سم٤مسمـ مح٤مُم٦م 

وأيب احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ احلًـ احلريب, اعمٕمروف سمـ٤مسمـ ىمِمٞمش اًمٜمحقي 

. ( ـ437ت)

. ( ـ434ت)وهمالم إهبري أيب سمٙمر حمٛمد سمـ اعم١مُمؾ اعم٤مًمٙمل 

. ( ـ441ت)وأيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمكم اًمّمقري 

. ( ـ439ت)احلًلم سمـ قمكم اًمٓمٜم٤مضمػمي  (أيب اًمٗمتح: وىمٞمؾ)وأيب اًمٗمرج 

وؾمٛمع ُمٜمف اخلٓمٞم٥م . ( ـ463ت)وأيب سمٙمر اخلٓمٞم٥م قمكم سمـ صم٤مسم٧م اًمٌٖمدادي 




 

. أيْم٤م

. ( ـ433ت)وأيب اًمٜمجٞم٥م قمٌداًمٖمٗم٤مر إرُمقي 

. ( ـ441ت)وأيب احلًـ أمحد سمـ حمٛمد اًمٕمتٞم٘مل 

. ( ـ447ت)وأيب اًم٘م٤مؾمؿ قمكم اًمتٜمقظمل 

.  ( ـ442ت)وأيب احلًـ حمٛمد سمـ قمٌداًمقاطمد اعمٕمروف سم٤مسمـ زوج احلرة 

. ( ـ440ت)وأيب ُمٜمّمقر حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمثامن اعمٕمروف سم٤مًمًّقاق 

.  وهمػم ؿ

:  ُمـ بدمنق ومًٛمع  افنٚمودظمؾ

. ( ـ433ت)أيب احلًـ قمكم سمـ ُمقؾمك اًمًٛم٤ًمر 

. ( ـ431ت)وأيب احلًـ حمٛمد سمـ قمقف 

. ( ـ431ت)وأيب اًم٘م٤مؾمؿ قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداًمٕمزيز سمـ اًمٓمٌٞمز 

:  ُمـ بّكوؾمٛمع 

.  أيب حمٛمد قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ اًمقًمٞمد سمـ ؾمٕمد سمـ سمٙمر إٟمدًمز, وهمػم واطمد

 وم٠مىم٤مم هب٤م قم٤مُم٤ًم يدرس قمغم أيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ أمحد اًمًٛمٜم٤مين ادوصلودظمؾ 

. إ قل, وم٠مظمذ قمٜمف قمٚمؿ اًمٕم٘مٚمٞم٤مت ( ـ444ت)

. ( ـ437ت) ؾمٛمع ُمـ اًمًٙمـ سمـ مُجٞمع اًمّمٞمداوي وبهٔدا

. أيب اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٕمٞمد سمـ و ٥م سمـ أمحد سمـ ؾمٚمامن ؾمٛمع ُمـ  وبٚفُوؾٜ

. واًمنميػ أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اًمرمحـ احلًٜمل 

. وطم٤مز ذم رطمٚمتف قمٚماًم يمثػماً 




 

: وادالحظ هْٚ 

أن اًم٤ٌمضمل رمحف اهلل ظمرج ذم رطمٚمتف ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ, ورضمع إمم إٟمدًمس  (1

. سمٕمد صمالث قمنمة ؾمٜم٦م سمٕمٚمؿ همزير طمّمٚمف ُمع اًمٗم٘مر واًمت٘مٜمع سم٤مًمٞمًػم

يم٤من ذم رطمٚمتف وأول وروده إٟمدًمس ": رمحف اهلل()ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض

ُم٘ماًل ُمـ دٟمٞم٤مه طمتك اطمت٤مج ذم ؾمٗمره إمم اًم٘مّمد سمِمٕمره, واؾمت٠مضمر ٟمٗمًف 

ُمدة ُم٘م٤مُمف سمٌٖمداد ومٞمام ؾمٛمٕمتف ُمًتٗمٞمْم٤ًم حلراؾم٦م درب, ومٙم٤من يًتٕملم 

صمؿ ورد إٟمدًمس, وطم٤مًمف . سم٢مضم٤مرشمف قمغم ٟمٗم٘متف, وسمْمقئف قمغم ُمٓم٤مًمٕمتف

وّٞم٘م٦م ومٙم٤من يتقمم رضب ورق اًمذ ٥م ًمٚمٖمزل وإٟمزال ويٕم٘مد اًمقصم٤مئؼ, 

أٟمف يم٤من طمٞمٜمئذ - واخلؼم ذم ذًمؽ ُمِمٝمقر - ومٚم٘مد طمدصمٜمل صم٘م٦م ُمـ أ ح٤مسمف 

خيرج إًمٞمٜم٤م إذا ضمئٜم٤م ًمٚم٘مراءة قمٚمٞمف وذم يديف أصمر اعمٓمرىم٦م و دأ اًمٕمٛمؾ, إمم أن 

ومِم٤م قمٚمٛمف وقمرف, وؿمٝمرت شمقاًمٞمٗمف, ومٕمرف طم٘مف وضم٤مءشمف اًمدٟمٞم٤م وقمٔمؿ 

ضم٤م ف وىمّرسمف اًمرؤؾم٤مء وىمّدروه ىمدره, واؾمتٕمٛمٚمقه ذم إُم٤مٟم٤مت واًم٘مْم٤مء 

وم٤مشمًٕم٧م طم٤مًمف وشمقومر يمًٌف طمتك ُم٤مت قمـ ُم٤مل واومر . وأضمزًمقا  الشمف

ظمٓمػم ويم٤من يّمح٥م اًمرؤؾم٤مء ويرؾمؾ سمٞمٜمٝمؿ وي٘مٌؾ ضمقائز ؿ, و ؿ ًمف 

. ()ا ـ"قمغم هم٤مي٦م اًمؼّم, ومٙمثر اًم٘م٤مئؾ ومٞمف ُمـ أضمؾ  ذا

رمحف اهلل ذم أّول أُمره يم٤من ُمٕمرووم٤ًم سم٤مٕدب واًمِمٕمر, وًمٙمٜمف مل  اًم٤ٌمضمل أن (2

                                           

 

 




 

وىمد أؿم٤مر إمم  ذا اًم٘م٤ميض . يرض ًمرطمٚمتف أن شمٙمقن إٓ ذم قمٚمقم اًمنمع

يم٤من ذم رطمٚمتف وأول ": قمٞم٤مض رمحف اهلل ذم يمٚمٛمتف اًم٤ًمسم٘م٦م, طمٞم٨م ىم٤مل

وروده إٟمدًمس ُم٘ماًل ُمـ دٟمٞم٤مه طمتك اطمت٤مج ذم ؾمٗمره إمم اًم٘مّمد 

 ا ـ"سمِمٕمره

... ": ُمتحدصم٤ًم قمـ سمدء رطمٚمتف إمم اعمنمق ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿوي٘مقل اسمـ سم٤ًمم

ومل شمزل أىمٓم٤مر شمٚمؽ إوم٤مق شمقا ٚمف, وقمج٤مئ٥م اًمِم٤مم واًمٕمراق شمٖم٤مزًمف: 

طمتك أضم٤مب, وؿمد اًمريم٤مب, وودع إوـم٤من وإطم٤ٌمب, ومرطمؾ ؾمٜم٦م ؾم٧م 

وقمنميـ, ومام طمؾ سمٚمدًا, إٓ وضمده ُممن سمذيمره, ٟمِمقان ُمـ ىمٝمقيت ٟمٔمٛمف 

وٟمثره, وُم٤مل إمم قمٚمؿ اًمدي٤مٟم٦م, وىمد يم٤من ىمٌؾ رطمٚمتف شمقمم إمم فمٚمف, ودظمؾ 

. ()ا ـ"ذم مجٚم٦م أ ٚمف, ومٛمِمك سمٛم٘مٞم٤مس, وسمٜمك قمغم أؾم٤مس

أٟمف رمحف اهلل مل ي٘متٍم ذم ـمٚمٌف ًمٚمٕمٚمؿ قمغم ومـ واطمد, سمؾ درس اًم٘مرآن  (3

وقمٚمقُمف واحلدي٨م وقمٚمقُمف, واًمٗم٘مف وأ قًمف, واًمٚمٖم٦م وقمٚمقُمٝم٤م, واًمٕم٘مٞمدة 

 .ويمت٥م و ٜمػ ومٞمٝم٤م مجٞمٕمٝم٤م, و ٙمذا ومٚمٞمٙمـ اًمٓمٚم٥م. وُم٤ٌمطمثٝم٤م

: مُٕٚته افًِّٜٔ

ضم٤مءت قم٤ٌمرات اًمثٜم٤مء وآقمؽماف سمٛمٙم٤مٟم٦م اًم٤ٌمضمل, ؿم٤م دًا ُمـ قمٚمامء قمٍمه 

قمغم ُم٤م سمٚمٖمف رمحف اهلل ُمـ حمؾ ؾم٤مُمؼ, وُمٙم٤مٟم٦م ُمرُمقىم٦م ذم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م, وُمـ  ذه 

                                           

 

 




 

: اًمٕم٤ٌمرات

 

رمحف اهلل و ق ُمـ شمالُمٞمذ  ( ـ498ت)ىم٤مل أسمققمكم احلًلم اًمٖم٤ًمين اجلٞم٤مين 

ويم٤من ُم٘م٤مُمف سم٤معمنمق ٟمحق صمالصم٦م قمنم قم٤مُم٤ًم وضمّؾ ىمدره سم٤مًمنمق ": اًم٤ٌمضمل

وإٟمدًمس, وؾمٛمع ُمٜمف سم٤معمنمق ٟمحق صمالصم٦م قمنم قم٤مُم٤ًم وطم٤مز اًمرئ٤مؾم٦م سم٤مٕٟمدًمس, 

.  ()ا ـ"وم٠مظمذ قمٜمف هب٤م قمٚمؿ يمثػم وؾمٛمع ُمٜمف مج٤مقم٦م

وىم٤مل اسمـ ؾمٙمرة أسمق قمكم احلًلم سمـ حمٛمد سمـ ومػمة اًمّمدذم احل٤مومظ 

 ق أطمد أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ٓ ي٠ًمل قمـ ُمثٚمف ُم٤م رأي٧م ":  ٤مطمٌف ( ـ514ت)

. ()ا ـ"ُمثٚمف

. ُم٤م رأي٧م ُمثٚمف وُم٤م رأي٧م قمغم ؾمٛمتف و ٞمئتف وشمقىمػم جمٚمًف : ": وىم٤مل ُمرة

 .()ا ـ" ق أطمد أئٛم٦م اعمًٚمٛملم: وىم٤مل 

وسمٚمٖمٜمل أن أسم٤م " : ( ـ544ت)وىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك اًمٞمحّمٌل 

مل : حمٛمد اسمـ أيب ضمٕمٗمر وأسم٤م حمٛمد سمـ طمزم اًمٔم٤م ري قمغم سمٕمد ُم٤م سمٞمٜمٝمام يم٤من ي٘مقل

 " ُمثؾ أيب اًمقًمٞمد, رمحف اهلل()يٙمـ ًمٚمامًمٙمٞم٦م سمٕمد قمٌد اًمق ٤مب

                                           

 

 

 

 

 




 

يم٤من أسمق اًمقًمٞمد رمحف اهلل, وم٘مٞمٝم٤ًم ٟمّٔم٤مرًا حم٘م٘م٤ًم راوي٦م حمدصم٤ًم, يٗمٝمؿ ": وىم٤مل قمٞم٤مض 

 ٞمٖم٦م احلدي٨م ورضم٤مًمف, ُمتٙمٚماًم أ قًمٞم٤ًم ومّمٞمح٤ًم ؿم٤مقمرًا ُمٓمٌققم٤ًم, طمًـ اًمت٠مًمٞمػ, 

ًمف ذم  ذه إٟمقاع شمّم٤مٟمٞمػ ُمِمٝمقرة ضمٚمٞمٚم٦م, وًمٙمـ أسمٚمغ ُم٤م يم٤من ومٞمٝم٤م . ُمت٘مـ اعمٕم٤مرف

ذم اًمٗم٘مف وإشم٘م٤مٟمف, قمغم ـمريؼ اًمٜمّٔم٤مر ُمـ اًمٌٖمداديلم وطمّذاق اًم٘مرويلم واًم٘مٞم٤مم سم٤معمٕمٜمك 

.  واًمت٠مويؾ

.  ويم٤من اًم٘م٤ميض أسمق قمٌد اهلل سمـ ؿمؼميـ يثٜمل قمٚمٞمف يمثػماً : ىم٤مل

ويمذًمؽ يم٤من ؿمٞمخٜم٤م أسمق إؾمح٤مق سمـ ضمٕمٗمر اًمٗم٘مٞمف, وىم٤ميض اًم٘مْم٤مة أسمق حمٛمد 

. سمـ ُمٜمّمقر يرسمقن سمف ضمدًا, ويٗمْمٚمقٟمف ويٗمْمٚمقن يمتٌف

ذيمر أؾمت٤مذٟم٤م أسمق اًمقًمٞمد : وذيمره اإلُم٤مم أسمق سمٙمر اًمٓمرـمقر وم٘م٤مل

. ()ا ـ"اًم٤ٌمضمل

اًمٗم٘مٞمف اًم٘م٤ميض إضمؾ ؿمٞمخٜم٤م ويمٌػمٟم٤م وإُم٤مُمٜم٤م اًمذي ٟمٗمزع إًمٞمف ذم ]وو ػ سمـ

اعمِمٙمالت وٟمٕمتٛمد قمٚمٞمف ومٞمام دمهٜم٤م ُمـ أُمقر اًمٜم٤مس وُمٕمروم٦م شمقطمٞمد ظم٤مًم٘مٜم٤م و ٗم٤مشمف 

إُم٤مم ضم٤مُمع أو إُم٤مم إئٛم٦م ذم اعمنمق ]و سمـ٠مٟمف  [اًمتل سم٤من هب٤م قمـ مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت

واعمٖمرب وٓ ؾمٞمام سم٤مًمٕمراق وأن أيمثر اًمٌالد اعمٗمت٘مرة ًمٕمٚمٛمف سم٤مًمّمحٞمح ُمـ احلدي٨م 

. ()[واًمً٘مٞمؿ
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اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م احل٤مومظ ذو "رمحف اهلل, سم٠مٟمف  ( ـ748ت)وو ٗمف اًمذ ٌل 

. ()"اًمٗمٜمقن اًم٘م٤ميض

أطمد احلٗم٤مظ اعمٙمثػميـ ذم اًمٗم٘مف "رمحف اهلل, سم٠مٟمف  ( ـ749ت)وو ٗمف اسمـ يمثػم 

. ()"واحلدي٨م

سمرع ذم احلدي٨م, ": رمحف اهلل, سم٘مقًمف ( ـ911ت)وو ٗمف اًمًٞمقـمل 

واًمتٗمًػم, واًمٗم٘مف, وإ ٚملم, ورضمع إمم إٟمدًمس سمٕمد صمالث قمنمة ؾمٜم٦م سمٕمٚمقم 

يمثػمة, وشمّمدر ًمإِلوم٤مدة واِٟمتٗمع سمف مج٤مقم٦م يمثػمة, ووزم ىمْم٤مء ُمقاوع ُمـ إٟمدًمس, 

. ()ا ـ"وومِم٤م قمٚمٛمف, وقمٔمؿ ضم٤م ف

: تالمٔذه

شمٗم٘مف سمف أئٛم٦م واؿمتٝمر اؾمٛمف, وٟمٌغ ُمـ شمالُمٞمذه ُم٤م يٙمٗمل ذيمر ؿ قمـ سمٞم٤من 

: ُمٙم٤مٟمتف, وحمٚمف ُمـ اًمٕمٚمؿ: ومٛمـ  ١مٓء اًمتالُمٞمذ

ظمٚمػ أسم٤مه ذم . أسمق اًم٘م٤مؾمؿ أمحد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمٕمد سمـ أيقب اًم٤ٌمضمل (1

شمقذم سمجدة سمٕمد ُمٜمٍمومف ُمـ احل٩م ؾمٜم٦م . و ػ سم٤مًمز د واًمقرع. طمٚم٘متف سمٕمد ووم٤مشمف

. ( ـ493)

. ( ـ498)أسمققمكم احلًلم سمـ أمحد اًمٖم٤ًمين اجلٞم٤مين إٟمدًمز  (2

                                           

 

 

 

 




 

ة سمـ ؾمٙمرة اًمّمدذم اًمنىمًٓمل اعمٕمروف  (3 أسمققمكم طمًلم سمـ حمٛمد سمـ ومػِمِّد

. ( ـ514ت) (اسمـ ؾمٙمرة)سمـ

أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ قمكم سمـ همزًمقن إُمقي إٟمدًمز شمقذم ذم ٟمحق  (4

. ( ـ520)

أسمقسمٙمر حمٛمد سمـ اًمقًمٞمد سمـ حمٛمد سمـ ظمٚمػ اًمٗمريض اًمٗمٝمري اًمٓمرـمقر  (5

. ( ـ520ت) (اسمـ أيب رٟمدىم٦م)يٕمرف ذم وىمتف سمـ

أسمق قمٛمر سمـ قمٌد اًمؼم : وطمدث قمٜمف طم٤مومظ اعمٖمرب. وشمٗم٘مف قمغم اًم٤ٌمضمل ظمٚمؼ

  ., ومه٤م أيمؼم ُمٜمف( ـ463ت)وطم٤مومظ اعمنمق أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م  ( ـ463ت)

: ظَٔدته 

أسمق ذر اْلروي قمٌد سمـ : ُمـ ؿمٞمقخ اًم٤ٌمضمل اًمذيـ أظمذ قمٜمٝمؿ و ٓ زُمٝمؿ سمٛمٙم٦م

.  ـ434أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ همٗمػم إٟمّم٤مري اعم٤مًمٙمل يٕمرف سم٤مسمـ اًمًامك شمقذم 

أظمذ اًمٙمالم ورأي ":  قمـ أيب ذر رمحف اهللرمحف اهلل ( ـ748ت)ىم٤مل اًمذ ٌل 

 وسم٨م ذًمؽ ()قمـ اًم٘م٤ميض أيب سمٙمر سمـ اًمٓمٞم٥م (إؿمٕمري: يٕمٜمل)أيب احلًـ 

سمٛمٙم٦م ومحٚمف قمٜمف اعمٖم٤مرسم٦م إمم اعمٖمرب وإٟمدًمس, وىمٌؾ ذًمؽ يم٤مٟم٧م قمٚمامء اعمٖمرب ٓ 

                                           



 

 




 

يدظمٚمقن ذم اًمٙمالم سمؾ يت٘مٜمقن اًمٗم٘مف أو احلدي٨م أو اًمٕمرسمٞم٦م وٓ خيقوقن ذم 

اعمٕم٘مقٓت وقمغم ذًمؽ يم٤من إ ٞمكم وأسمق اًمقًمٞمد سمـ اًمٗمريض وأسمق قمٛمر اًمٓمٚمٛمٜمٙمل 

. وُمٙمل اًم٘مٞمز وأسمق قمٛمرو اًمداين وأسمق قمٛمر سمـ قمٌد اًمؼم واًمٕمٚمامء

ىم٤مل أسمق اًمقًمٞمد اًم٤ٌمضمل ذم يمت٤مب اظمتّم٤مر ومرق اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ شم٠مًمٞمٗمف ذم ذيمر 

إمم : يٕمٜمل)ًم٘مد أظمؼمين اًمِمٞمخ أسمق ذر ويم٤من يٛمٞمؾ إمم ُمذ ٌف : اًم٘م٤ميض اسمـ اًم٤ٌمىمالين

إين يمٜم٧م ُم٤مؿمٞم٤م سمٌٖمداد ُمع : ُمـ أيـ ًمؽ  ذا؟ ىم٤مل : وم٠ًمًمتف (ُمذ ٥م اًم٤ٌمىمالين

احل٤مومظ اًمدارىمٓمٜمل, ومٚم٘مٞمٜم٤م أسم٤م سمٙمر سمـ اًمٓمٞم٥م, وم٤مًمتزُمف اًمِمٞمخ أسمق احلًـ وىمٌؾ 

ُمـ  ذا اًمذي  ٜمٕم٧م سمف ُم٤م مل أقمت٘مد أٟمؽ : وضمٝمف وقمٞمٜمٞمف, ومٚمام وم٤مرىمٜم٤مه ىمٚم٧م ًمف

 ذا إُم٤مم اعمًٚمٛملم واًمذاب قمـ اًمديـ,  ذا : شمّمٜمٕمف وأٟم٧م إُم٤مم وىمتؽ؟ وم٘م٤مل 

ومٛمـ ذًمؽ اًمقىم٧م شمٙمررت إًمٞمف ُمع : ىم٤مل أسمق ذر . اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ اًمٓمٞم٥م

أيب, يمؾ سمٚمد دظمٚمتف ُمـ سمالد ظمراؾم٤من وهمػم ٤م ٓ يِم٤مر ومٞمٝم٤م إمم أطمد ُمـ أ ؾ اًمًٜم٦م 

 ق اًمذي يم٤من سمٌٖمداد يٜم٤مفمر قمـ : ىم٤مل اًمذ ٌل  .هتإٓ ُمـ يم٤من قمغم ُمذ ٌف وـمريؼ

اًمًٜم٦م وـمري٘م٦م احلدي٨م سم٤مجلدل واًمؼم ٤من وسم٤محلية رؤوس اعمٕمتزًم٦م واًمراومْم٦م 

واًم٘مدري٦م وأًمقان اًمٌدع وْلؿ دوًم٦م وفمٝمقر سم٤مًمدوًم٦م اًمٌقهيٞم٦م ويم٤من يرد قمغم اًمٙمراُمٞم٦م 

ويٜمٍم احلٜم٤مسمٚم٦م قمٚمٞمٝمؿ, وسمٞمٜمف وسملم أ ؾ احلدي٨م قم٤مُمر, وإن يم٤مٟمقا ىمد خيتٚمٗمقن ذم 

. ا ـ"ُم٤ًمئؾ دىمٞم٘م٦م, ومٚمٝمذا قم٤مُمٚمف اًمدارىمٓمٜمل سم٤مٓطمؽمام

إٟمف : ويم٤من أسمق ذر اْلروي ىمد أظمذ ـمري٘م٦م اسمـ اًم٤ٌمىمالين وأدظمٚمٝم٤م إمم احلرم وي٘م٤مل

أول ُمـ أدظمٚمٝم٤م إمم احلرم وقمٜمف أظمذ ذًمؽ ُمـ أظمذه ُمـ أ ؾ اعمٖمرب وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا 

                                           

 




 

ًمٌخ٤مري وي٠مظمذون ذًمؽ قمٜمف يمام أظمذه أسمق اًمقًمٞمد اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ليًٛمٕمقن قمٚمٞمف 

ق وم٠مظمذ ـمري٘م٦م اًم٤ٌمىمالين قمـ أيب ضمٕمٗمر اًمًٛمٜم٤مين ااًم٤ٌمضمل, صمؿ رطمؾ اًم٤ٌمضمل إمم اًمٕمر

. ىم٤ميض اعمق ؾ  ٤مطم٥م اسمـ اًم٤ٌمىمالين

. , رطمؿ اهلل اجلٛمٞمع, وهمٗمر ْلؿ(إؿم٤مقمرة) ومٕم٘مٞمدشمف قمغم ـمري٘م٦م اعمتٙمٚمٛملم

: مٗفٍٚته

: ًمف اًمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗم٤مت ذم ؿمتك اًمٗمٜمقن , ُمـ أمهٝم٤م  ٜم٤م

. ()ُمٓمٌقع. إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل ذم أطمٙم٤مم إ قل  -

 .()ُمٓمٌقع. اعمٜمٝم٤مج ذم شمرشمٞم٥م احلج٤مج  -

 .()ُمٓمٌقع.اإلؿم٤مرة ذم ُمٕمروم٦م إ قل واًمقضم٤مزة ذم ُمٕمٜمك اًمدًمٞمؾ -

 .()ُمٓمٌقع. احلدود ذم أ قل اًمٗم٘مف -

 .()ُمٓمٌقع. اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٠م -

                                           
 

 

 

 

 

 




 

اًمتٕمديؾ واًمتجريح عمـ ظمّرج ًمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم اجل٤مُمع اًمّمحٞمح,  -

 .()ُمٓمٌقع

 .()و ٞم٦م اًمِمٞمخ احل٤مومظ أيب اًمقًمٞمد اًم٤ٌمضمل إٟمدًمز ًمقًمديف, ُمٓمٌققم٦م -

: أوٓده 

: يم٤من ًمف وًمدان, مه٤م

. أمحد بن شِٔامن بن خِف   افبٚجي  أبو افَٚشم- 

. يم٤من أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ُمـ أ ؾ اًمديـ واًمٗمْمؾ همٚم٥م قمٚمٞمف قمٚمؿ إ قل واخلالف

. شمٗم٘مف قمغم أسمٞمف وظمٚمٗمف ذم طمٚم٘متف سمٕمد ووم٤مشمف

. وأظمذ قمٜمف ضمٚم٦م ُمـ أ ح٤مب أسمٞمف يم٠ميب قمكم اًمّمدذم وطمدث قمٜمف اجلٞم٤مين

: وأًمػ . وأذن ًمف أسمقه ذم إ الح يمتٌف ذم إ قل ومتتٌٕمٝم٤م

. "ُمٕمٞم٤مر اًمٜمٔمر"يمت٤مسمف 

. "ه اًمٜمٔمر"ويمت٤مب 

. "اًمؼم ٤من قمغم أن أول اًمقاضم٤ٌمت اإليامن"ويمت٤مب 

. وختغم قمـ شمريم٦م أسمٞمف ويم٤مٟم٧م واؾمٕم٦م

حتقل إمم , صمؿ ورطمؾ إزم اعمنمق ودظمؾ سمٖمداد وم٠مىم٤مم هب٤م ؾمٜمتلم أو ٟمحقمه٤م

. اًمٌٍمة

. صمؿ اؾمت٘مر ذم سمٕمض ضمزائر اًمٞمٛمـ

                                           

 

 




 

صمؿ طم٩م ومامت سمجدة سمٕمد ُمٜمٍمومف ُمـ احل٩م ذم ؾمٜم٦م صمالث وشمًٕملم وأرسمٕمامئ٦م 

. ()ُمـ اْلجرة رمحف اهلل

. وابن افَٚيض أيب افوفٔد افثٚين ؾٓو أبو احلسن  حمّد 

 ـ, ودومـ  ق وظمٓمٞم٥م هىمًٓمف, 472شمقذم ذم طمٞم٤مة أسمٞمف سمنىمًٓمف, ذم ؾمٜم٦م 

. و كم قمٚمٞمٝمام ذم وىم٧م واطمد, ذم ُمقوع واطمد

ويم٤من ذيمٞم٤ًم ٟمٌٞماًل ُمرضمقًا, ومرصم٤مه أسمقه سمٛمراصمل ": ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض رمحف اهلل

 .()ا ـ"ؿمجٞم٦م

:  وؾٚته 

شمقذم اًم٘م٤ميض أسمق اًمقًمٞمد رمحف اهلل سم٤معمري٦م ًمٞمٚم٦م اخلٛمٞمس سملم اًمٕمِم٤مئلم و ل ًمٞمٚم٦م 

شمًٕم٦م قمنم ظم٤مًمٞم٦م ُمـ رضم٥م ودومـ يقم اخلٛمٞمس سمٕمد  الة اًمٕمٍم ؾمٜم٦م أرسمع 

ويم٤من ضم٤مء إمم اعمري٦م ؾمٗمػمًا سملم رؤؾم٤مء إٟمدًمس ي١مًمٗمٝمؿ قمغم . وؾمٌٕملم وأرسمع ُمئ٦م 

ٟمٍمة اإلؾمالم, ويروم مجع يمٚمٛمتٝمؿ ُمع ضمٜمقد ُمٚمقك اعمٖمرب اعمراسمٓملم قمغم ذًمؽ, 

ودومـ سم٤مًمرسم٤مط قمغم وٗم٦م . ؾمٜم٦م ؾم٧م وقمنميـ وأرسمٕمامئ٦م, ومتقذم ىمٌؾ َت٤مم همروف

. رمحف اهلل. اًمٌحر و غم قمٚمٞمف اسمٜمف أسمق اًم٘م٤مؾمؿ

                                           

 

 

 




 

انثاني  املبحث
 (املنحقى شرح املىطأ)جعريف مىجز بكحاب 

 

: ُمـ ذًمؽ ذم اًمٗم٘مف واعمٕم٤مين :  ذيمر شمّم٤مٟمٞمٗمف ": ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض

. يمت٤مسمف اعمٜمت٘مك ذم ذح اعمقـم٠م قمنميـ جمٚمدًا مل ي١مًمػ ُمثٚمف- 

ويم٤من اسمتدأ يمت٤مسم٤ًم أيمؼم ُمٜمف سمٚمغ ومٞمف اًمٖم٤مي٦م ؾمامه آؾمتٞمٗم٤مء ذم  ذا اعمٕمٜمك, مل - 

. يّمٜمع ُمثٚمف, ذم جمٚمدات

.  ()ا ـ"صمؿ اظمتٍم ُمـ اعمٜمت٘مك يمت٤مسم٤ًم آظمر ؾمامه اإليامء مخس جمٚمدات

: ومتحّمؾ أن ًمٚم٤ٌمضمل ذم اعمقـم٠م صمالصم٦م يمت٥م, و ل

, و ق يمت٤مب يمٌػم اؿمتٛمؾ قمغم اًمٙمالم قمغم ُمٕمٜمل "آؾمتٞمٗم٤مء ذح اعمقـم٠م" 

إطم٤مدي٨م وأصم٤مر, وقمغم إؾم٤مٟمٞمد, وقمغم اظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء, وأدًم٦م 

إىمقال, يمثػم اعم٤ًمئؾ, ومٗمٞمف ذيمر إؾم٤مٟمٞمد, واؾمتٞمٕم٤مب اعم٤ًمئؾ, واًمدًٓم٦م, 

 .وُم٤م اطمت٩م سمف اعمخ٤مًمػ

, اٟمت٘م٤مه ُمـ يمت٤مسمف "آؾمتٞمٗم٤مء" اٟمت٘م٤مءه ُمـ ذطمف "اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٠م" 

, وضمرده قمـ اًمٙمالم قمغم إؾم٤مٟمٞمد, واىمتٍم قمغم ذيمر أىمقال "آؾمتٞمٗم٤مء"

, واظمتالف قمٚمامء اعمذ ٥م, وسمٞم٤من ُمٕم٤مين إطم٤مدي٨م وأصم٤مر, ُم٤مًمؽ

                                           

 

 




 

وؾمٚمؽ ومٞمف ؾمٌٞمؾ إيراد احلدي٨م واعم٠ًمًم٦م ُمـ إ ؾ, صمؿ أشمٌع ذًمؽ ُم٤م يٚمٞمؼ 

سمف ُمـ اًمٗمرع, وأصمٌتف ؿمٞمقظمف اعمت٘مدُمقن ريض اهلل قمٜمٝمؿ, ُمـ اعم٤ًمئؾ , وؾمد 

 .ُمـ اًمقضمقه واًمدٓئؾ

 . اظمتٍم ومٞمف اعمٜمت٘مك"اإليامء": صمؿ  ٜمػ 

, وم٘مد ىم٤مل ومٞمٝم٤م رمحف اهلل سمٕمد "اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٠م"و ذا يًتٗم٤مد ُمـ ُم٘مدُم٦م 

 : احلٛمد هلل, واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف سمام  ق أ ٚمف, واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقًمف 

:  أُم٤م سمٕمد"

ووم٘مٜم٤م اهلل وإي٤مك عم٤م يروٞمف: وم٢مٟمؽ ذيمرت أن اًمٙمت٤مب اًمذي أًمٗم٧م ذم ذح اعمقـم٠م 

يتٕمذر قمغم أيمثر اًمٜم٤مس مجٕمف, ويٌٕمد قمٜمٝمؿ درؾمف,  (يمت٤مب اإلؾمتٞمٗم٤مء)اعمؽمضمؿ, سمـ 

يت٘مدم ًمف ذم  ذا اًمٕمٚمؿ ٟمٔمر, و ٓ شمٌلم ًمف ومٞمف سمٕمد أصمر, وم٢من ٟمٔمره ومٞمف  [مل]ٓ ؾمٞمام 

وًمٙمثرة ُم٤ًمئٚمف وُمٕم٤مٟمٞمف يٛمٜمع حتٗمٔمف وومٝمٛمف, وإٟمام  ق عمـ . يٌٚمد ظم٤مـمره, وحيػمه

رؾمخ ذم اًمٕمٚمؿ وحت٘مؼ سم٤مًمٗمٝمؿ, ورهم٧ٌم أن اىمتٍم ومٞمف قمغم اًمٙمالم ذم ُمٕم٤مين ُم٤م 

يتْمٛمٜمف ذًمؽ اًمٙمت٤مب ُمـ إطم٤مدي٨م واًمٗم٘مف, وأ ؾ ذًمؽ ُمـ اعم٤ًمئؾ سمام يتٕمٚمؼ 

هب٤م ذم أ ؾ يمت٤مب اعمقـم٠م, ًمٞمٙمقن ذطم٤م ًمف, وشمٜمٌٞمٝم٤ًم قمغم ُم٤م يًتخرج ُمـ اعم٤ًمئؾ 

ُمٜمف, ويِمػم قمغم آؾمتدٓل قمغم شمٚمؽ اعم٤ًمئؾ واعمٕم٤مين اًمتل جيٛمٕمٝم٤م, ويٜمّمٝم٤م,  ُم٤م 

خيػ وي٘مرب, ًمٞمٙمقن ذاك طمظ ُمـ اسمتدأ ذم  ذه اًمٓمري٘م٦م ُمـ يمت٤مب آؾمتٞمٗم٤مء إن 

. أراد آىمتّم٤مر قمٚمٞمف, وقمقٟم٤ًم ًمف, إن ـمٛمح٧م مهتف إًمٞمف

, قمغم طم٥ًم ُم٤م رهمٌتف  وإتَٔته من افُتٚب ادذـوروم٠مضمٌتؽ إمم ذًمؽ,

وأظرضٝ ؾٔه ظن ذـر إشٕٚٔد، واشتًٔٚب ادسٚئل، وافدٓفٜ، ومٚ وذـمتف, 




 

من إيراد وؾمٚمٙم٧م ومٞمف اًمًٌٞمؾ اًمذي ؾمٚمٙم٧م ذم يمت٤مب آؾمتٞمٗم٤مء احتٟ به ادخٚفف، 

احلديٞ وادسٖفٜ من إصل، ثم أتبًٝ ذفك مٚ ئِق به من افٍرع، وأثبته صٔوخْٚ 

, ُمـ اعم٤ًمئؾ , وؾمد ُمـ اًمقضمقه واًمدٓئؾ, وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ادتَدمون ريض اهلل ظْٓم

. وسمف اؾمتٕملم وقمٚمٞمف أشمقيمؾ, و ق طمًٌل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ

وىمد ىمدُم٧م ذم اًمٙمت٤مب اعمذيمقر ُم٤م ٓ أظمكم  ذا اًمٙمت٤مب ُمـ طمرف ُمـ ذيمره 

وذًمؽ أن ومتقى اعمٗمتل ذم اعم٤ًمئؾ ويمالُمف قمٚمٞمٝم٤م وذطمف ْل٤م إٟمام  ق سمح٥ًم ُم٤م 

يقوم٘مف اهلل شمٕم٤ممم إًمٞمف ويٕمٞمٜمف قمٚمٞمف, وىمد يرى اًمّمقاب ذم ىمقل ُمـ إىمقال ذم وىم٧م 

ويراه ظمٓم٠م ذم وىم٧م آظمر: وًمذًمؽ خيتٚمػ ىمقل اًمٕم٤ممل اًمقاطمد ذم اعم٠ًمًم٦م اًمقاطمدة: ومال 

يٕمت٘مد اًمٜم٤مفمر ذم يمت٤ميب أن ُم٤م أوردشمف ُمـ اًمنمح واًمت٠مويؾ واًم٘مٞم٤مس واًمتٜمٔمػم ـمري٘مف 

اًم٘مٓمع قمٜمدي طمتك أقمٞم٥م ُمـ ظم٤مًمٗمٝم٤م وأذم ُمـ رأى همػمه, وإٟمام  ق ُمٌٚمغ اضمتٝم٤مدي 

وأُّم٤م وم٤مئدة اصم٤ٌميت ًمف ومتٌٞملم ُمٜمٝم٩م اًمٜمٔمر وآؾمتدٓل واإلرؿم٤مد . وُم٤م أّدى إًمٞمف ٟمٔمري

إمم ـمريؼ آظمت٤ٌمر وآقمت٤ٌمر, ومٛمـ يم٤من ُمـ أ ؾ  ذا اًمِم٠من ومٚمف أن يٜمٔمر ذم ذًمؽ 

ويٕمٛمؾ سمح٥ًم ُم٤م ي١مدي إًمٞمف اضمتٝم٤مده ُمـ ووم٤مق ُم٤م ىمٚمتف أو ظمالومف, وُمـ مل يٙمـ ٟم٤مل 

, واهلل وزم   ذه اًمدرضم٦م ومٚمٞمجٕمؾ ُم٤م وٛمٜمتف يمت٤ميب  ذا ؾمٚماًم إًمٞمٝم٤م وقمقٟم٤ًم قمٚمٞمٝم٤م 

. ()ا ـ"اًمتقومٞمؼ واْل٤مدي إمم ؾمٌٞمؾ اًمرؿم٤مد و ق طمًٌٜم٤م وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ

: و ذه اعم٘مدُم٦م قمغم وضم٤مزهت٤م سمٞمٜم٧م إُمقر اًمت٤مًمٞم٦م

و ق ـمٚم٥م وضمف إمم اًم٤ٌمضمل سمتٚمخٞمص ُم٘م٤م د . اًم٤ٌمقم٨م قمغم شمّمٜمٞمػ اعمٜمت٘مك 

 سم٥ًٌم ـمقًمف ويمثرة ُم٤ًمئٚمف وشمٗمريٕم٤مشمف, ًمٚمٛم٤ًمئؾ, وقمدم "آؾمتٞمٗم٤مء"يمت٤مسمف 

                                           




 

. اًمتزاُمف سمٛم٤ًمئؾ إ ؾ و ق اعمقـم٠م

 .اؾمتج٤مسم٦م اًم٤ٌمضمل ْلذا اًمٓمٚم٥م 

 .سمٞم٤مٟمف عمٜمٝمجف ذم آظمتّم٤مر 

 ."وإتَٔته من افُتٚب ادذـور": اإلؿم٤مرة إمم اؾمؿ اًمٙمت٤مب ذم ىمقًمف 

 .وسمٞم٤مٟمف عمراده ُمـ  ذا اًمنمح, وُمٜمٝمجف اًمتٕمٚمٞمٛمل ومٞمف 

وؾمٛم٦م اًمٙمت٤مب  ل اًمًٛم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م, اعمٝمتٛم٦م سمٌٞم٤من ُم٤م قمٚمٞمف اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ, وأشم٤ٌمقمف, 

. وأدًمتٝمؿ, ومٞمام يقرده ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمٙمت٤مب




 

انفصم األول 
اإلمجاع وأنىاعه ومكانحه يف انشريعة 

 

: وومٞمف اعم٤ٌمطم٨م اًمت٤مًمٞم٦م

شمٕمريػ اإلمج٤مع ًمٖم٦م, وا ٓمالطم٤ًم : اعمٌح٨م إول 

أٟمقاع اإلمج٤مع : اعمٌح٨م اًمث٤مين 

ُمٙم٤مٟم٦م اإلمج٤مع ذم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م :  اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م 

: وسمٞم٤مهن٤م  ق اًمت٤مزم




 

املبحث األول  
جعريف اإلمجاع نغة، واصطالحًا 

 

ء (اجلٞمؿ واعمٞمؿ واًمٕملم)ُم٤مدة  .  شمدور قمغم أ ؾ واطمد, يدلُّد قمغم شَمَْم٤ممِّد اًمٌمَّ

.  مَجَْٕم٧ُم اًمٌمَء مَجْٕم٤مً : ي٘م٤مل 

ع إؿُم٤مسَم٦ُم ُمـ ىم٤ٌمئَؾ ؿمتَّك . واجُلامَّ

.  وأمجٕم٧م قمغم إُمر إمج٤مقم٤ًم وأمجٕمتف

 :ىم٤مل احل٤مرث اسمـ طِمٚمِّدَزة

  

الل:  وي٘م٤مل وَماَلٌة جُمِْٛمَٕم٦م ىمقن ظَمْقَف اًمْمَّ : واجلقاُمع. جيتٛمع اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م وٓ يتٗمرَّ

. إهمالل

. اًمتل مل يذَ ٥ْم ُمـ سمدهن٤م َرء: واجلَْٛمٕم٤مء ُمـ اًمٌٝم٤مئؿ وهمػم ٤م

َق مجٞمٕم٤ًم وم٢مِذا ضمٕمٚمتف مجٞمٕم٤ًم سَمِ٘مل مجٞمٕم٤ًم ومل َيٙمد  ِٛمع اًمٌمء اعمتٗمرِّد واإِلمْج٤مُع َأن دُمْ

 .َيتٗمّرق يم٤مًمرْأي اعَمْٕمزوم قمٚمٞمف اعُمْٛم٣َم 

. آشمٗم٤مق: وآمج٤مع 

: اإلمج٤مع ذم يمالم اًمٕمرب قمغم ُمٕمٜمٞملم"وىمد ذيمر اًم٤ٌمضمل رمحف اهلل أن 

                                           

 

 

 




 

أمجٕم٧م قمغم ومٕمؾ يمذا ويمذا: إذا قمزُم٧م : اًمٕمزم قمغم اًمٌمء ُمـ ىمقًمؽ: أطمدمه٤م 

. قمغم شمٜمٗمٞمذه وإُمْم٤مئف

وذًمؽ ُم٠مظمقذ . قم٤ٌمرة قمـ اإلمج٤مع قمغم اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ اعمجتٛمع قمٚمٞمف: واًمث٤مين 

أمجٕم٧م إُم٦م قمغم احلٙمؿ: : ُمـ اضمتامع اًمٌمء واٟمْمامم سمٕمْمف إمم سمٕمض, وم٢مذا ىمٚم٧م

أهن٤م اضمتٛمٕم٧م : وم٢مٟمف حيتٛمؾ إُمريـ مجٞمٕم٤ًم, أطمدمه٤م أهن٤م قمزُم٧م قمغم إٟمٗم٤مذه, واًمث٤مين

. ا ـ"قمغم اًم٘مقل سمف وشمّمقيٌف

ُم٤م ذيمره اًم٤ٌمضمل رمحف اهلل ٓ خيرج قمـ ُم٤م شم٘مدم ُمـ يمقن اعم٤مدة شمدور ويالطمظ أن 

 ومٙمالُمف .اًمٕمزم يرضمع إمم شمْم٤مم اإلرادة واًم٘مّمد واضمتامقمٝم٤مقمغم أ ؾ واطمد: ٕن 

! رمحف اهلل ُمـ سم٤مب اًمتٗمّمٞمؾ ًمٚمتقوٞمح, واهلل اعمقومؼ

 ًٚ : ادىِٛ افثٚين اإلمجٚع اصىالح

اشمٗم٤مق قمٚمامء اًمٕمٍم قمغم طمٙمؿ ": قمّرف اًم٤ٌمضمل رمحف اهلل اإلمج٤مع سم٠مٟمف

. "احل٤مدصم٦م

.  ًمٗمظ اإلمج٤مع إذا أـمٚمؼ ذم اًمنمع اىمت٣م ُم٤م ذيمرٟم٤مه": وىم٤مل

وي٘متيض إمج٤مع مج٤مقم٦م قمغم همػم ذًمؽ ُمـ أراء وإىمقال وإقمامل, إٓ أن قمرف 

آؾمتٕمامل قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء ضمرى قمغم طم٥ًم ُم٤م ىمّدُمٜم٤مه أّوًٓ, ومال يٗمن احلد سمٖمػم ذًمؽ 

. مم٤م ٓ يًتٕمٛمؾ ومٞمف قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء إٓ سم٘مريٜم٦م

. و ذا احلد قمغم ُمذ ٥م ُمـ يرى أن اإلمج٤مع يٜمٕم٘مد سمٕمد آظمتالف

                                           

 

 




 

إن ُمقت اعمخ٤مًمػ وإمج٤مع اًم٤ٌمىملم سمٕمده ٓ يٜمٕم٘مد سمف : وم٠مُم٤م قمغم ُمذ ٥م ُمـ ي٘مقل 

إمج٤مع قمٚمامء اًمٕمٍم ذم طمٙمؿ طم٤مدصم٦م : ومٞم٘م٤مل. اإلمج٤مع, ومال سمد ُمـ اًمزي٤مدة ذم  ذا احلد

. ا ـ"مل يت٘مدم ومٞمٝم٤م ظمالف

. واعمراد قمٜمد ؿ آشمٗم٤مق قمغم أُمر ذقمّل 

ُم٤م ٓ يدرك ًمقٓ ظمٓم٤مب اًمِّم٤مرع, ؾمقاء أيم٤من ىمقًٓ أم : واعمراد سم٤مُٕمر اًمنّمقمّل 

. ()ومٕماًل أم اقمت٘م٤مدًا أم شم٘مريراً 

 ٓ قمؼمة : ٕٟمف ذم طمٞم٤مشمف "سمٕمد ووم٤مشمف "أن ي٘مٞمد ذًمؽ سمٙمقٟمف  اًم٤ٌمضمل ووم٤مت

. ()سم٘مقل همػمه

                                           

 

 

 




 

املبحث انثاني 
أنىاع اإلمجاع 

 

اًمٙمالم قمغم أٟمقاع اإلمج٤مع وأىم٤ًمُمف, يٛمٙمـ أن يٕمرض سمٕمدة ـمرق, أقمروٝم٤م 

: ومٞمام يكم

: أؿسٚم اإلمجٚع من جٜٓ هٔئته وَِٕه

. أو  ؾمٙمقيت (ىمقزم)اإلمج٤مع إُم٤م ٟمٓم٘مل 

. ()ويمؾ واطمد ُمٜمٝمام إُم٤م شمقاشمر أو آطم٤مد

: يٜمت٩م قمـ  ذا أن اإلمج٤مع أرسمٕم٦م أىم٤ًمم و ل اًمت٤مًمٞم٦م

. ()اعمٜم٘مقل شمقاشمراً  (اًم٘مقزم)اإلمج٤مع اًمٜمٓم٘مل : اًم٘مًؿ إول 

. ()اعمٜم٘مقل آطم٤مداً  (اًم٘مقزم)اإلمج٤مع اًمٜمٓم٘مل : اًم٘مًؿ اًمث٤مين 

. اإلمج٤مع اًمًٙمقيت اعمٜم٘مقل شمقاشمراً : اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م 

                                           

 

 

 




 

. (آطم٤مداً )اإلمج٤مع اًمًٙمقيت اعمٜم٘مقل : اًم٘مًؿ اًمراسمع 

: وسمٞم٤من  ذه إىم٤ًمم 

و ق ُم٤م يم٤من اشمٗم٤مق . اعمٜم٘مقل شمقاشمراً  (اًم٘مقزم)اإلمج٤مع اًمٜمٓم٘مل : اًم٘مًؿ إول 

جمتٝمدي إُم٦م مجٞمٕمٝمؿ قمٚمٞمف ٟمٓم٘م٤ًم, سمٛمٕمٜمك أن يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ٟمٓمؼ سمٍميح احلٙمؿ 

. ويٜم٘مؾ  ذا سمٓمريؼ اًمتقاشمر. ذم اًمقاىمٕم٦م, ٟمٗمٞم٤ًم أو إصم٤ٌمشم٤مً 

و ق ُم٤م يم٤من اشمٗم٤مق . اعمٜم٘مقل آطم٤مداً  (اًم٘مقزم)اإلمج٤مع اًمٜمٓم٘مل : اًم٘مًؿ اًمث٤مين 

جمتٝمدي إُم٦م مجٞمٕمٝمؿ قمٚمٞمف ٟمٓم٘م٤ًم, سمٛمٕمٜمك أن يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ٟمٓمؼ سمٍميح احلٙمؿ 

. ويٜم٘مؾ  ذا سمٓمريؼ أطم٤مد. ذم اًمقاىمٕم٦م, ٟمٗمٞم٤ًم أو إصم٤ٌمشم٤مً 

و ق ُم٤م أومتك ومٞمف سمٕمض . اإلمج٤مع اًمًٙمقيت, اعمٜم٘مقل شمقاشمراً : اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م 

. ويٜم٘مؾ شمقاشمراً . اعمجتٝمديـ ذم طم٤مدصم٦م ُم٤م, وؾمٙم٧م سمٕمْمٝمؿ

و ق ُم٤م أومتك ومٞمف سمٕمض . اإلمج٤مع اًمًٙمقيت, اعمٜم٘مقل آطم٤مداً : اًم٘مًؿ اًمراسمع 

. ويٜم٘مؾ آطم٤مداً . اعمجتٝمديـ ذم طم٤مدصم٦م ُم٤م, وؾمٙم٧م سمٕمْمٝمؿ

: أؿسٚم اإلمجٚع من جٜٓ آتٍٚق ظِٔه وظدم آتٍٚق ظِٔه

. اإلمج٤مع إُم٤م أن شمتقومر ومٞمف ذوـمف اعمذيمقرة ذم طمده أو ٓ يتقومر ومٞمف سمٕمْمٝم٤م

: وقمٚمٞمف: وم٤مإلمج٤مع قمغم ىمًٛملم

إمج٤مع ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, و ق ُم٤م شمقومرت ومٞمف مجٞمع اًمنموط اعمذيمقرة : اًم٘مًؿ إول 

. ذم طمده

وسم٤مجلٛمٚم٦م ومٙمؾ إمج٤مع همػم ]. إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م سمنموـمف اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م: وُمث٤مًمف 




 

. ()[إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م خمتٚمػ ومٞمف, واخلالف ومٞمف ُمع اًمٔم٤م ري٦م

و ق ُم٤م اظمتؾ ومٞمف ذط ُمـ ذوط . اإلمج٤مع اعمختٚمػ ومٞمف: اًم٘مًؿ اًمث٤مين 

. اإلمج٤مع اعمتٗمؼ قمٚمٞمف

: ُمث٤مل اعمختٚمػ ومٞمف]

. أن يتٗمؼ أ ؾ اًمٕمٍم اًمث٤مين قمغم أطمد ىمقزم أ ؾ اًمٕمٍم إول

. أو ي١مظمذ سم٘مقل سمٕمض اعمجتٝمديـ وؾمٙمقت سمٕمْمٝمؿ

. أو يقضمد آشمٗم٤مق ذم سمٕمض اًمٕمٍم, ومل يٜم٘مرض طمتك ظمقًمػ

. ()[أو جيٛمع اًمّمح٤مسم٦م سمدون اًمت٤مسمٕمل اعمٕم٤مس

: ويدظمؾ ذم  ذا اًم٘مًؿ 

و ق طمج٦م قمٜمد ُم٤مًمؽ وحم٘م٘مق أ ح٤مسمف ومٞمام يم٤من ـمري٘مف . إمجٚع أهل ادديْٜ 

 ق طمج٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم ذم ٟم٘مؾ ٟم٘مٚمقه, أو ذم قمٛمؾ : وُمـ أ ح٤مسمف ُمـ ىم٤مل. ()اًمٜم٘مؾ

 .()قمٛمٚمقه

وإٟمام ظمّم٧م اعمديٜم٦م هبذه احلج٦م دون ؾم٤مئر اًمٌالد: ": ىم٤مل اًم٤ٌمضمل رمحف اهلل

اشمّم٤مل اًمٕمٛمؾ هب٤م قمغم وضمف : يٕمٜمل)ًمقضمقد ذًمؽ ومٞمٝم٤م  دون همػم ٤م ُمـ اًمٌالد 

: ٕهن٤م يم٤مٟم٧م ُمقوع اًمٜمٌقة, وُمًت٘مر (ٓ خيٗمك ُمثٚمف, وٟم٘مؾ ٟم٘ماًل ُمتقاشمرا

, وًمق هتٞم٠م ُمثؾ ذًمؽ ذم ؾم٤مئر اًمٌالد ًمٙم٤من طمٙمٛمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م واخلالوم٦م سمٕمده 

                                           

 

 

 

 




 

 .()و ق ُمـ وضمقه اًمؽمضمٞمح قمٜمد اجلٛمٞمع. ()ا ـ"يمذًمؽ أيْم٤مً 

ووضمف  ذا ُم٤م ورد ذم ومْمٚمٝمؿ واحل٨م قمغم . ؾٚء افراصدين إربًٜلإمجٚع افخ 

 ()!( )إظمذ سمًٜمتٝمؿ

ة)إمجٚع أهل افبٔٝ   ْسَ
ًِ ووضمف ذًمؽ قمٜمد ؿ  ق . و ق طمج٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م. (اف

 . ()ًمٗمْمٚمٝمؿ

 .ووضمف ذًمؽ يمثرة ُمـ دظمؾ اًمٙمقوم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م. إمجٚع أهل افُوؾٜ 

وسمٕمْمٝم٤م يّمح . "اشمٗم٤مق قمٚمامء اًمٕمٍم"ومٝمذه اإلمج٤مقم٤مت اظمتؾ ومٞمٝم٤م ذط 

!   يمقٟمف طمج٦م وٓ يّمح يمقٟمف إمج٤مقم٤ًم سمح٥ًم احلد اعمذيمقر ًمإلمج٤مع

 

                                           

 

 



 

 

 




 

املبحث انثانث 
 مكانة اإلمجاع يف األدنة انشرعية

 

اإلمج٤مع  ق اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م ُمـ إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م, سمٕمد اًم٘مرآن 

! اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م

اعمِم٤م د اعمٜم٘مقل سم٤مًمتقاشمر ُم٘مدم قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م  (اًم٘مقزم)واإلمج٤مع اًمٚمٗمٔمل 

واًم٘مٞم٤مس حيتٛمؾ ىمٞم٤مم . واًم٘مٞم٤مس: ٕن اًمٙمت٤مب ي٘مٌؾ اًمٜمًخ واًمت٠مويؾ ويمذًمؽ اًمًٜم٦م

.  وومقات ذط ُمـ ذوـمفاًمذي ُمع وضمقده يٌٓمؾ اًم٘مٞم٤مس - اًمٗم٤مرق وظمٗم٤مءه 

. ()واإلمج٤مع ُمٕمّمقم ىمٓمٕمل ًمٞمس ومٞمف اطمتامل

وم٤مإلمج٤مع ي٘مقي احلجٞم٦م ذم اًمٔمٜمل اًمدًٓم٦م واًمثٌقت, ويرومٕمف إمم ُمرشم٦ٌم اًم٘مٓمٕمل, 

وم٢مذا يم٤من اًمًٜمد طمدي٨م آطم٤مد ٓ يث٧ٌم إٓ فمٜم٤ًم, وم٘مد  ٤مر اإلمج٤مع قمغم ُمٕمٜم٤مه 

. ()وآؾمتدٓل سمف ُمٜمتج٤ًم ىمٓمٕمٞم٤مً 

. ()ومٝمق أىمقى أ قل اإلؾمالم, وًمذًمؽ ىمدم قمغم اًمٜمص واًم٘مٞم٤مس

واإلمج٤مع ٓ ُيٜمًْخ سم٤مإلمج٤مع: ٕٟمف ٓ جيقز أن يٜمٕم٘مد إمج٤مع قمغم ظمالف إمج٤مع, 

. ()!إذ يٚمزم ُمٜمف اضمتامع اًمْمديـ

إن إمج٤مع إُم٦م طمج٦م ذقمٞم٦م, وإن يم٤من جيقز اخلٓم٠م ":   ىم٤مل اًم٤ٌمضمل رمحف اهلل

                                           

 

 

 

 




 

قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمٕم٘مؾ يمام جيقز قمغم ؾم٤مئر إُمؿ ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى: إٓ أن 

 ذا ىمقل أيمثر . اًمنمع ىمد ورد سم٠من  ذه إُم٦م ىمد ظمّم٧م سم٠مهن٤م ٓ دمٛمع قمغم ظمٓم٠م

. وذ ٧ٌم ـم٤مئٗم٦م إمم أٟمف يًتحٞمؾ إمج٤مقمٝم٤م قمغم اخلٓم٠م وأن ذًمؽ ُمـ ضمٝم٦م اًمٕم٘مؾ. إُم٦م

واًمدًمٞمؾ قمغم ُم٤م ذ ٌٜم٤م إًمٞمف إمج٤مع ؾم٤مئر اعمٚمؾ قمغم اعمح٤مل: وم٤مًمٞمٝمقد ىمد أمجٕم٧م 

, واًمٜمّم٤مرى , ذم إدقم٤مئٝمام ٟمًخ ذيٕم٦م ُمقؾمك قمغم شمٙمذي٥م قمٞمًك وحمٛمد 

 ذم اًمٜمٌقة, أيْم٤ًم ىمد أمجٕم٧م قمغم اًم٘مقل سم٤مًمتثٚمٞم٨م, وأمجٕم٧م قمغم شمٙمذي٥م حمٛمد 

: و ذا يمٚمف سم٤مـمؾ و ٓ وأمجٕم٧م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى قمغم  ٚم٥م قمٞمًك اسمـ ُمريؿ 

. ومرق سملم اعمًٚمٛملم وسملم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى, وإٟمام ُمٞمز سمٞمٜمٝمؿ ذم ذًمؽ اًمًٛمع

..."() .

إذا صم٧ٌم ذًمؽ وم٢من اًمذي يدل قمٚمٞمف اًمًٛمع أن إُم٦م ٓ دمتٛمع قمغم ": صمؿ ىم٤مل

. اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م: أُمران - () واجل٤ٌمئل()ظمالوم٤ًم ًمإلُم٤مُمٞم٦م- ظمٓم٠م ُمـ ضمٝم٦م اًمًٛمع  

ـْ سَمْٕمِد : واًمذي يدل قمغم ذًمؽ ُمـ اًمٙمت٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم ؾُمقَل ُِم ـْ ُيَِم٤مىِمِؼ اًمرَّ َوَُم

ِف َُم٤م شَمَقممَّ َوُٟمّْمٚمِِف ضَمَٝمٜمََّؿ َوؾَم٤مَءْت  َ ًَمُف اْْلَُدى َوَيتٌَِّْع هَمػْمَ ؾَمٌِٞمِؾ اعْم١ُْمُِمٜملَِم ُٟمَقًمِّد ٌَلمَّ َُم٤م شَم

                                           

 





 

 




 

(. 115:اًمٜم٤ًمء) َُمِّمػماً 

وذًمؽ . ووضمف آؾمتدٓل ُمـ أي٦م أٟمف شمٕم٤ممم شمققمد أشم٤ٌمع همػم ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم

: ي٘متيض يمقٟمف أُمر سم٤مشم٤ٌمع ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم ُمـ وضمٝملم

إن اشمٌٕم٧م همػم ؾمٌٞمؾ زيد ": أن اًمٕمريب إذا ىم٤مل عمـ شمٚمزُمف ـم٤مقمتف : أطمدمه٤م

. , ومٝمؿ ُمٜمف أٟمف ىمد أوضم٥م قمٚمٞمف اشم٤ٌمع ؾمٌٞمؾ زيد"قم٤مىمٌتؽ

أٟمف إذا قمٚمؿ أن اعمٙمٚمػ ٓ سمد أن يٙمقن ُم٠مُمقرا سم٤مشم٤ٌمع ؾمٌٞمؾ ُمع سم٘م٤مء : واًمث٤مين 

وىمد هنك . وهمػم ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم. ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم: اًمتٙمٚمٞمػ, و ٓ ؾمٌٞمؾ إٓ ؾمٌٞمالن

قمـ همػم ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم وم٘مد أُمر سم٤مشم٤ٌمع ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم, ٓؾمتح٤مًم٦م ظمٚمقه ُمـ اًمًٌٞمٚملم 

. ()"ُمع سم٘م٤مء اًمتٙمٚمٞمػ

٦ًم : ومم٤م يدل قمغم  ح٦م اإلمج٤مع أيْم٤ًم ىمقًمف شمٕم٤ممم": وىم٤مل َويَمَذًمَِؽ ضَمَٕمْٚمٜم٤َميُمْؿ ُأُمَّ

ؾُمقُل قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ؿَمِٝمٞمداً  ُمـ : اًمٌ٘مرة) َوؾَمٓم٤ًم ًمَِتُٙمقُٟمقا ؿُمَٝمَداَء قَمغَم اًمٜم٤َّمِس َوَيُٙمقَن اًمرَّ

(. 143أي٦م 

٦ٍم ُأظْمِرضَم٧ْم ًمِٚمٜم٤َّمِس شَم٠ْمُُمُروَن : ومم٤م يدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم يُمٜمُْتْؿ ظَمػْمَ ُأُمَّ

ـِ اعْمُٜمَْٙمرِ  , وىمقًمف (110ُمـ أي٦م: آل قمٛمران) سم٤ِمعْمَْٕمُروِف َوشَمٜمَْٝمْقَن قَم

ىُمقا:شمٕم٤ممم ٌِْؾ اهللَِّ مَجِٞمٕم٤ًم َوٓ شَمَٗمرَّ . ()"(103ُمـ أي٦م: آل قمٛمران) َواقْمَتِّمُٛمقا سمَِح

ُم٤م روي ُمـ إظم٤ٌمر اعمتٔم٤م رة : ومم٤م يدل قمغم ذًمؽ ُمـ ضمٝم٦م اًمًٜم٦م":  ىم٤مل

 ذم  ح٦م اإلمج٤مع, وٟمٗمل اخلٓم٠م قمـ أ ٚمف, ووضمقب اعمتقاشمرة اعمٕمٜمك قمـ اًمرؾمقل 

                                           

 

 




 

اشم٤ٌمقمٝمؿ وشمٕمٔمٞمؿ اًم٘مقل واًمِم٠من ذم ُمٗم٤مرىمتٝمؿ, ويمقن اًمرواة ًمذًمؽ ُمـ ضمٚم٦م 

 وأسمقؾمٕمٞمد وقمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد اًمّمح٤مسم٦م اعمِمٝمقريـ: ومٛمٜمٝمؿ قمٛمر

, وطمذيٗم٦م سمـ , وأسمق ريرة, وقمٌداهلل سمـ قمٛمرووأٟمس سمـ ُم٤مًمؽاخلدري

ٓ دمتٛمع ":  ٟمحق ىمقًمف ممـ روى ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل  [] وهمػم ؿ ()اًمٞمامن

                                           

 

 

 



 

 

 

 




 

. "أُمتل قمغم اخلٓم٠م

. "مل يٙمـ اهلل اًمذي جيٛمع أُمتل قمغم والًم٦م"و 

. "ؾم٠مًم٧م اهلل أن ٓ دمتٛمع أُمتل قمغم والًم٦م وم٠مقمٓم٤مٟمٞمٝم٤م" و

. "ُمـ هه سمحٌقطم٦م اجلٜم٦م ومٚمٞمٚمزم اجلامقم٦م"و 

                                           



 

 







 





 




 

وم٢من اًمِمٞمٓم٤من ُمع اًمقاطمد و ق ُمـ ",  "إن دقمقهتؿ حتٞمط ُمـ ورائٝمؿ"و

. إمم أُمث٤مل  ذه إظم٤ٌمر وُم٤م  ق سمٛمٕمٜم٤م ٤م يٓمقل ويٙمثر شمتٌٕمٝم٤م... "آصمٜملم أسمٕمد

و ذه أظم٤ٌمر فم٤م رة ذم اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وؾم٤مئر أقمّم٤مر اعمًٚمٛملم إمم وىمتٜم٤م  ذا, ٓ 

يدومع ذًمؽ أطمد ُمـ أ ؾ اًمٜم٘مؾ واًمًػم ممـ واومؼ اعمٚم٦م وُمـ ظم٤مًمٗمٝم٤م, وقمغم أن ؾمٚمػ 

. إُم٦م وظمٚمٗمٝم٤م شمٕمٚم٘م٧م هب٤م واطمتج٧م سمآطم٤مد ٤م ذم ومروع اًمدي٤مٟم٤مت

:  ومقضم٥م ًمذًمؽ ىمٞم٤مم احلج٦م هب٤م عمٕمٜمٞملم

أن  ذه أصم٤مر ُمع ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ فمٝمقر ٤م وإن اظمتٚمٗم٧م أًمٗم٤مفمٝم٤م, وم٢مهن٤م : أطمدمه٤م

 ىمد ىم٤مل ذم أُمتف ىمقًٓ ُمتقاشمرة قمغم اعمٕمٜمك, وإٟمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ سمٛمجٛمققمٝم٤م رضورة أن اًمٜمٌل 

 ذا ُمٕمٜم٤مه, وأٟمف ىم٤م د سمف إمم شمٕمٔمٞمؿ ؿم٠من أُمتف وُمدطمٝم٤م هبذه اًمّمٗم٦م, وٟمٗمل اخلٓم٠م 

واًمْمالل قمٜمٝم٤م, وًمزوم اشم٤ٌمقمٝم٤م: وإن يمٜم٤م ٓ ٟمٕمٚمؿ  دق راو ذم يمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م, 

                                           











 

 




 

وسمٛمثؾ  ذا يٕمٚمؿ .وذًمؽ ٓ خيرضمٜم٤م قمـ اًمٕمٚمؿ رضورة, وم٢مٟمف ىمد ىم٤مل ىمقًٓ  ذا ُمٕمٜم٤مه

 ًمٚمجٚم٦م ُمـ  ح٤مسمتف وىمراسمتف, وإن مل ٟمٕمٚمؿ ىمقًٓ ُمٕمٞمٜم٤ًم ىم٤مًمف ذم أطمد شمٕمٔمٞمؿ اًمٜمٌل 

, وؿمج٤مقم٦م قمكم (), وقمّل سم٤مىمؾوسمف قمٚمٛمٜم٤م ومّم٤مطم٦م ؾمح٤ٌمن وائؾ. ُمٜمٝمؿ
() ,

. (), وؾمخ٤مء طم٤مشمؿ()وظمٓم٤مسم٦م زي٤مد

اًمٕمدول قمـ دقمقى قمٚمؿ آوٓمرار, سمّمح٦م  ذه إظم٤ٌمر, واًم٘مقل : واًمث٤مين

سم٠مهن٤م ُمع يمثرهت٤م وفمٝمقر ٤م, ُمٕمٚمقُم٦م سميب ُمـ آؾمتدٓل, و ق قمٚمٛمٜم٤م سمِمٝمرهت٤م و 

يمثرة رواهت٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م, واًمت٤مسمٕملم, وشمٚمٗمٞمٝمؿ ْل٤م سم٤مًم٘مٌقل ذم يمؾ قمٍم دون إٟمٙم٤مر 

 : ()ُمٜمٙمر ْل٤م, إمم طملم فمٝمقر اًمٜمّٔم٤مم

                                           

 

 



 

 

 

 




 

وم٢مٟمف أول ُمـ أطمدث اخلالف ذم ذًمؽ, و ًمق ؾمٌ٘مف همػمه ُمـ اعمًٚمٛملم إمم ذًمؽ 

.  ( )ا ـ"ًمقضم٥م ذم ُمًت٘مر اًمٕم٤مدة ذيمره وٟم٘مٚمف

                                           
= 

 

 




 

انفصم انثاني 
 (املنحقى شرح املىطأ)اإلمجاع انسكىجي شروطه وجطبيقاجه من كحاب 

 

: وومٞمف اعم٤ٌمطم٨م اًمت٤مًمٞم٦م

شمٕمريػ اإلمج٤مع اًمًٙمقيت : اعمٌح٨م إول 

طمجٞم٦م اإلمج٤مع اًمًٙمقيت  :  اعمٌح٨م اًمث٤مين 

ذوط آطمتج٤مج سم٤مإلمج٤مع اًمًٙمقيت : اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م 

اعمٜمت٘مك ذح )شمٓمٌٞم٘م٤مت اإلمج٤مع اًمًٙمقيت قمٜمد اًم٤ٌمضمل ذم يمت٤مسمف : اعمٌح٨م اًمراسمع 

  (اعمقـم٠م

: وسمٞم٤مهن٤م  ق اًمت٤مزم




 

املبحث األول 
جعريف اإلمجاع انسكىجي 

 

: ذيمر إ قًمٞمقن

, واؿمتٝمر قمٜمف ومل ()أو اعمجتٝمد ذم ُم٠ًمًم٦م شمٙمٚمٞمٗمٞم٦م()اًمّمح٤ميب()أٟمف إذا أومتك

: أن ذًمؽ (), وطمتك اٟم٘مراض اًمٕمٍم()خي٤مًمػ, ويم٤من ذًمؽ ىمٌؾ اؾمت٘مرار اعمذا ٥م

.  ق اإلمج٤مع اًمًٙمقيت

ظْمز  اإلمج٤مع ٟمققم٤من ": ()من ظِامء احلٍْٜٔرمحف اهلل,  ( ـ483ت)ىم٤مل اًمَنَ

 اًمٕمزيٛم٦م واًمرظمّم٦م:

                                           

 

 

 

 

 

 




 

وم٤مًمٕمزيٛم٦م  ق اشمٗم٤مق اًمٙمؾ قمغم احلٙمؿ سم٘مقل ؾمٛمع ُمٜمٝمؿ أو ُم٤ٌمذة اًمٗمٕمؾ ومٞمام 

يٙمقن ُمـ سم٤مسمف قمغم وضمف يٙمقن ذًمؽ ُمقضمقدا ُمـ اًمٕم٤مم واخل٤مص ومٞمام يًتقي اًمٙمؾ 

ذم احل٤مضم٦م إمم ُمٕمرومتف ًمٕمٛمقم اًمٌٚمقى ومٞمف يمتحريؿ اًمزٟم٤م واًمرسم٤م وحتريؿ إُمٝم٤مت 

وأؿم٤ٌمه ذًمؽ ويِمؽمك ومٞمف مجٞمع قمٚمامء اًمٕمٍم وومٞمام ٓ حيت٤مج اًمٕم٤مم إمم ُمٕمرومتف ًمٕمدم 

اًمٌٚمقى اًمٕم٤مم هبؿ ومٞمف يمحرُم٦م اعمرأة قمغم قمٛمتٝم٤م وظم٤مًمتٝم٤م وومرائض اًمّمدىم٤مت وُم٤م 

جي٥م ذم اًمزروع واًمثامر وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ و ذا ٕن ريمـ اًمٌمء ُم٤م ي٘مقم سمف أ ٚمف وم٢مٟمام 

 .ي٘مقم أ ؾ اإلمج٤مع ذم اًمٜمققملم هبذا

وأُم٤م اًمرظمّم٦م و ق أن يٜمتنم اًم٘مقل ُمـ سمٕمض قمٚمامء أ ؾ اًمٕمٍم ويًٙم٧م 

اًم٤ٌمىمقن قمـ إفمٝم٤مر اخلالف, وقمـ اًمرد قمغم اًم٘م٤مئٚملم سمٕمد قمرض اًمٗمتقى قمٚمٞمٝمؿ أو 

. ()ا ـ" ػمورشمف ُمٕمٚمقُم٤م ْلؿ سم٤مٟٓمتِم٤مر واًمٔمٝمقر: وم٤مإلمج٤مع يث٧ٌم سمف قمٜمدٟم٤م

: وشمالطمظ إُمقر اًمت٤مًمٞم٦م: ىمٚم٧م

. أن احلٜمٗمٞم٦م يًٛمقن اإلمج٤مع اًمًٙمقيت رظمّم٦م, واإلمج٤مع اًم٘مقزم قمزيٛم٦م ( 1

: أٟمف اؿمؽمط ًمإلمج٤مع اًمًٙمقيت اًمنموط أشمٞم٦م ( 2

. ىمقًٓ اًمٕمٍم أن ي٘مقل أطمد قمٚمامء  (  أ 

. أن يٜمتنم ىمقًمف  (  ب 

أن يًٙم٧م اًم٤ٌمىمقن قمـ إفمٝم٤مر اخلالف, وقمـ اًمرد قمغم اًم٘م٤مئٚملم  (  ج 

. سمٕمد قمرض اًمٗمتقى قمٚمٞمٝمؿ أو  ػمورشمف ُمٕمٚمقُم٤م ْلؿ سم٤مٟٓمتِم٤مر واًمٔمٝمقر

 . ٓ يٙمقن اًم٘مقل ُمـ طم٤ميمؿ أنمل يِمؽمط (د 

                                           

 




 

إذا ىم٤مل اًمّمح٤ميب أو ": من ظِامء ادٚفُٜٔرمحف اهلل,  ( ـ474ت)ىم٤مل اًم٤ٌمضمل 

اإلُم٤مم ىمقًٓ أو طمٙمؿ سمحٙمؿ  وفمٝمر ذًمؽ واٟمتنم اٟمتِم٤مرًا ٓ خيٗمك ُمثٚمف, ومل يٕمٚمؿ ًمف 

 خم٤مًمػ و مل يًٛمع ًمف ُمٜمٙمر: 

. وم٢مٟمف إمج٤مع وطمج٦م ىم٤مـمٕم٦م

. وسمف ىم٤مل مجٝمقر أ ح٤مسمٜم٤م وأ ح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل

ٓ يٙمقن إمج٤مقم٤ًم طمتك يٜم٘مؾ ىمقل يمؾ واطمد ُمـ ": وىم٤مل اًم٘م٤ميض أسمقسمٙمر

.  ()وسمف ىم٤مل داوود. "اًمّمح٤مسم٦م ذم ذًمؽ يمٚمٝمؿ

 : واًمدًمٞمؾ قمغم ُم٤م ٟم٘مقًمف

أن اًمٕم٤مدة ضم٤مري٦م سم٠مٟمف ٓ جيقز أن يًٛمع اًمٕمدد اًمٙمثػم واجلؿ اًمٖمٗمػم اًمذيـ ٓ 

يّمح قمٚمٞمٝمؿ اًمتقاـم١م و اًمتِم٤مهمر ىمقًٓ يٕمت٘مدون ظمٓم٠مه وسمٓمالٟمف, صمؿ يٛمًؽ مجٞمٕمٝمؿ 

. قمـ إٟمٙم٤مره وإفمٝم٤مر ظمالومف, سمؾ أيمثر ؿ يتنع إمم ذًمؽ وي٤ًمسمؼ إًمٞمف

وم٢مذا فمٝمر ىمقل واٟمتنم وسمٚمغ أىم٤ميص إرض, ومل يٕمٚمؿ ًمف خم٤مًمػ: قمٚمؿ أن ذًمؽ 

.  اًمًٙمقت رو٤م ُمٜمٝمؿ سمف, وإىمرار قمٚمٞمف, عم٤م ضمرت سمف اًمٕم٤مدة

وًمق مل يّمح إمج٤مع و ٓ صمٌت٧م سمف طمج٦م, إٓ سمٕمد أن يروى آشمٗم٤مق قمغم طمٙمؿ 

احل٤مدصم٦م قمـ يمؾ واطمد ُمـ أ ؾ اًمٕمٚمؿ ذم قمٍم اإلمج٤مع: ًمٌٓمؾ اإلمج٤مع, وسمٓمؾ 

 آطمتج٤مج سمف: ٓؾمتح٤مًم٦م وضمقد ذًمؽ ذم ُم٠ًمًم٦م ُمـ ُم٤ًمئؾ إ قل أو اًمٗمروع, يمام 

 

                                           

 




 

ٓ ٟمٕمٚمؿ اًمٞمقم اشمٗم٤مق قمٚمامء قمٍمٟم٤م ذم مجٞمع أوم٤مق قمغم طمٙمؿ طم٤مدصم٦م ُمـ احلقادث, 

. ()ا ـ"سمؾ أيمثر اًمٕمٚمامء ٓ ٟمٕمٚمؿ سمقضمقد ؿ ذم اًمٕم٤ممل

ويمالم اًم٤ٌمضمل رمحف اهلل  ذا  ق ذم شمٕمريػ اإلمج٤مع اًمًٙمقيت, واخلالف ذم 

. طمجٞمتف

: وىمد شمْمٛمـ شمٕمريٗمف ًمإلمج٤مع اًمًٙمقيت إُمقر اًمت٤مًمٞم٦م

أن يٙمقن  ٜم٤مك ىمقل عمجتٝمد واطمد, ؾمقاء يم٤من  ح٤مسمٞم٤ًم , أو جمتٝمدًا ُمـ  ( 1

. أ ؾ اًمٕمٚمؿ

: و ذا ُمـ ىمقًمف. أن يٙمقن ذم ُم٠ًمًم٦م شمٙمٚمٞمٗمٞم٦م, ومٞمخرج ُم٤م ٓ شمٙمٚمٞمػ ومٞمف ( 2

.  "إذا ىم٤مل اًمّمح٤ميب أو اإلُم٤مم ىمقًٓ أو طمٙمؿ سمحٙمؿ "

. أن ئمٝمر ذًمؽ اًم٘مقل و يٜمتنم اٟمتِم٤مرًا ٓ خيٗمك ُمثٚمف ( 3

. أن ٓ يٕمٚمؿ ًمف خم٤مًمػ و مل يًٛمع ًمف ُمٜمٙمر ( 4

 .مل يِمؽمط إن ٓ يٙمقن اًم٘مقل ُمـ طم٤ميمؿ ( 5

. ومل يتْمٛمـ شمٕمريػ اًم٤ٌمضمل ذـم٤ًم أو ىمٞمدًا آظمر ساطم٦م ذم اإلمج٤مع اًمًٙمقيت

, ذم سم٤مب ُم٤م يٕمرف سمف من ظِامء افنٚؾًٜٔ، رمحف اهلل( ـ476ت)ىم٤مل اًمِمػمازي 

 :اإلمج٤مع 

اقمٚمؿ أن اإلمج٤مع يٕمرف سم٘مقل وومٕمؾ وىمقل وإىمرار وومٕمؾ وإىمرار, وم٠مُم٤م اًم٘مقل "

                                           

 

 




 

ومٝمق أن يتٗمؼ ىمقل اجلٛمٞمع قمغم احلٙمؿ سم٠من ي٘مقًمقا يمٚمٝمؿ  ذا طمالل أو طمرام واًمٗمٕمؾ 

... أن يٗمٕمٚمقا يمٚمٝمؿ اًمٌمء 

ذم اًم٤ٌمىملم ومٞمًٙمتقا  [ومٞمٜمتنم]وأُم٤م اًم٘مقل واإلىمرار ومٝمق أن ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ ىمقًٓ 

. قمـ خم٤مًمٗمتف

واًمٗمٕمؾ واإلىمرار  ق أن يٗمٕمؾ سمٕمْمٝمؿ ؿمٞمئ٤م ومٞمتّمؾ سم٤مًم٤ٌمىملم ومٞمًٙمتقا قمـ 

. اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمف

.  وم٤معمذ ٥م أن ذًمؽ طمج٦م وإمج٤مع سمٕمد اٟم٘مراض اًمٕمٍم

.  ق طمج٦م وًمٙمـ ٓ يًٛمك إمج٤مقم٤م : وىم٤مل اًمّمػمذم

إن يم٤من ذًمؽ ومتٞم٤م وم٘مٞمف ومًٙمتقا قمٜمف ومٝمق طمج٦م وإن : وىم٤مل أسمق قمكم سمـ أيب  ريرة

. يم٤من طمٙمؿ إُم٤مم أو طم٤ميمؿ مل يٙمـ طمج٦م

. ًمٞمس سمحج٦م سمح٤مل: وىم٤مل داود 

أن اًمٕم٤مدة أن أ ؾ آضمتٝم٤مد إذا ؾمٛمٕمقا ضمقاسم٤ًم ذم طم٤مدصم٦م : واًمدًمٞمؾ قمغم ُم٤م ىمٚمٜم٤مه 

طمدصم٧م اضمتٝمدوا وم٤مفمٝمروا ُم٤م قمٜمد ؿ ومٚمام مل ئمٝمروا اخلالف ومٞمف دل قمغم أهنؿ 

                                           

 

 

 




 

. راوقن سمذًمؽ

: وأُم٤م ىمٌؾ اٟم٘مراض اًمٕمٍم ومٗمٞمف ـمري٘م٤من

. ًمٞمس سمحج٦م وضمٝم٤م واطمدا: ُمـ أ ح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل

. ا ـ" ق قمغم وضمٝملم يم٤مإلمج٤مع ُمـ ضمٝم٦م اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ: وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل

. ويالطمظ أن يمالم اًمِمػمازي رمحف اهلل يتٓم٤مسمؼ َت٤مُم٤ًم ُمع يمالم اًم٤ٌمضمل رمحٝمام اهلل

, وضم٤مء ذم يمالم اًم٤ٌمضمل وٛمٜم٤ًم, إذ يًتٗم٤مد " اٟم٘مراض اًمٕمٍم"إٓ أٟمف سح سم٤مؿمؽماط 

: وم٢مٟمف يٗمٝمؿ ُمٜمف أن ُمراده "ومل يٕمٚمؿ ًمف خم٤مًمػ و مل يًٛمع ًمف ُمٜمٙمر": ُمـ ىمقل اًم٤ٌمضمل

 !مل يٕمٚمؿ ًمف خم٤مًمػ و ٓ ُمٜمٙمر ذم قمٍمه

 (وىمقل جمتٝمد)": من ظِامء احلْٚبِٜ رمحف اهلل, ()( ـ972ت)ىم٤مل اسمـ اًمٜمج٤مر 

: ًمٞمخرج ُم٤م ٓ شمٙمٚمٞمػ ومٞمف, يم٘مقل اًم٘م٤مئؾ ُمثالً  (اضمتٝم٤مدي٦م شمٙمٚمٞمٗمٞم٦م)ُم٠ًمًم٦م  (ذم)واطمد 

ذًمؽ اًم٘مقل  (وُمْم٧م ُمدة يٜمٔمر ومٞمٝم٤م): ىمقًمف (إن اٟمتنم)قمامر أومْمؾ ُمـ طمذيٗم٦م, 

ىمٌؾ اؾمت٘مرار ), ويم٤من ذًمؽ (ومل يٜمٙمر: قمـ ىمريٜم٦م رو٤م وؾمخط)ىمقًمف  (ودمرد)

قمٜمد اإلُم٤مم أمحد ( إمج٤مع فمٜمل)ًمٞمخرج ُم٤م اطمتٛمؾ أٟمف ىم٤مًمف شم٘مٚمٞمدًا ًمٖمػمه,  (اعمذا ٥م

ريض اهلل قمٜمف وأ ح٤مسمف, وأيمثر احلٜمٗمٞم٦م, واعم٤مًمٙمٞم٦م, وطمٙمل قمـ اًمِم٤مومٕمل, وأيمثر 

. أ ح٤مسمف

وذًمؽ ٕن اًمٔم٤م ر اعمقاوم٘م٦م ًمٌٕمد ؾمٙمقهتؿ قم٤مدة: وًمذًمؽ ي٠ميت ذم ىمقل اًمّمح٤ميب 

                                           

 

 




 

, وٟمحقه, وُمٕمٚمقم أن يمؾ "يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن, أو يروون": واًمت٤مسمٕمل ذم ُمٕمرض احلج٦م

أطمد مل يٍمح سمف, وؾمٙمقهتؿ يِمٕمر سم٤معمقاوم٘م٦م, وإٓ ٕٟمٙمر ذًمؽ, و ق ُمًتٛمد ُمـ 

.  قمغم ومٕمؾ أطمد سمال داعؾمٙمقشمف 

أٟمف طمج٦م : اًمّمقاب ُمـ ُمذ ٥م اًمِم٤مومٕمل : () ًمٚمٜمقوي"ذح اًمقؾمٞمط"وذم 

. اٟمتٝمك. وإمج٤مع, و ق ُمقضمقد ذم يمت٥م اًمٕمراىمٞملم

اسمـ اًم٤ٌمىمالين, وأسمق  , واًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر"اًمٗمٜمقن" ذم ()وىم٤مل اسمـ قم٘مٞمؾ

ٓ يٙمقن إمج٤مقم٤ًم, و ٓ طمج٦م, ٓطمتامل شمقىمػ : وطمٙمل قمـ اًمِم٤مومٕمل أيْم٤مً ()اعمٕم٤مزم

. ()ا ـ"اًم٤ًميم٧م أو ذ ٤مسمف إمم شمّمقي٥م يمؾ جمتٝمد

ويمالم اسمـ اًمٜمج٤مر ومٞمف ىمٞمقد زي٤مدة قمغم ُم٤م ضم٤مء ذم يمالم اًم٤ٌمضمل رمحف اهلل, ومٗمٞمف 

: يٓمٚم٥م ذم اإلمج٤مع اًمًٙمقيت إُمقر اًمت٤مًمٞم٦م

أن يٙمقن  ٜم٤مك ىمقل عمجتٝمد واطمد, ؾمقاء يم٤من  ح٤مسمٞم٤ًم , أو جمتٝمدًا ُمـ  ( 1

                                           

 

 

 

 




 

. أ ؾ اًمٕمٚمؿ

أن شمٙمقن اعم٠ًمًم٦م اضمتٝم٤مدي٦م شمٙمٚمٞمٗمٞم٦م: ًمٞمخرج ُم٤م ٓ شمٙمٚمٞمػ ومٞمف, يم٘مقل  ( 2

. قمامر أومْمؾ ُمـ طمذيٗم٦م: اًم٘م٤مئؾ ُمثالً 

. أن َتيض ُمدة قمغم ىمقل  ذا اًم٘م٤مئؾ يٜمٔمر ومٞمٝم٤م ذًمؽ اًم٘مقل ( 3

. ()أن يتجرد ىمقًمف قمـ ىمريٜم٦م رو٤م وؾمخط ( 4

.  أن ٓ يٜمٙمر ىمقًمف ( 5

أن يٙمقن ذًمؽ ىمٌؾ اؾمت٘مرار اعمذا ٥م: ًمٞمخرج ُم٤م اطمتٛمؾ أٟمف ىم٤مًمف شم٘مٚمٞمًد  ( 6

. ًمٖمػمه

             

                                           

 




 

املبحث انثاني 
حجية اإلمجاع انسكىجي  

 

 : ُمذا ٥م اًمٕمٚمامء ذم طمجٞم٦م اإلمج٤مع اًمًٙمقيت  ل

. اٟمف ًمٞمس سم٢ممج٤مع وٓ طمج٦م : إولافَول 

 , وإًمٞمف ذ ٥م (), وسمٕمض أ ح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦مىم٤مًمف داود اًمٔم٤م ري واسمٜمف

اٟمف آظمر أىمقال : , وقمزاه اًم٘م٤ميض إمم اًمِم٤مومٕمل واظمت٤مره وىم٤مل()اًمنميػ اعمرشم٣م

. إٟمف ٟمص اًمِم٤مومٕمل ذم اجلديد: ( )وأُمدي()واًمرازي()وىم٤مل اًمٖمزازم. اًمِم٤مومٕمل

                                           

 

 

 

 

 

 




 

 . ()اٟمف فم٤م ر ُمذ ٌف: وىم٤مل اجلقيٜمل

. اٟمف إمج٤مع وطمج٦م : افثٚينافَول 

  (), وأيمثر اعم٤مًمٙمٞم٦م(), وأمحد سمـ طمٜمٌؾ()وسمف ىم٤مل أيمثر أ ح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م

.  ومج٤مقم٦م ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م, ومج٤مقم٦م ُمـ أ ؾ إ قل, وروي ٟمحقه قمـ اًمِم٤مومٕمل

اظمتٚمػ أ ح٤مسمٜم٤م ذم شمًٛمٞمتف إمج٤مقم٤م ُمع اشمٗم٤مىمٝمؿ  : ()ىم٤مل إؾمت٤مذ أسمق إؾمح٤مق

.  قمغم وضمقب اًمٕمٛمؾ سمف

 ق طمج٦م ُم٘مٓمقع هب٤م وذم شمًٛمٞمتف إمج٤مقم٤م ُمـ  : ()وىم٤مل أسمق طم٤مُمد آؾمٗمرائٞمٜمل

: اًمِم٤مومٕمٞم٦م ىمقٓن

.  اعمٜمع, وإٟمام  ق طمج٦م يم٤مخلؼم: أطمدمه٤م

. ()يًٛمك إمج٤مقم٤م و ق ىمقًمٜم٤م اٟمتٝمك: واًمث٤مين
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 . ()أٟمف طمج٦م ًمٞمس سم٢ممج٤مع : افَول افثٚفٞ

وسمف ىم٤مل اًمّمػمذم . ىم٤مًمف أسمق  ٤مؿمؿ و ق اطمد اًمقضمٝملم قمٜمد اًمِم٤مومٕمل يمام ؾمٚمػ

. واظمت٤مره أُمدي

أٟمف إمج٤مع سمنمط اٟم٘مراض اًمٕمٍم ٕٟمف يٌٕمد ُمع ذًمؽ أن يٙمقن  : افَول افرابع

. اًمًٙمقت ٓ قمـ رو٤م

 قمـ أيمثر ()وسمف ىم٤مل أسمق قمكم اجل٤ٌمئل وأمحد ذم رواي٦م قمٜمف وٟم٘مٚمف اسمـ وَمْقَرك

قمـ احلذاق ُمٜمٝمؿ واظمت٤مره ()أ ح٤مب اًمِم٤مومٕمل وٟم٘مٚمف إؾمت٤مذ أسمق ـم٤م ر اًمٌٖمدادي

إٟمف أ ح إوضمف قمٜمد أ ح٤مب : ()ىم٤مل اًمراومٕمل. ()واًمروي٤مين()اسمـ اًم٘مٓم٤من

.  اًمِم٤مومٕمل

                                           

 

 

 

 

 

 




 

وأُّم٤م ىمٌؾ " :اٟمف اعمذ ٥م ىم٤مل: ()وىم٤مل اًمِمٞمخ أسمق إؾمح٤مق اًمِمػمازي ذم اًمٚمٛمع

: اٟم٘مراض اًمٕمٍم ومٗمٞمف ـمري٘م٤من

. ًمٞمس سمحج٦م, وضمٝم٤ًم واطمداً : ُمـ أ ح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل [:طمدمه٤مأ]

 ق قمغم وضمٝملم, يم٤مإلمج٤مع ُمـ ضمٝم٦م : وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل [:واًمث٤مين ]

. ا ـ"اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ

. أٟمف إمج٤مع إن يم٤من ومتٞم٤م ٓ طمٙمام : افَول اخلٚمس

 ()وسمف ىم٤مل اسمـ أيب  ريرة يمام طمٙم٤مه قمٜمف اًمِمٞمخ أسمق إؾمح٤مق واعم٤موردي

. () وأُمدي واسمـ احل٤مضم٥م()واًمراومٕمل واسمـ اًمًٛمٕم٤مين

. اٟمف إمج٤مع إن يم٤من  ٤مدرا قمـ طمٙمؿ : افَول افسٚدس

وقمٚمؾ ذًمؽ سم٠من إهمٚم٥م أن اًمّم٤مدر ُمـ احل٤ميمؿ  ()ىم٤مًمف أسمق إؾمح٤مق اعمروزي

. يٙمقن قمـ ُمِم٤مورة وطمٙم٤مه اسمـ اًم٘مٓم٤من قمـ اًمّمػمذم

                                           

 

 

 

 

 




 

أٟمف إن وىمع ذم رء يٗمقت اؾمتدرايمف ُمـ إراىم٦م دم, أو اؾمت٤ٌمطم٦م  : افَول افسٚبع

. ومرج يم٤من إمج٤مقم٤م, وإٓ ومٝمق طمج٦م

. إن يم٤من اًم٤ًميمتقن اىمؾ يم٤من إمج٤مقم٤م وإٓ ومال : افَول افثٚمن

 وطمٙم٤مه ؿمٛمس إئٛم٦م اًمنظمز قمـ اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل ()ىم٤مًمف أسمق سمٙمر اًمرازي

. و ق همري٥م ٓ يٕمرومف أ ح٤مسمف: ()اًمزريمٌم

. إن يم٤من ذم قمٍم اًمّمح٤مسم٦م يم٤من إمج٤مقم٤م وإٓ ومال : افَول افتٚشع

إن يم٤من ذم همػم قمٍم اًمّمح٤مسم٦م : ىم٤مل اعم٤موردي ذم احل٤موي واًمروي٤مين ذم اًمٌحر 

. ومال يٙمقن اٟمتِم٤مر ىمقل اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ُمع إُم٤ًمك همػمه إمج٤مقم٤ًم وٓ طمج٦م

وإن يم٤من ذم قمٍم اًمّمح٤مسم٦م وم٢مذا ىم٤مل اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ىمقٓ أو طمٙمؿ سمف وم٠مُمًؽ 

أن يٙمقن مم٤م يٗمقت اؾمتدرايمف يم٢مراىم٦م دم, أو : اطمدمه٤م: اًم٤ٌمىمقن ومٝمذا رضسم٤من

اؾمت٤ٌمطم٦م ومرج ومٞمٙمقن إمج٤مقم٤م, ٕهنؿ ًمق اقمت٘مدوا ظمالومف ٕٟمٙمروه, إذ ٓ يّمح ُمٜمٝمؿ 

وإن يم٤من مم٤م ٓ يٗمقت اؾمتدرايمف يم٤من  [:اًمث٤مين]. أن يتٗم٘مقا قمغم شمرك إٟمٙم٤مر ُمٜمٙمر

. طمج٦م ٕن احلؼ ٓ خيرج قمـ همػم ؿ

إن ذًمؽ إن يم٤من مم٤م يدوم ويتٙمرر وىمققمف واخلقض ومٞمف وم٢مٟمف  : افَول افًٚذ

. يٙمقن اًمًٙمقت إمج٤مقم٤م

                                           

 

 




 

واعمخت٤مر أن : "اعمٜمخقل"ىم٤مل اًمٖمزازم ذم . وسمف ىم٤مل إُم٤مم احلرُملم اجلقيٜمل

: اًمًٙمقت ٓ يٙمقن طمج٦م إٓ ذم  قرشملم

ؾمٙمقهتؿ وىمد ىمٓمع سملم أيدهيؿ ىم٤مـمع ٓ ذم ُمٔمٜم٦م اًم٘مٓمع : إطمدامه٤م 

.  وم٤مًمدواقمل شمتقومر ذم اًمرد قمٚمٞمف

ُم٤م يًٙمتقن قمٚمٞمف ُمع اؾمتٛمرار اًمٕمٍم وشمٙمرر اًمقاىمٕم٦م سمحٞم٨م ٓ : واًمث٤مٟمٞم٦م 

وم٠مُم٤م إذا طميوا جمٚم٤ًم وم٠مومتك واطمد وؾمٙم٧م . يٌدي ذم ذًمؽ اطمد ظمالوم٤م

أظمرون ومذًمؽ إقمراض ًمٙمقن اعم٤ًمًم٦م ُمٔمٜمقٟم٦م وإدب ي٘متيض أن ٓ يٕمؽمض 

. ()قمغم اًم٘مْم٤مة واعمٗمتلم

أٟمف إمج٤مع سمنمط إوم٤مدة اًم٘مرائـ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمرو٤م وذًمؽ سم٠من  : افَول احلٚدي ظؼ

. يقضمد ُمـ ىمرائـ إطمقال ُم٤م يدل قمغم رو٤م اًم٤ًميمتلم سمذًمؽ اًم٘مقل

.  ()"اعمًتّمٗمك"واظمت٤مر  ذا اًمٖمزازم ذم 

إٟمف أطمؼ إىمقال ٕن إوم٤مدة اًم٘مرائـ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمرو٤م : وىم٤مل سمٕمض اعمت٠مظمريـ

. يم٢موم٤مدة اًمٜمٓمؼ ًمف ومٞمّمػم يم٤مإلمج٤مع اًم٘مٓمٕمل

أٟمف يٙمقن طمج٦م ىمٌؾ اؾمت٘مرار اعمذا ٥م ٓ سمٕمد ٤م, وم٢مٟمف ٓ  : افَول افثٚين ظؼ

اصمر ًمٚمًٙمقت عم٤م شم٘مرر قمٜمد أ ؾ اعمذا ٥م ُمـ قمدم إٟمٙم٤مر سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض, سمؾ إذا 

. أومتك واطمد طمٙمؿ سمٛمذ ٌف ُمع خم٤مًمٗمتف عمذ ٥م همػمه

 .و ذا اًمتٗمّمٞمؾ ٓ سمد ُمٜمف قمغم مجٞمع اعمذا ٥م اًم٤ًمسم٘م٦م

                                           

 

 




 

 

ًٚ و ٓ حجٜ  :()حجٜ افَٚئِغ بٖٕه ٓ يُون إمجٚظ

رمحف اهلل, ُم٠ًمًم٦م اإلمج٤مع اًمًٙمقيت حت٧م  ( ـ606ت)ذيمر اًمٗمخر اًمرازي 

ومٞمام أدظمؾ ذم اإلمج٤مع وًمٞمس ُمٜمف, طمٞم٨م ذيمر اعمذا ٥م, وُمٜمٝم٤م ُمذ ٥م ": قمٜمقان

ًمٜم٤م أن اًمًٙمقت حيتٛمؾ وضمق ٤م أظمر ": اًمِم٤مومٕمل أٟمف ًمٞمس سم٢ممج٤مع و ٓ طمج٦م, ىم٤مل

: ؾمقى اًمرو٤م, و ل صمامٟمٞم٦م

أن يٙمقن ذم سم٤مـمٜمف ُم٤مٟمع ُمـ إفمٝم٤مر اًم٘مقل وىمد شمٔمٝمر قمٚمٞمف ىمرائـ : أطمد ٤م 

. اًمًخط

. رسمام رآه ىمقٓ ؾم٤مئٖم٤م أدى اضمتٝم٤مده إًمٞمف وإن مل يٙمـ ُمقاوم٘م٤م قمٚمٞمف: وصم٤مٟمٞمٝم٤م 

. أن يٕمت٘مد أن يمؾ جمتٝمد ُمّمٞم٥م ومال يرى اإلٟمٙم٤مر ومرو٤م أ ال: وصم٤مًمثٝم٤م 

رسمام أراد اإلٟمٙم٤مر وًمٙمٜمف يٜمتٝمز ومر ٦م اًمتٛمٙمـ ُمٜمف وٓ يرى اعم٤ٌمدرة : وراسمٕمٝم٤م 

. إًمٞمف ُمّمٚمح٦م

. أٟمف ًمق أٟمٙمر مل يٚمتٗم٧م إًمٞمف وحل٘مف سم٥ًٌم ذًمؽ ذل: وظم٤مُمًٝم٤م 

. رسمام يم٤من ذم ُمٝمٚم٦م اًمٜمٔمر : وؾم٤مدؾمٝم٤م 

رسمام ؾمٙم٧م ًمٔمٜمف أن همػمه ي٘مقم ُم٘م٤مُمف ذم ذًمؽ اإلٟمٙم٤مر وإن يم٤من : وؾم٤مسمٕمٝم٤م 

. همٚمط ومٞمف

                                           

 




 

.  رسمام رأى ذًمؽ اخلٓم٠م ُمـ اًمّمٖم٤مئر ومٚمؿ يٜمٙمره: وصم٤مُمٜمٝم٤م 

وإذا اطمتٛمؾ اًمًٙمقت  ذه اجلٝم٤مت يمام اطمتٛمؾ اًمرى قمٚمٛمٜم٤م أٟمف ٓ يدل قمغم 

 . ()ا ـ"اًمرو٤م ٓ ىمٓمٕم٤م وٓ فم٤م را

ىمد اطمت٩م اًمٜم٤مومقن ًمٙمقٟمف إمج٤مقم٤ًم سم٠من ": رمحف اهلل ( ـ631ت)وىم٤مل أُمدي 

ؾمٙمقت ُمـ ؾمٙم٧م حيتٛمؾ: 

. أن يٙمقن ٕٟمف ُمقاومؼ

. وحيتٛمؾ أٟمف مل جيتٝمد سمٕمد ذم طمٙمؿ اًمقاىمٕم٦م

. وحيتٛمؾ أٟمف اضمتٝمد ًمٙمـ مل ي١مده اضمتٝم٤مده إمم رء

وإن أدى اضمتٝم٤مده إمم رء ومٞمحتٛمؾ أن يٙمقن ذًمؽ اًمٌمء خم٤مًمٗم٤م ًمٚم٘مقل اًمذي 

فمٝمر ًمٙمٜمف مل ئمٝمره: 

. إُم٤م ًمٚمؽموي واًمتٗمٙمر ذم ارشمٞم٤مد وىم٧م يتٛمٙمـ ُمـ إفمٝم٤مره

وإُم٤م ٓقمت٘م٤مده أن اًم٘م٤مئؾ سمذًمؽ جمتٝمد ومل ير اإلٟمٙم٤مر قمغم اعمجتٝمد ٓقمت٘م٤مده أن 

. يمؾ جمتٝمد ُمّمٞم٥م

. أو ٕٟمف ؾمٙم٧م ظمِمٞم٦م وُمٝم٤مسم٦م وظمقف صمقران ومتٜم٦م

. وإُم٤م ًمٔمٜمف أن همػمه ىمد يمٗم٤مه ُم١مٟم٦م اإلٟمٙم٤مر و ق خمٓمئ ومٞمف

وُمع  ذه آطمتامٓت ومال يٙمقن ؾمٙمقهتؿ ُمع اٟمتِم٤مر ىمقل اعمجتٝمد ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ 

. إمج٤مقم٤م وٓ طمج٦م

أن اًمٕم٤مدة ضم٤مري٦م سم٠من احل٤مرض جم٤مًمس احلٙم٤مم حيي : وأُم٤م طمج٦م اسمـ أيب  ريرة 

                                           

 




 

قمغم سمّمػمة ُمـ ظمالومٝمؿ ًمف ومٞمام ذ ٥م إًمٞمف ُمـ همػم إٟمٙم٤مر, عم٤م ذم اإلٟمٙم٤مر ُمـ آومتٞم٤مت 

. قمٚمٞمٝمؿ

 وٕن طمٙمؿ احل٤ميمؿ ي٘مٓمع اخلالف, ويً٘مط آقمؽماض, سمخالف ىمقل اعمٗمتل 

. ()ا ـ"وم٢من ومتقاه همػم ٓزُم٦م وٓ ُم٤مٟمٕم٦م ُمـ آضمتٝم٤مد

ًٚ و ٓ حجٜ  : مْٚؿنٜ حجٜ افَٚئِغ بٖٕه ٓ يُون إمجٚظ

رمحف اهلل, سمٕمد ذيمره ْلام,   ( ـ631ت)ىمد شمٕم٘م٥م  ٤مشملم احلجتلم أُمدي 

وذم  ٤مشملم احلجتلم ٟمٔمر:  ": وم٘م٤مل

أُم٤م إومم ومام ذيمر ومٞمٝم٤م ُمـ آطمتامٓت, وإن يم٤مٟم٧م ُمٜم٘مدطم٦م قم٘مال ومٝمل 

ظمالف اًمٔم٤م ر ُمـ أطمقال أرسم٤مب اًمديـ وأ ؾ احلؾ واًمٕم٘مد: 

أُم٤م اطمتامل قمدم آضمتٝم٤مد ذم اًمقاىمٕم٦م ومٌٕمٞمد ُمـ اخلٚمؼ اًمٙمثػم واجلؿ اًمٖمٗمػم, عم٤م 

ومٞمف ُمـ إمه٤مل طمٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم ومٞمام طمدث ُمع وضمقسمف قمٚمٞمٝمؿ وإًمزاُمٝمؿ سمف واُمتٜم٤مع 

شم٘مٚمٞمد ؿ ًمٖمػم ؿ ُمع يمقهنؿ ُمـ اعمجتٝمديـ, وم٢مٟمف ُمٕمّمٞم٦م واًمٔم٤م ر قمدم ارشمٙم٤مهب٤م ُمـ 

. اعمتديـ اعمًٚمؿ

وأُم٤م اطمتامل قمدم شم٠مدي٦م آضمتٝم٤مد إمم رء ُمـ إطمٙم٤مم ومٌٕمٞمد أيْم٤م ٕن 

اًمٔم٤م ر أٟمف ُم٤م ُمـ طمٙمؿ إٓ وهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف دٓئؾ وأُم٤مرات شمدل قمٚمٞمف واًمٔم٤م ر ممـ 

. ًمف أ ٚمٞم٦م آضمتٝم٤مد إٟمام  ق آـمالع قمٚمٞمٝم٤م واًمٔمٗمر هب٤م

وأُم٤م اطمتامل شم٠مظمػم اإلٟمٙم٤مر ًمٚمؽموي واًمتٗمٙمر, وإن يم٤من ضم٤مئزًا, همػم أن اًمٕم٤مدة 

حتٞمؾ ذًمؽ ذم طمؼ اجلٛمٞمع وٓ ؾمٞمام إذا ُمْم٧م قمٚمٞمٝمؿ أزُمٜم٦م يمثػمة طمتك اٟم٘مرض 

                                           

 




 

. اًمٕمٛمر ُمـ همػم ٟمٙمػم 

وأُم٤م اطمتامل اًمًٙمقت قمٜمف ًمٙمقٟمف جمتٝمدا, ومذًمؽ مم٤م ٓ يٛمٜمع ُمـ ُم٤ٌمطمثتف 

وُمٜم٤مفمرشمف وـمٚم٥م اًمٙمِمػ قمـ ُم٠مظمذه, ٓ سمٓمريؼ يم٤مًمٕم٤مدة اجل٤مري٦م ُمـ زُمـ 

اًمّمح٤مسم٦م إمم زُمٜمٜم٤م  ذا سمٛمٜم٤مفمرة اعمجتٝمديـ, وأئٛم٦م اًمديـ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ًمتح٘مٞمؼ احلؼ 

أٟم٧م قمكم طمرام, : يمٛمٜم٤مفمرهتؿ ذم ُم٤ًمئؾ اجلد واإلظمقة, وىمقًمف. وإسمٓم٤مل اًم٤ٌمـمؾ

. واًمٕمقل, ودي٦م اجلٜملم وٟمحق ذًمؽ ُمـ اعم٤ًمئؾ

وأُم٤م اطمتامل اًمت٘مٞم٦م ومٌٕمٞمد أيْم٤م: وذًمؽ ٕن اًمت٘مٞم٦م إٟمام يٙمقن ومٞمام حيتٛمؾ اعمخ٤موم٦م 

: فم٤م را وًمٞمس يمذًمؽ ًمقضمٝملم

أن ُم٤ٌمطم٨م اعمجتٝمديـ همػم ُمًتٚمزُم٦م ًمذًمؽ, وذًمؽ ٕن : إول 

اًمٖم٤مًم٥م ُمـ طم٤مل اعمجتٝمد, و ق ُمـ ؾم٤مدات أرسم٤مب اًمديـ, أن ُم٤ٌمطمثتف ومٞمام 

ذ ٥م إًمٞمف ٓ شمقضم٥م ظمٞمٗم٦م قمغم ٟمٗمًف, وٓ طم٘مدا ذم  دره خت٤مف قم٤مىمٌتف, إذ 

.  ق ظمالف ُم٘مت٣م اًمديـ

. أٟمف إُم٤م أن يٙمقن ظم٤مُماًل همػم خمقف ومال شم٘مٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف: اًمث٤مين 

وإن يم٤من ذا ؿمقيم٦م وىمقة يم٤مإلُم٤مم إقمٔمؿ, ومٛمح٤مسم٤مشمف ذم ذًمؽ شمٙمقن 

واًمٖم٤مًم٥م إٟمام  ق ؾمٚمقك ـمريؼ . همِم٤م ذم اًمديـ, واًمٙمالم ُمٕمف ومٞمف يٕمد ٟمّمح٤م

. ... اًمٜمّمح وشمرك اًمٖمش ُمـ أرسم٤مب اًمديـ

وأُم٤م طمج٦م اسمـ أيب  ريرة وم٢مٟمام شمّمح سمٕمد اؾمت٘مرار اعمذا ٥م, وأُّم٤م ىمٌؾ ذًمؽ, 

. ()ا ـ"ومال ُٟمًٚمِّدؿ أن اًمًٙمقت ٓ يٙمقن إٓ قمـ رى

                                           

 




 

يمؾ  ذه آطمتامٓت ":  قمغم آطمتامٓت سم٘مقًمف"ذح اًمروو٦م"وأضم٤مب ذم 

إذا ىمقسمٚم٧م سمٔم٤م ر طم٤مْلؿ ذم شمرك اًمًٙمقت, وضمري٤من اًمٕم٤مدة , واىمتْم٤مء اًمٓم٤ٌمع إفمٝم٤مر 

ُم٤م يٕمت٘مده طم٘م٤ًم, ٓ يٜمٝمض ذم اًمدًٓم٦م قمغم ُم٤م ذيمرشمؿ, سمؾ ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ فم٤م ر طم٤مْلؿ 

أهمٚم٥م وأفمٝمر, واطمتامل واطمد ىمقي, ئمٝمر قمغم يمثػم ُمـ آطمتامٓت اخلٗمٞم٦م, يمام 

: ىمٞمؾ

. ()وواطمد يم٤مًٕمػ إن أُمر قمٜم٤م

وٕن ُم٤م ذيمرَتقه ُمـ قمدم دًٓم٦م اًمًٙمقت قمغم اًمرو٤م, يٗميض إمم ظمٚمق اًمٕمٍم 

ٓ شمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ ": ُمـ ىم٤مئؿ سمحج٦م اًمنمع,  و ق ظمالف فم٤م ر ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم

, ُمع أن آطمتامٓت "أُمتل فم٤م ريـ قمغم احلؼ طمتك ي٠ميت أُمر اهلل و ؿ قمغم ذًمؽ

. اعمذيمقرة, إذا طم٘مؼ أُمر ٤م قمغم اًمتٗمّمٞمؾ سم٤من وٕمٗمٝم٤م, أو وٕمػ سمٕمْمٝم٤م

وٕٟمف ًمق مل يدل ؾمٙمقت اًم٤ًميم٧م قمغم اًمرو٤م: ًمتٕمذر وضمقد اإلمج٤مع سم٤مًمّم٤مًم٦م, 

أو شمٕمذر وضمقده هم٤مًم٤ًٌم, ٕن اإلمج٤مع اًمٜمٓم٘مل قمزيز ضمدًا, إذ اًمٕمٚمؿ سمتٍميح يمؾ واطمد 

ُمـ اعمجتٝمديـ سمحٙمؿ واىمٕم٦م واطمدة ُمتٕمذر, ًمٙمـ اإلمج٤مع ُمقضمقد ذم يمثػم ُمـ 

ُم٤ًمئؾ اًمنمع اًمٗمرقمٞم٦م وهمػم ٤م, وإٟمام يم٤من ذًمؽ هبذه اًمٓمريؼ, و ق ىمقل اًمٌٕمض, 

. وإىمرار اًمٌٕمض

 قمغم ؾمٛمٕمف أو يراه دًمٞمؾ قمغم رو٤مه وشمّمقيٌف, ومٙمذًمؽ وٕن إىمرار اًمٜمٌل 
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ؾمٙمقت اعمجتٝمديـ وإىمرار ؿ, ٕهنؿ ؿمٝمداء اهلل ذم إرض سمٜمص اًمًٜم٦م 

. اًمّمحٞمح٦م

وٕن اًمت٤مسمٕملم يم٤مٟمقا إذا أؿمٙمؾ قمٚمٞمٝمؿ ُم٠ًمًم٦م, ومقضمدوا ومٞمٝم٤م ىمقل  ح٤ميب 

. ()ا ـ"ُمٜمتنمًا مل يٜمٙمر, مل يٕمدًمقا قمٜمف, وذًمؽ إمج٤مع قمغم يمقٟمف طمج٦م

: تَرير إٔه إمجٚع وحجٜ 

ٌْٜمِلٌّي قَمغَم َأْ َٚملْمِ ] مْج٤َمِع َُم ٌُقِت اإْلِ ًمِٞمُؾ قَمغَم صُم : اًمدَّ

٤م  َٓ جَيُقُز إمْج٤َمقُمُٝمْؿ قَمغَم اخْلََٓم٠مِ : َأطَمُدمُهَ .  َأنَّ َأْ َؾ اًْمَٕمٍْمِ 

.  َوَُم٤م قَمَداُه سَم٤مـمٌِؾ , َأنَّ احْلَؼَّ َواطِمٌد : َواًمث٤َّميِن 

َْ اَلنِ  ْٕ ٧ٌََم َ َذاِن ا ٤م َأْو , وَم٢مَِذا صَم ـْ َأْن َيُٙمقَن طَم٘مًّ ِذي فَمَٝمَر ُِم وَماَل خَيُْٚمق اًْمَ٘مْقُل اًمَّ

٤ٌَمقُمُف َواًْمَٕمَٛمُؾ سمِفِ , سَم٤مـمِاًل  ٤م َوضَم٥َم اشمِّد َوإِْن يَم٤مَن سَم٤مـمِاًل وَماَل خَيُْٚمق قِمٜمَْد ؾَم٤مِئِر , وَم٢مِْن يَم٤مَن طَم٘مًّ

ـْ َأْرسَمَٕم٦ِم َأطْمَقالٍ   ُِم
ِ
: اًْمُٕمَٚماَمء

َٓ َيُٙمقُٟمقا اضْمَتَٝمُدوا ٤م َأْن  . إُمَّ

 جَي٥ُِم اقْمتَِ٘م٤مُدهُ 
ٍ
ء . َأْو اضْمَتَٝمُدوا َومَلْ ُي١َمدِّد اضْمتَِٝم٤مُدُ ْؿ إمَم َرْ

ِذي فَمَٝمَر ظِماَلوُمفُ  ٦ِم اًمَّ . َأْو َأدَّى إمَم ِ حَّ

َٓ َيُٙمقَن اضْمَتَٝمُدوا َٓ جَيُقُز َأْن  َنَّ اًْمَٕم٤مَدَة خُم٤َمًمَِٗم٦ٌم ِْلََذا;َو ِٕ َنَّ اًمٜم٤َّمِزًَم٦َم إَذا ;  ِٕ  َو

                                           





 

 




 

ضْمتَِٝم٤مدِ  ِٓ َنَّ َ َذا ُي١َمدِّدي إمَم ;َٟمَزًَم٧ْم وَم٤مًْمَٕم٤مَدُة َأنَّ يُمؾَّ َأْ ِؾ اًمٜمََّٔمِر َيْرضِمُٕمقَن إمَم اًمٜمََّٔمِر َوا
ِٕ  َو

ضْمتَِٝم٤مدِ  ِٓ ِك ا ـْ ـَمِريِؼ , ظُمُروِج َأْ ِؾ اًْمَٕمٍْمِ سَمْٕمُْمُٝمْؿ سمؽَِمْ َوسَمْٕمُْمُٝمْؿ سم٤ِمًْمُٕمُدوِل قَم

َقاِب  َٓ جَيُقزُ , اًمّمَّ َٓ جُيِْٛمُٕمقَن قَمغَم اخْلََٓم٠مِ ;َوَ َذا  ُْؿ  هَنَّ
ِٕ   .

َٓ جَيُقُز َأْن ُيَ٘م٤مَل   جَي٥ُِم اقْمتَِ٘م٤مُدهُ : َو
ٍ
ء ُْؿ اضْمَتَٝمُدوا وَمَٚمْؿ ُي١َمدِّد اضْمتَِٝم٤مُدُ ْؿ إمَم َرْ  ;إهنَّ

٦مِ  ُُمَّ ْٕ  احْلَؼِّد قَمغَم مَجِٞمِع ا
ِ
ُف ُي١َمدِّدي إمَم ظَمَٗم٤مء َٟمَّ

.  َوُ َق حُم٤َمٌل , ِٕ

َٓ جَيُقُز َأْن ُيَ٘م٤مَل  ُْؿ اضْمَتَٝمُدوا: َو ُْؿ , وَم٠َمدَّى اضْمتَِٝم٤مُدُ ْؿ إمَم ظِماَلومِفِ , إهنَّ َّٓ َأهنَّ إ

َنَّ إفْمَٝم٤مَر احْلَؼِّد َواضِم٥ٌم ;يَمَتُٛمقا ِٕ .  َٓ ؾِمٞمَّاَم َُمَع فُمُٝمقِر ىَمْقٍل ُ َق سَم٤مـمٌِؾ ,  

ـْ , َوإَِذا سَمَٓمَٚم٧ْم َ ِذِه اًْمُقضُمقهُ  اَم ؾَمَٙمُتقا ًمِِرَو٤مُ ْؿ سماَِم فَمَٝمَر ُِم ُْؿ إٟمَّ َدلَّ قَمغَم َأهنَّ

 .()[اًْمَ٘مْقِل وَمَّم٤مَر يَم٤مًمٜمُّدْٓمِؼ 

                                           

 




 

املبحث انثانث 
شروط االححجاج باإلمجاع انسكىجي 

 

: ()ًمٚمٕمٚمامء ذم شمّمقير ُم٠ًمًم٦م اإلمج٤مع اًمًٙمقيت ـمري٘مت٤من

. ()ضمٕمؾ ذًمؽ قم٤مُم٤ًم ذم اًمّمح٤مسم٦م واعمجتٝمديـ ُمـ سمٕمد ؿ: إومم 

ٕٟمف ٓ طمج٦م ذم ىمقل أطمد ُمـ . ختّمٞمص  قرة اعم٠ًمًم٦م سم٤مًمّمح٤مسم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م 

اعمجتٝمديـ سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م, ٕن ُمٜمّمٌٝمؿ ٓ ي٘متيض اًمًٙمقت قمـ ُمثؾ ذًمؽ ُمع 

. خم٤مًمٗمتٝمؿ ومٞمف, و ذا ٓ جيلء ذم طمؼ همػم ؿ

. واًمذي قمٚمٞمف إيمثرون شمٕمٛمٞمؿ اعم٠ًمًم٦م ذم اًمّمح٤مسم٦م وهمػم ؿ

ويٛمٙمـ اًمتٗمّمٞمؾ ذم اعم٠ًمًم٦م سم٤مقمت٤ٌمر آظمر:  

إن قمٚمؿ سم٤مٟمتِم٤مر اًم٘مقل وؾمٙمقت أظمريـ وم٤معم٠ًمًم٦م قمغم اًمتٕمٛمٞمؿ ٓ : ومٞم٘م٤مل

. يٗمرق ومٞمٝم٤م سملم اًمّمح٤مسم٦م وهمػم ؿ

وإن يم٤مٟم٧م قمغم همٚم٦ٌم اًمٔمـ سم٤مٟمتِم٤مر اًم٘مقل, ومٗمٞمٝم٤م ظمالف ُمٗمرع قمغم ُم٠ًمًم٦م 

. اإلمج٤مع اًمًٙمقيت

وإن يم٤مٟم٧م قمغم آطمتامل, ومتخّمٞمّمٝم٤م سم٤مًمّمح٤مسم٦م  ق إومم, ٕهنؿ 

. حمّمقرون و ٓ شم٠ميت ذم طم٘مٝمؿ آقمؽماو٤مت قمغم أ ؾ اعم٠ًمًم٦م

 وىمد شمْمٛمـ يمالم اًمٕمٚمامء اًمذيـ ذيمروا  ذه اعم٠ًمًم٦م قمدة ذوط أو ىمٞمقد طمتك 

.  شمٙمقن ُمـ سم٤مب اإلمج٤مع اًمًٙمقيت

                                           

 

 




 

: و ل اًمت٤مًمٞم٦م 

ًمق مل يٙمـ شمٙمٚمٞمٗمٞم٤ًم, مل يٙمـ ]ٕٟمف . أن يٙمقن ذم ُم٤ًمئؾ اًمتٙمٚمٞمػ : افؼط إول

إمج٤مقم٤ًم و ٓ طمج٦م: ٕن اإلمج٤مع أُمر ديٜمل, وُم٤م ًمٞمس شمٙمٚمٞمٗمٞم٤ًم, ًمٞمس ديٜمٞم٤ًم سمؾ 

قمامر أومْمؾ ُمـ طمذيٗم٦م, ٓ يدل اًمًٙمقت ومٞمف قمغم : ىمقل اًم٘م٤مئؾ]وٕن . ()[دٟمٞمقي٤مً 

. ()[رء: إذ ٓ شمٙمٚمٞمػ قمغم اًمٜم٤مس ومٞمف

. ()ومل يِمؽمط  ذا آظمرون, ومال ومرق قمٜمد ؿ سملم يمقٟمف شمٙمٚمٞمٗمٞم٤ًم أو همػمه

أن يٕمٚمؿ أٟمف سمٚمغ مجٞمع أ ؾ اًمٕمٍم, ومل يٜمٙمروا, وإٓ ومال يٙمقن  : افؼط افثٚين

 . ()إمج٤مقم٤ًم ؾمٙمقشمٞم٤ًم, ٕن ؾمٙمقهتؿ طمٞمٜمئذ ٓ يدل قمغم اعمقاوم٘م٦م

أن اًمٕم٤مدة ضم٤مري٦م سم٠مٟمف ٓ جيقز أن يًٛمع اًمٕمدد اًمٙمثػم واجلؿ اًمٖمٗمػم : واًمدًمٞمؾ]

اًمذيـ ٓ يّمح قمٚمٞمٝمؿ اًمتقاـم١م و اًمتِم٤مهمر ىمقًٓ يٕمت٘مدون ظمٓم٠مه وسمٓمالٟمف, صمؿ يٛمًؽ 

. مجٞمٕمٝمؿ قمـ إٟمٙم٤مره وإفمٝم٤مر ظمالومف, سمؾ أيمثر ؿ يتنع إمم ذًمؽ وي٤ًمسمؼ إًمٞمف

وم٢مذا فمٝمر ىمقل واٟمتنم وسمٚمغ أىم٤ميص إرض, ومل يٕمٚمؿ ًمف خم٤مًمػ: قمٚمؿ أن ذًمؽ 

.  اًمًٙمقت رو٤م ُمٜمٝمؿ سمف, وإىمرار قمٚمٞمف, عم٤م ضمرت سمف اًمٕم٤مدة

وًمق مل يّمح إمج٤مع و ٓ صمٌت٧م سمف طمج٦م, إٓ سمٕمد أن يروى آشمٗم٤مق قمغم طمٙمؿ 

احل٤مدصم٦م قمـ يمؾ واطمد ُمـ أ ؾ اًمٕمٚمؿ ذم قمٍم اإلمج٤مع: ًمٌٓمؾ اإلمج٤مع, وسمٓمؾ 

آطمتج٤مج سمف: ٓؾمتح٤مًم٦م وضمقد ذًمؽ ذم ُم٠ًمًم٦م ُمـ ُم٤ًمئؾ إ قل أو اًمٗمروع, يمام 

                                           

 

 

 




 

ٓ ٟمٕمٚمؿ اًمٞمقم اشمٗم٤مق قمٚمامء قمٍمٟم٤م ذم مجٞمع أوم٤مق قمغم طمٙمؿ طم٤مدصم٦م ُمـ احلقادث, 

. ()[سمؾ أيمثر اًمٕمٚمامء ٓ ٟمٕمٚمؿ سمقضمقد ؿ ذم اًمٕم٤ممل

. ()وإذا همٚم٥م قمغم اًمٔمـ سمٚمقهمٝمؿ ومٝمق دون إول

. ()وأُّم٤م إذا اطمتٛمؾ سمٚمقهمف وقمدُمف, وم٤مٕيمثــــــــــرون قمغم أٟمف ًمٞمس سمحج٦م

ٕٟمف إذا فمٝمر اًمرو٤م . أن شمتجرد اعم٠ًمًم٦م قمـ اًمرو٤م واًمٙمرا ٦م : افؼط افثٚفٞ

وإذا فمٝمر اًمًخط واًمٙمرا ٦م ومٚمٞمس سم٢ممج٤مع . سمام ذ ٌقا إًمٞمف ومٝمق إمج٤مع سمال ظمالف

.  ()ىمٓمٕم٤مً 

ومٌٔمٝمقر اًمرو٤م أو اًمًخط ظمرضم٧م اعم٠ًمًم٦م قمـ ُمقوقع اًمٌح٨م, و ق 

:  أي"إوم٤مدة اًم٘مرائـ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمرو٤م": وُمثؾ  ذا ىمقل سمٕمْمٝمؿ. اإلمج٤مع اًمًٙمقيت

ٕن إوم٤مدة . يقضمد ُمـ ىمرائـ إطمقال ُم٤م يدل قمغم رو٤م اًم٤ًميمتلم سمذًمؽ اًم٘مقل

اًم٘مرائـ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمرو٤م, يم٢موم٤مدة اًمٜمٓمؼ ًمف, ومٞمّمػم يم٤مإلمج٤مع اًمٜمٓم٘مل ُمـ اجلٛمٞمع, 

واًم٘مقل اعمذيمقر ُمع اًم٘مرائـ اعمٗمٞمدة ًمٚمٕمٚمؿ ًمٞمس ُمـ  ذه اعم٠ًمًم٦م ذم رء: ٕن 

اًم٘مرائـ إذا أوم٤مدت اًمٕمٚمؿ سمرو٤م اًم٤ًميمتلم, مل يٌؼ اخلالف ذم يمقٟمف إمج٤مقم٤ًم ُمتجٝم٤ًم, 

 . ()وإٟمام اًمٙمالم ذم سمٕمْمٝمؿ وؾمٙمقت سمٕمْمٝمؿ, جمردًا قمـ اًم٘مرائـ

ُميض زُمـ يًع ىمدر ُمٝمٚم٦م اًمٜمٔمر قم٤مدة ذم شمٚمؽ اعم٠ًمًم٦م, ومٚمق  : افؼط افرابع

                                           

 

 

 

 

 




 

. ()اطمتٛمؾ أن اًم٤ًميمتلم يم٤مٟمقا ذم ُمٝمٚم٦م اًمٜمٔمر مل يٙمـ إمج٤مقم٤ًم ؾمٙمقشمٞم٤مً 

أن ٓ يتٙمرر ذًمؽ ُمع ـمقل اًمزُم٤من, وم٢من شمٙمررت اًمٗمتٞم٤م  : افؼط اخلٚمس

وـم٤مًم٧م اعمدة ُمع قمدم خم٤مًمٗمتٝمؿ ومٝمذا إمج٤مع وطمج٦م وًمٞمس ُمـ حمؾ اخلالف, ٕن 

.  ()فمـ خم٤مًمٗمتٝمؿ ٓ يؽمضمح, سمؾ ي٘مٓمع سمٛمقاوم٘متٝمؿ

أن يٙمقن ىمٌؾ اؾمت٘مرار اعمذا ٥م, وم٠مُم٤م سمٕمد اؾمت٘مرار ٤م ومال  : افؼط افسٚدس

أصمر ًمٚمًٙمقت ىمٓمٕم٤ًم, يم٢مومت٤مء ُم٘مٚمد ؾمٙم٧م قمٜمف اعمخ٤مًمٗمقن ًمٚمٕمٚمؿ سمٛمذ ٌٝمؿ 

. ()وُمذ ٌف

ُمقت اعمجتٝمديـ: وذًمؽ ًمْمٕمػ : أن يٜم٘مرض اًمٕمٍم : افؼط افسٚبع

. ()و ذا اًمنمط اًمّمحٞمح ظمالومف. اإلمج٤مع اًمًٙمقيت

إن ىمقل اًمّمح٤ميب طمج٦م: : ُمـ ىم٤مل ُمـ اًمٕمٚمامء ": رمحف اهلل()ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

.  وم٢مٟمام ىم٤مًمف إذا مل خي٤مًمٗمف همػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

. وٓ قمرف ٟمص خي٤مًمٗمف 

                                           

 

 

 

 

 




 

 ذا إمج٤مع إىمراري, إذا : صمؿ إذا اؿمتٝمر ومل يٜمٙمروه يم٤من إىمرارا قمغم اًم٘مقل وم٘مد ي٘م٤مل

. قمرف أهنؿ أىمروه ومل يٜمٙمره أطمد ُمٜمٝمؿ و ؿ ٓ ي٘مرون قمغم سم٤مـمؾ

وأُم٤م إذا مل يِمتٝمر :  

 . ق طمج٦م: ومٝمذا إن قمرف أن همػمه مل خي٤مًمٗمف وم٘مد ي٘م٤مل

. وأُم٤م إذا قمرف أٟمف ظم٤مًمٗمف ومٚمٞمس سمحج٦م سم٤مٓشمٗم٤مق

. ()وأُم٤م إذا مل يٕمرف  ؾ واوم٘مف همػمه أو ظم٤مًمٗمف مل جيزم سم٠مطمدمه٤م

وُمتك يم٤مٟم٧م اًمًٜم٦م شمدل قمغم ظمالومف يم٤مٟم٧م احلج٦م ذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ٓ ومٞمام خي٤مًمٗمٝم٤م 

  .()ا ـ"سمال ري٥م قمٜمد أ ؾ اًمٕمٚمؿ

 

 

                                           

 

 




 

املبحث انرابع  
جطبيقات اإلمجاع انسكىجي عند انباجي  

  (املنحقى شرح املىطأ)يف كحابه 
 

ذم  ذا اعمٌح٨م ؾم٠مورد مجٞمع ُم٤ًمئؾ اإلمج٤مع اًمًٙمقيت اًمتل وىمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م ًمٚم٤ٌمضمل ذم 

. (اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٠م)يمت٤مسمف 

: ُمٚمتزُم٦م ذم ذًمؽ إُمقر اًمت٤مًمٞم٦م 

اعمقوققمٞم٦م: وم٠ًمشم٘مٞمد سمٛمقوقع اًمٌح٨م, قمٜمد اعم٠ًمًم٦م اًمتل أورد ومٞمٝم٤م اًم٤ٌمضمل  ( 1

. اإلمج٤مع اًمًٙمقيت, وًمـ أٟمٔمر إمم إدًم٦م إظمرى ومٞمٝم٤م, ٕن  ذا ظم٤مرج حمؾ اًمٌح٨م

. اًمتزم سمذيمر اعمذا ٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م وشمقصمٞم٘مٝم٤م, ذم يمؾ ُم٠ًمًم٦م حتت٤مج إمم ذًمؽ ( 2

. حترير ُمقوع اإلمج٤مع اًمًٙمقيت ( 3

. أورد ُمـ واومؼ اًم٤ٌمضمل ذم طمٙم٤مي٦م اإلمج٤مع اًمًٙمقيت ذم اعم٠ًمًم٦م ( 4

. أٟم٘مؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مإلمج٤مع اًم٘مقزم ذم اعم٠ًمًم٦م إن وضمد ( 5

أرشم٥م اعم٤ًمئؾ قمغم أؾم٤مس شمرشمٞم٥م ُمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمرواي٦م حيل سمـ حيل  ( 6

. اًمٚمٞمثل: ٕن ذح اًم٤ٌمضمل قمٚمٞمٝم٤م

اسمدأ سم٢ميراد احلدي٨م أو إصمر اًمذي أورد اًم٤ٌمضمل دًمٞمؾ اإلمج٤مع اًمًٙمقيت ذم  ( 7

ُم٤ًمئٚمف, ُمع سمٞم٤من ُمقوٕمف ُمـ اعمقـم٠م, وخترجيف ُمـ اًمٙمت٥م اًمًت٦م, وهمػم ٤م إذا اطمت٤مج 

. إُمر 

. أورد قم٤ٌمرة اإلُم٤مم اًم٤ٌمضمل اًمتل ذيمر ومٞمٝم٤م اإلمج٤مع اًمًٙمقيت ( 8

أقمٚمؼ قمغم اًمٕم٤ٌمرة  سمذيمر يمالم أ ؾ اًمٕمٚمؿ, وُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤معم٠ًمًم٦م ُمـ ضمٝم٦م دًمٞمؾ  ( 9




 

. اإلمج٤مع اًمًٙمقيت ومٞمٝم٤م, ُمراقمٞم٦م ذم ذًمؽ ُم٤م ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف

أسملم  ح٦م اًم٘مقل سم٤مإلمج٤مع اًمًٙمقيت ذم اعم٠ًمًم٦م, ُمـ قمدُمف, ُمتقظمٞم٦م ذم ذًمؽ  ( 10

. شمٓمٌٞمؼ ذوط اإلمج٤مع اًمًٙمقيت, ُمتٌٕم٦م ذم ذًمؽ يمالم أ ؾ اًمٕمٚمؿ

ؾم٤مئٚم٦م اهلل اًمتقومٞمؼ واْلدى واًمرؿم٤مد واًمًداد, ذم مجٞمع أُمري, وسمف أؾمتٕملم, وقمٚمٞمف 

. اًمٚمٝمؿ وومؼ وأقمـ ي٤م يمريؿ. اشمٙم٤مزم واقمتامدي

 

 

 

 




 

.ػاضصدرةػواضصغرةػتراعاػاضطرأة:ػاضطدأضظػاألوضىػ
 

ُم٠ًمًم٦م اًمٙمدرة واًمّمٗمرة ُمـ ُم٤ًمئؾ احلٞمض, و ق رء يمتٌف اهلل قمغم سمٜم٤مت 

, اؿمتٙمك اًمٕمٚمامء ُمـ شم٘مّمػم اًمٜم٤مس (), وىمد قمٚمؼ اًمِم٤مرع قمغم احلٞمض أطمٙم٤مُم٤مً ()آدم

. ()ذم ُمٕمروم٦م أطمٙم٤مُمف وُم٤ًمئٚمف

وُمـ اعم٤ًمئؾ اًمتل شمتٕمٚمؼ سم٤محلٞمض ُم٠ًمًم٦م اًمٙمدرة واًمّمٗمرة شمرا ٤م اعمرأة, ُم٤م 

طمٙمٛمٝم٤م؟  

: تًريف افُدرة وافهٍرة

. ()أي اعم٤مء اًمذي شمراه اعمرأة يم٤مًمّمديد يٕمٚمقه ا ٗمرار: اًمٙمدرة واًمّمٗمرة 

وقمّرف اًمّمٗمرة سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء سم٠مهن٤م ُمـ أًمقان اًمدم إذا رق وىمٞمؾ  ق يمّمٗمرة 

                                           

 



 





 

 

 




 

. ()وأُم٤م اًمٙمدرة ومٚمقن يمٚمقن اعم٤مء اًمٙمدر. اًمًـ أو يمّمٗمرة اًمتٌـ أو يمّمٗمرة اًم٘مز

: مذاهٛ افًِامء دم ادسٖفٜ 

ؾمقاء رأهتام اعمرأة ذم زُمـ . أن اًمّمٗمرة واًمٙمدرة طمٞمض: اعمذ ٥م إول 

و ذا اعمِمٝمقر ُمـ . احلٞمض ذم أوًمف أو أوؾمٓمف أو آظمره, وؾمقاء رأشمف ذم اًمٓمٝمر

. ()ُمذ ٥م ُم٤مًمؽ

أن اًمٙمدرة واًمّمٗمرة زُمـ اًمٓمٝمر ُمـ اًمٓمٝمر وزُمـ احلٞمض ُمـ : اعمذ ٥م اًمث٤مين 

, وىمقل ذم ُمذ ٥م () واحلٜم٤مسمٚم٦م() واًمِم٤مومٕمٞم٦م()و ذا ُمذ ٥م احلٜمٗمٞم٦م. احلٞمض

.  ()ُم٤مًمؽ

يم٤معمذ ٥م اًمث٤مين إٓ أٟمف يِمؽمط أن يًٌؼ اًمٙمدرة ٟمزول دم : اعمذ ٥م اًمث٤مًم٨م 

اره ـــــــــــ, واظم٧م() وحمٛمد سمـ احلًـ()احلٞمض, و ق ىمقل أيب يقؾمػ

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 




 

  ُمـ أ ح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل()اًمٓمح٤موي

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ُأمِّد اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  واٟمتٍم اًم٤ٌمضمل رمحف اهلل عمذ ٥م ُم٤مًمؽ سمام ضم٤مء قَم
٤َم ()  َأهنَّ

َرضَم٦ِم ومِٞمَٝم٤م اًْمُٙمْرؾُمُػ ": ىَم٤مًَم٧ْم  ـَ إمَِم قَم٤مِئَِم٦َم ُأمِّد اعْم١ُْمُِمٜملَِم سم٤ِمًمدِّد ٌَْٕمْث ٤مُء َي ًَ يَم٤مَن اًمٜمِّد
 ومِٞمِف ()

٦َم  ـَ اًْمَ٘مّمَّ ـَ طَمتَّك شَمَرْي َٓ شَمْٕمَجْٚم َـّ  ُ اَلِة وَمَتُ٘مقُل َْل ـْ اًمّمَّ ٠َمًْمٜمََٝم٤م قَم ًْ ـْ َدِم احْلَْٞمَْم٦ِم َي ْٗمَرُة ُِم اًمّمُّد

ـْ احْلَْٞمَْم٦مِ  ْٝمَر ُِم ٌَْٞمَْم٤مَء شُمِريُد سمَِذًمَِؽ اًمٓمُّد . ()"اًْم

ـْ َدِم احْلَْٞمَْم٦مِ ": َوىَمْقُْل٤َم ": ؿٚل افبٚجي رمحه اهلل ْٗمَرُة ُِم َـّ "ومِٞمِف اًمّمُّد ٤مَء يُم ًَ  وَم٢مِنَّ اًمٜمِّد

َـّ  ُ ٤َم طَمْٞمَْم٦ٌم, َوشَمُ٘مقُل َْل ُٙمُؿ سم٠َِمهنَّ اَلِة, وَمَٙم٤مَٟم٧ْم قَم٤مِئَِم٦ُم حَتْ ـْ اًمّمَّ ـَ قَم٤مِئَِم٦َم إَذا َرَأْيٜمََٝم٤م قَم ٠َمًْم ًْ : َي

ـَ  اَلِة إَذا َرَأْي ـْ اًمّمَّ َـّ مَمْٜمُققَم٤مٌت ُِم ُ ٌَْٞمَْم٤مَء, َوشَمَرى َأهنَّ ٦َم اًْم ـَ اًْمَ٘مّمَّ ـَ طَمتَّك شَمَرْي َٓ شَمْٕمَجْٚم
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٤َم طَمْٞمٌض  هَنَّ
ِٕ ـِ احْلَْٞمِض  ْٗمَرَة ذِم َزَُم . اًمّمُّد

َٙمُؿ َْل٤َم  َٝم٤م ِدَُم٤مٌء حُيْ َة َواًْمُٙمْدَرَة يُمٚمَّ ْٗمَرَة َواًْمُٖمؼْمَ ِذي َذَ ٥َم إًَمْٞمِف َُم٤مًمٌِؽ َأنَّ اًمّمُّد َوَ َذا اًمَّ

ِم, َوَذًمَِؽ ُيَرى ذِم َوىْمَتلْمِ  :  سمُِحْٙمِؿ اًمدَّ

٤م  ٌَْؾ اًمٓمُّدْٝمرِ : َأطَمُدمُهَ .  ىَم

. سَمْٕمَدهُ : َواًمث٤َّميِن 

َُمُف َدٌم ىَمٚمِٞمٌؾ َأْو  ْٝمِر وَمُٝمَق قِمٜمَْد َُم٤مًمٍِؽ َدُم طَمْٞمٍض ؾَمَقاٌء شَمَ٘مدَّ ٌَْؾ اًمٓمُّد ٤م َُم٤م َرَأْت ُِمٜمُْف ىَم وَم٠َمُمَّ

ُف َيُٙمقُن طَمْٞمًْم٤م  َُمُف َدٌم: وَم٢مِٟمَّ ـَ احْلَْٞمِض اسْمتَِداًء ُدوَن َأْن َيَتَ٘مدَّ يَمثػٌِم, َويَمَذًمَِؽ ًَمْق َرَأْت َزَُم

َذا  ؾْمتَِح٤مَو٦ِم يَم٤مَن اؾْمتَِح٤مَو٦ًم َوهِبَ
ِٓ ـِ ا ٤مُء يَم٤مَن ٟمَِٗم٤مؾًم٤م, َوإِْن يَم٤مَن ذِم َزَُم ًَ َوإِْن َرَأشْمُف اًمٜمُّدَٗم

٤مومِِٕملُّد ()ىَم٤مَل َأسُمق طَمٜمِٞمَٗم٦مَ   َواًمِمَّ
()  . 

َُمُف َدٌم َيْقًُم٤م َوًَمْٞمَٚم٦مً :  ُيقؾُمَػ َوَؿَٚل َأُبو َّٓ َأْن َيَتَ٘مدَّ . َٓ َيُٙمقُن طَمْٞمًْم٤م إ

ـْ سَمْٕمِْمِٝمْؿ  ٌَْتَدَأُة : َوطُمٙمَِل قَم ٤مِم اعْمُْٕمَت٤مَدِة وَم٢مِْن َرَأشْمُف اعْمُ َيَّ ْٕ َّٓ ذِم ا َٓ َيُٙمقُن طَمْٞمًْم٤م إ ُف  َأٟمَّ

ـْ طَمْٞمًْم٤م ٤مِم اًْمَٕم٤مَدِة مَلْ َيُٙم . َأْو َرَأشْمُف اعْمُْٕمَت٤مَدُة ذِم هَمػْمِ َأيَّ

ـْ َأقْمَٚمْؿ اًمٜم٤َّمِس  ِم, َوِ َل ُِم ًمِٞمُؾ قَمغَم َُم٤م َٟمُ٘مقًُمُف ىَمْقُل قَم٤مِئَِم٦َم ذِم احْلَِدي٨ِم اعْمَُتَ٘مدِّد َواًمدَّ

٠ْمِن,  َذا اًمِمَّ ِر َذًمَِؽ قَمَٚمْٞمَٝم٤م, َومَلْ ُيٜمْٙمِْرُه قَمَٚمْٞمَٝم٤م هِبَ ـْ وَمْتَقاَ ٤م, َُمَع شَمَٙمرُّد َوىَمْد ؿَم٤مَع َذًمَِؽ ُِم

ُف إمْج٤َمعٌ  ٧ٌََم َأٟمَّ َٓ ظَم٤مًَمَٗمَٝم٤م ومِٞمِف خُم٤َمًمٌِػ, وَمَث . َأطَمٌد, َو

                                           

 

 




 

ـْ ضِمَٝم٦ِم اًْمِ٘مَٞم٤مِس َأنَّ َ َذا َُمْٕمٜمًك ًَمْق ُرِئَل سَمْٕمَد َدِم َيْقٍم َوًَمْٞمَٚم٦ٍم يَم٤مَن طَمْٞمًْم٤م  َوَدًمِٞمُٚمٜم٤َم ُِم

مَْحَرِ  ْٕ ِم ا ٌَْتَدًأ َوضَم٥َم َأْن َيُٙمقَن طَمْٞمًْم٤م يَم٤مًمدَّ . وَم٢مَِذا ُرِئَل ُُم

٠مًم٦مٌ  ًْ ُم٤م : ()(اسمـ اعم٤مضمِمقن: يٕمٜمل)أُّم٤م َُم٤م َرأْت سَمْٕمد اًمُٓمْٝمِر وم٘م٤مل قمٌُداعمٚمِؽ : َُم

٤مِل ُمـ طمٞمٍض أو ٟمٗم٤مٍس ُمـ ىمٓمرة دم أو هُم٤ًمًم٦ٍم وم٢مّٟمف ٓ جي٥م سمف  ًَ رأشمف سمْٕمَد آهمت

ُم٤م رواه ىمت٤مدة قمـ : ووضمف ذًمؽ. همًٌؾ, وإٟمام جي٥ُم سمِف اًمقوقَء, و ل اًمؽمي٦م قمٜمد ؿ

: ىم٤مل اًمداودي. "سمٕمد اًمٓمٝمر ؿمٞمئ٤م... يمٜم٤م ٓ ٟمٕمد ":  ىم٤مًم٧م()أم اْلذيؾ قمـ أم قمٓمٞم٦م

دومٕم٦م ُمـ دم : وىم٤مل أمحد سمـ اعمٕمدل ذم اعمًٌقط. اًمؽمي٦م اعم٤مء اعمتٖمػم دون اًمّمٗمرة

 . ()ا ـ"احلٞمض ٓ يتّمؾ هب٤م ُمـ احلٞمض ُم٤م يٙمقن طمٞمْم٦م يم٤مُمٚم٦م

: افتًِٔق 

 ًمت٘مرير أن اًمٙمدرة واًمّمٗمرة طمٞمض, سم٘مقل أم اعم١مُمٜملم افبٚجياؾمتدل : أوًٓ 

أن اًمّمٗمرة واًمٙمدرة ىمٌؾ احلٞمض وسمٕمده : قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م, ووضمف آؾمتدٓل

أن اًمًٞمدة قم٤مئِم٦م ريض : وُمٕمٜمك ذًمؽ . ()ؾمقاء يمام أن احلٞمض ذم يمؾ زُم٤من ؾمقاء

اهلل قمٜمٝم٤م اقمتؼمت اًمٙمدرة واًمّمٗمرة طمٞمْم٤ًم, وأُمرهتـ أن ٓ يتٕمجٚمـ, وسمام أن دم 

                                           

 

 

 

 




 

احلٞمض طمٞمٜمام يرى طمٞمْم٤ًم وم٤مًمٙمدرة واًمّمٗمرة ُمثٚمف طمٞمٜمام شمرى ومٝمل طمٞمض, ؾمقاء ىمٌؾ 

. ()احلٞمض وسمٕمده ُمع اًمدم أو سمال دم

ـْ ":  ىمقل اًمًٞمدة قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م سم٘مقًمفافبٚجيوأيمد  َوىَمْد ؿَم٤مَع َذًمَِؽ ُِم

ِر َذًمَِؽ قَمَٚمْٞمَٝم٤م. وَمْتَقاَ ٤م ٧ٌََم . َومَلْ ُيٜمْٙمِْرُه قَمَٚمْٞمَٝم٤م َأطَمدٌ . َُمَع شَمَٙمرُّد َٓ ظَم٤مًَمَٗمَٝم٤م ومِٞمِف خُم٤َمًمٌِػ: وَمَث َو

ُف إمْج٤َمعٌ  ! ا ـ وم٠مقمٓم٤مه طمٙمؿ اإلمج٤مع اًمًٙمقيت, وم٘مد شمقومرت ومٞمف ذوـمف"َأٟمَّ

ومت٘مرر أن اًمٙمدرة واًمّمٗمرة طمٞمض ؾمقاء زُمـ احلٞمض أو ىمٌٚمف أو سمٕمده, ُمع 

! اًمدم أو سمدوٟمف

واظمتٚمػ ىمقل ُم٤مًمؽ ذم ":  رمحف اهلل()( ـ463ت)ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم :  ً ثٕٚٔٚ

 قمٜمف أٟمف ىم٤مل ذم اعمرأة شمرى اًمّمٗمرة ()ٓسمـ اًم٘م٤مؾمؿ (اعمدوٟم٦م)اًمّمٗمرة واًمٙمدرة: ومٗمل 

ذًمؽ طمٞمض وإن مل شمر : ىم٤مل ُم٤مًمؽ: واًمٙمدرة ذم أي٤مم طمٞمْمتٝم٤م وذم همػم أي٤مم طمٞمْمتٝم٤م

 .ُمع ذًمؽ دُم٤م

ُم٤م رأت :  قمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل() ذم اعمجٛمققم٦م ًمٕمكم سمـ زي٤مد()وذيمر اسمـ قمٌدوس

                                           

 

 

 

 

 




 

اعمرأة ُمـ اًمّمٗمرة واًمٙمدرة ذم أي٤مم احلٞمض أو ذم أي٤مم آؾمتٓمٝم٤مر ومٝمق يم٤مًمدم وُم٤م رأشمف 

. ا ـ"و ذا ىمقل  حٞمح إٓ أن إول أؿمٝمر قمٜمف. سمٕمد ذًمؽ ومٝمق اؾمتح٤مو٦م

 ًٚ  رمحف اهلل, ُمـ صمٌقت ذوط اإلمج٤مع اًمًٙمقيت, افبٚجيُم٤م ذيمره اإلُم٤مم : ثٕٚٔ

: ىم٤مًم٧م - ويم٤مٟم٧م سم٤ميٕم٧م اًمٜمٌل - ُمتٕم٘م٥م, سمام ضم٤مء قمـ أم قمٓمٞم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م 

يمٜم٤م ": , وًمٗمظ أيب داود ذا ًمٗمظ اًمٌخ٤مري. "يمٜم٤م ٓ ٟمٕمد اًمٙمدرة واًمّمٗمرة ؿمٞمئ٤م"

. ()"ٓ ٟمٕمـد اًمٙمدرة واًمّمٗمرة سمٕمد اًمٓمٝمر ؿمٞمئ٤م

ومٝمذا يدل قمغم أن ُمٕمٜمك ُم٤م ضم٤مء قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م, ظم٤مص سم٤مًمٙمدرة 

وأن اًمٙمدرة ذم همػم زُمـ احلٞمض سمٕمد اًمٓمٝمر . واًمّمٗمرة شمرا ٤م اعمرأة ذم زُمـ احلٞمض

اٟمٕم٘مد : وهبذا يتخّمص حمؾ اإلمج٤مع ذم اعم٠ًمًم٦م سمزُمـ احلٞمض, ومٞم٘م٤مل. ٓ شمٕمد ؿمٞمئ٤مً 

اإلمج٤مع اًمًٙمقيت قمغم أن اًمٙمدرة واًمّمٗمرة ذم زُمـ احلٞمض ُمـ احلٞمض, وذم زُمـ 

. اًمٓمٝمر ُمـ اًمٓمٝمر

و ذا ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري  ٤مطم٥م اجل٤مُمع اًمّمحٞمح, طمٞم٨م سمقب 
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. "سم٤مب اًمّمٗمرة واًمٙمدرة ذم همػم أي٤مم احلٞمض": قمغم  ذا احلدي٨م

يِمػم ":  رمحف اهلل, شمٕمٚمٞم٘م٤ًم قمغم شمرمج٦م اًمٌخ٤مري()ىم٤مل اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين

, "طمتك شمريـ اًم٘مّم٦م اًمٌٞمْم٤مء": سمذًمؽ إمم اجلٛمع سملم طمدي٨م قم٤مئِم٦م اعمت٘مدم ذم ىمقْل٤م

سم٠من ذًمؽ حمٛمقل قمغم ُم٤م إذا رأت : وسملم طمدي٨م أم قمٓمٞم٦م اعمذيمقر ذم  ذا اًم٤ٌمب

. ()ا ـ"اًمّمٗمرة أو اًمٙمدرة ذم أي٤مم احلٞمض وأُم٤م ذم همػم ٤م ومٕمغم ُم٤م ىم٤مًمتف أم قمٓمٞم٦م

, وأن () ُمتٕم٘م٥مافبٚجيشمٌلم مم٤م ؾمٌؼ أن حمؾ اإلمج٤مع اًمذي طمٙم٤مه : صم٤مًمث٤ًم 

                                           

 

 

 




 

أن حمٚمف ذم اًمٙمدرة واًمّمٗمرة شمرا ٤م اعمرأة ذم زُمـ احلٞمض, - إن ؿم٤مء اهلل - اًمّمحٞمح 

.  ٓ ذم همػمه
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.ػاختغارػاضتذؼدػسيػاضصالةػبطاػوردػرنػرطرػ:ػاضطدأضظػاضثاظغظ
 

شمٕمددت اًمّمٗم٤مت اًمقاردة ذم اًمتِمٝمد ذم اًمّمالة, و ذا ُمـ اًمتقؾمٕم٦م قمغم 

 يٕمٚمؿ اًمّمح٤مسم٦م اًمتِمٝمد يمام , وىمد يم٤من ()إُم٦م, و ق ُمـ سم٤مب اظمتالف اًمتٜمقع

                                           

 

 

 

 

 

 

 




 

. ()يٕمٚمٛمٝمؿ اًم٘مرآن

: مذاهٛ افًِامء دم اختٔٚر صٌٜٔ افتنٓد 

ُٕمقد ()واحلٜم٤مسمٚم٦م()اظمت٤مر احلٜمٗمٞم٦م ًْ ـِ َُم ٌِْد اهللَِّ سْم  ٞمٖم٦م اًمتِمٝمد اًمقاردة قمـ قَم


() .
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و ل  ٞمٖم٦م اًمتِمٝمد اًمقاردة قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ()واظمت٤مر اعم٤مًمٙمٞم٦م

. ُمقوقع  ذه اعم٠ًمًم٦م

٤ٌَّمٍس ()َواظْمَت٤مَر اًمِم٤مومٕمٞم٦م ـِ قَم ٌِْد اهللَِّ سْم   ٞمٖم٦م اًمتِمٝمد اًمقاردة قمـ قَم
() .

 اًمذي وىمد اطمت٩م اًم٤ٌمضمل رمحف اهلل ٓظمتٞم٤مر ُم٤مًمؽ, شمِمٝمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

َّٔمُٚت هللَِّمِ : ُؿوُفوا: و ق يٕمٚمٛمف اًمٜم٤مس ي٘مقل" قمغم اعمٜمؼم رواه قمٜمف وومٞمف أٟمف يم٤من  افّتِح

ُٚتُه  ـَ ُٜ اهللَِّمِ َوَبَر َْٔك َأهيٚ افَّْمبِي َوَرمْحَ َِ افّزاـُِٔٚت هللَِّمِ افّىَٔبُٚت افّهَِواُت هللَِّمِ افّسالُم َظ

دًا ظبُده  َّّم ُد أن ٓ إفه إٓ اهللَّمُ وأصٓد أّن حُمَ َٓ غ أص
ٚحِلِ افَسالُم َظَِْٔٚ وظذ ِظَبِٚد اهلل افهَّم

 .()"وَرُشوفه

 قمٜمد يمالُمف قمغم  ٗم٦م اًمتِمٝمد ذم احلدي٨م, وذيمر اظمتٞم٤مر ؿٚل افبٚجي رمحه اهلل

ِذي ": , ىم٤ملُم٤مًمؽ ًمتِمٝمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  ُد قُمَٛمَر ريض اهلل قمٜمف َوُ َق اًمَّ َ َذا شَمَِمٝمُّد

.  اظْمَت٤مَرُه َُم٤مًمٌِؽ 

ُٕمقدٍ  ًْ ـِ َُم ٌِْد اهللَِّ سْم َد قَم ٤م َأسُمق طَمٜمِٞمَٗم٦َم وَم٤مظْمَت٤مَر شَمَِمٝمُّد .  َوَأُمَّ
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٤ٌَّمسٍ  ـِ قَم ٌِْد اهللَِّ سْم َد قَم ٤مومِِٕملُّد شَمَِمٝمُّد َواظْمَت٤مَر اًمِمَّ
() .

٦ِم َُم٤م َذَ ٥َم إًَمْٞمِف َُم٤مًمٌِؽ  ًمِٞمُؾ قَمغَم ِ حَّ ـِ اخْلَٓم٤َّمِب جَيِْري : َواًمدَّ َد قُمَٛمَر سْم َأنَّ شَمَِمٝمُّد

جَمَْرى اخْلؼََمِ اعْمَُتَقاشمِِر: 

َٛمُف ًمِٚمٜم٤َّمِس قَمغَم اعْمِٜمؼَْمِ  ـَ اخْلَٓم٤َّمِب قَمٚمَّ . َأنَّ قُمَٛمَر سْم

ٚمِِٛملمَ  ًْ ٦ِم اعْمُ َح٤مسَم٦ِم َوَأِئٛمَّ ِة مَج٤َمقَم٦ِم اًمّمَّ  .سمَِحْيَ

.  َومَلْ ُيٜمْٙمِْرُه قَمَٚمْٞمِف َأطَمدٌ 

َٓ ظَم٤مًَمَٗمُف ومِٞمفِ  .  َو

َٓ ىَم٤مَل ًَمفُ  ِد جَيِْري جَمَْراُه: : َو ـْ اًمتََِّمٝمُّد ُه ُِم إنَّ هَمػْمَ

٤مُه قَمغَم شَمْٕمِٞمٞمٜمِفِ  ٧ٌََم سمَِذًمَِؽ إىْمَراُرُ ْؿ قَمَٚمْٞمِف َوُُمَقاوَمَ٘مُتُٝمْؿ إيَّ  .وَمَث

َح٤مسَم٦ُم َوَأيْمَثُرُ ؿْ  ِد جَيِْري جَمَْراُه ًَمَ٘م٤مَل ًَمُف اًمّمَّ ـْ َأًْمَٗم٤مِظ اًمتََِّمٝمُّد ُه ُِم إٟمََّؽ : َوًَمْق يَم٤مَن هَمػْمُ

ِه, َوىَمْد  وَن سَمْٞمٜمَُف َوسَملْمَ هَمػْمِ ُ هتْؿ قَمغَم َُم٤م ُ ْؿ خُمػَمَّ ىَمْد َوٞمَّْ٘م٧م قَمغَم اًمٜم٤َّمِس َواؾِمًٕم٤م َوىَمٍَمْ

ِلُّد  ٌَْٕم٦ِم اعْمُٜمَْزًَم٦ِم وَمَٙمْٞمَػ َأسَم٤مَح اًمٜمٌَّ ًَّ ـْ احْلُُروِف اًم َ قَمَٚمْٞمٜم٤َم ُِم  ذِم اًْمُ٘مْرآِن اًْمِ٘مَراَءَة سماَِم شَمَٞمنَّ

ِد؟ !  سم٤ِمًمتََِّمٝمُّد

 َ ٧ْم ًَمُف َدَرضَم٦ُم اًْمُ٘مْرآِن َأْن َيْ٘مٍِمَ اًمٜم٤َّمَس ومِٞمِف قَمغَم ًَمْٗمٍظ َواطِمٍد َوَيْٛمٜمََع مِم٤َّم شَمَٞمنَّ ًَ َوًَمْٞم

. مِم٤َّم ؾِمَقاهُ 

وعُ  ُد اعْمَنْمُ ُف اًمتََِّمٝمُّد ِه: قُمٚمَِؿ َأٟمَّ
َٓ سمَِٖمػْمِ ْض قَمَٚمْٞمِف َأطَمٌد سمَِذًمَِؽ َو . َوعَم٤َّم مَلْ َيْٕمؽَمِ

دِ  ِذي َذَ ٥َم إًَمْٞمِف ؿُمُٞمقظُمٜم٤َم اًْمِٕمَراىِمٞمُّدقَن ذِم اًمتََِّمٝمُّد . َ َذا اًمَّ

                                           





 




 

اُوِديُّد  َوىَم٤مَل اًمدَّ
٤منِ : () ًَ ؾْمتِْح

ِٓ ـْ َُم٤مًمٍِؽ رمحف اهلل قَمغَم َوضْمِف ا َويَمْٞمَٗماَم . إنَّ َذًمَِؽ ُِم

َد اعْمَُّمكمِّد قِمٜمَْدُه ضَم٤مِئزٌ  .  شَمَِمٝمَّ

هِ  ـْ هَمػْمِ َد َُمٜمٌْع ُِم   .()ا ـ"َوًَمْٞمَس ذِم شَمْٕمٚمِٞمِؿ قُمَٛمَر اًمٜم٤َّمَس َ َذا اًمتََِّمٝمُّد

: افتًِٔق 

رمحف اهلل, و ق ُمـ ُم٤مًمٙمٞم٦م  ( ـ463ت)ىمرر اسمـ قمٌد اًمؼم اًمٜمٛمري : أوًٓ 

إٟمدًمس, أن اظمتٞم٤مر ُم٤مًمؽ رمحف اهلل  ٞمٖم٦م اًمتِمٝمد اًمقاردة قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

ق ُمـ سم٤مب آظمتٞم٤مر ذم إُمر اًمقاؾمع, ٓ ُمـ سم٤مب إسمٓم٤مل ُم٤م قمداه, طمٞم٨م ىم٤مل  , :

 اظمت٤مر شمِمٝمد قمٛمر: عم٤م قمٚمؿ ُم٤مًمؽ أن اًمتِمٝمد ٓ يٙمقن إٓ شمقىمٞمٗم٤م قمـ اًمٜمٌل "

. ٕٟمف يم٤من يٕمٚمِّدٛمف ًمٚمٜم٤مس و ق قمغم اعمٜمؼم

ُمـ همػم ٟمٙمػم قمٚمٞمف ُمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م, ويم٤مٟمقا ُمتقاومريـ ذم زُم٤مٟمف, وأٟمف 

. يم٤من يٕمٚمؿ ذًمؽ ُمـ مل يٕمٚمٛمف ُمـ اًمت٤مسمٕملم, وؾم٤مئر ُمـ طميه ُمـ اًمداظمٚملم ذم اًمديـ

. ًمٞمس يمام و ٗم٧م: ومل ي٠مت قمـ أطمد طميه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أٟمف ىم٤مل

 ذم ذًمؽ: وذم شمًٚمٞمٛمٝمؿ ًمف ذًمؽ, ُمع اظمتالف رواي٤مهتؿ قمـ اًمٜمٌل 

دفٔل ظذ اإلبٚحٜ وافتوشًٜ ؾٔام جٚء ظْه من ذفك ظِٔه افسالم مع إٔه ؿريٛ 

 .()ا ـ"ادًْى بًوه من بًض إٕام ؾٔه ـِّٜ زائدة دم ذفك ادًْى أو ٕٚؿهٜ

ومٞمام ٟم٘مٚمف قمٜمف  ( ـ402ت)و ذا اًمذي ىم٤مًمف  ق ٟمٗمس ُم٤م ذيمره اًمداودي 

                                           

 

 

 




 

! , ُمـ ُم٤مًمٙمٞم٦م اعمٖمربافبٚجي

ُم٤م اظمت٤مره ُم٤مًمؽ رمحف اهلل ُمـ اًمتِمٝمد سم٤مًمّمٞمٖم٦م اًمتل وردت قمـ قمٛمر سمـ : صم٤مٟمٞم٤ًم 

.  رمحف اهللافبٚجي, اٟمٓمٌ٘م٧م قمٚمٞمف ذوط اإلمج٤مع اًمًٙمقيت, يمام ذيمر ٤م اخلٓم٤مب 

 ْلذه اًمّمٞمٖم٦م ُمـ اًمتِمٝمد, ٓ شمٌٓمؾ همػم ٤م اظمتٞم٤مر قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب : صم٤مًمث٤ًم 

ُمـ اًمّمٞمغ و ٓ شمٜمٗمٞمف, إٟمام  ل ُمـ سم٤مب أن خُيت٤مر ًمٚمٜم٤مس ذم إُمر اًمقاؾمع ُم٤م اظمت٤مره 

! ْلؿ وزم أُمر ؿ

 ذا آظمتالف ُمـ سم٤مب اًمتٜمقع, ومٙمؾ ُم٤م ورد ومٞمف ُمنموع, ٓ يٚمزم ُمـ : راسمٕم٤ًم 

إصم٤ٌمت أطمد اًمٜمققملم رد أظمر, ومال ُمٕمٜمك عمـ ذ ٥م إمم اقمتامد  ذه اًمّمٞمٖم٦م اًمقاردة 

 ورد ُم٤م ورد قمـ اسمـ ُمًٕمقد وقمـ قم٤مئِم٦م قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

!  وقمـ اسمـ قم٤ٌمس 

 قمـ اإلٟمٙم٤مر؟ ومٕمالم ؾمٙم٧م اًمّمح٤مسم٦م : وم٢من ىمٞمؾ : ظم٤مُم٤ًًم 

ٕهنؿ قمٚمٛمقا أن إُمر واؾمع, وأن  ذا اظمتٞم٤مر أُمػم اعم١مُمٜملم ٓ رد : وم٤مجلقاب 

وإسمٓم٤مل عم٤م قمداه, ومٝمق ُمـ سم٤مب اظمتالف اًمتٜمقع, اًمذي جيزئ ومٞمف  ذا و  ذا: ٟمٕمؿ ىمد 

! يًتدل هبذا قمغم شمٗمْمٞمؾ  ذه اًمّمٞمٖم٦م قمغم همػم ٤م

 رمحف اهلل سمح٨م اعم٠ًمًم٦م, و ق افبٚجيو ذا ُمٕمٜمك يمالم اًمداودي اًمذي ظمتؿ سمف 

.  , و ق اعمتٕملم, واهلل اقمٚمؿ( ـ463ت)يمالم اسمـ قمٌداًمؼم اًمٜمٛمري إٟمدًمز 
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أُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٤محلْمقر إمم اجلٛمٕم٦م وآؾمتامع واإلٟمّم٤مت ًمٚمخٓم٦ٌم 

ـْ َيْقِم اجْلُُٛمَٕم٦ِم وَم٤مؾَمَٕمْقا : ىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم الِة ُِم ـَ آَُمٜمُقا إَِذا ُٟمقِدَي ًمِٚمّمَّ ِذي ٤َم اًمَّ َي٤م َأهيُّد

ٌَْٞمَع َذًمُِٙمْؿ ظَمػْمٌ ًَمُٙمْؿ إِْن يُمٜمُْتْؿ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  (. 9:اجلٛمٕم٦م) إمَِم ِذيْمِر اهللَِّ َوَذُروا اًْم

وىمد أيمدت اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ذًمؽ: 

إَِذا ىُمْٚم٧َم ًمَِّم٤مطِمٌَِؽ َيْقَم اجْلُُٛمَٕم٦ِم ":  ىَم٤مَل َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ : قمـ أيب ُ َرْيَرة 

َُم٤مُم خَيُْٓم٥ُم وَمَ٘مْد ًَمَٖمْقَت  . ()"َأْٟمِّم٧ْم َواإْلِ

وُمـ اعم٤ًمئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٓؾمتامع ًمٚمخٓم٦ٌم, ُم٠ًمًم٦م اًمٙمالم ُمع اخلٓمٞم٥م,  ؾ  ق 

مم٤م يٜم٤مذم آؾمتامع واإلٟمّم٤مت, أو أٟمف ضم٤مئز وًمٞمس سمٚمٖمق؟ 

: مذاهٛ افًِامء دم حُم ـالم اإلمٚم مع بًض ادهِغ

ومٞمج٥م آؾمتامع . قمدوا ُمـ اعمحٔمقرات اًمٙمالم طم٤مل اخلٓم٦ٌم: ُمذ ٥م احلٜمٗمٞم٦م 

. ()واًمًٙمقت واإلٟمّم٤مت, ومال جيقز قمٜمد ؿ يمالم اخلٓمٞم٥م ُمع اعم٠مُمقم

حتريؿ اًمٙمالم طم٤مل اخلٓم٦ٌم ُمـ اجل٤مًمًلم سم٤معمًجد, وًمق مل : ُمذ ٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م 

يًٛمع اخلٓم٦ٌم, وضمقزوا هنل اخلٓمٞم٥م أو أُمره إلٟم٤ًمن سم٤مًمغ أصمٜم٤مء اخلٓم٦ٌم, وضمقزوا 

.  ()ًمٚمٛم٠مُمقم إضم٤مسمتف, ومٞمام جيقز

                                           

 

 

 




 

, ومٕمٜمد ؿ ٓ جيقز اًمٙمالم واإلُم٤مم خيٓم٥م إٓ ًمف أو عمـ ()و ق ُمذ ٥م احلٜم٤مسمٚم٦م

. يٙمٚمٛمف

يًـ اؾمتامع اخلٓم٦ٌم, وم٢من مل يًٛمٕمٝم٤م اؿمتٖمؾ سمذيمر اهلل : ُمذ ٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م 

.  ()واًمتالوة, وٓزم ذًمؽ ضمقاز يمالم اخلٓمٞم٥م ُمع اعم٠مُمقم, وجم٤موسم٦م اعم٠مُمقم ًمف

وىمد اؾمتدل اًم٤ٌمضمل عمذ ٥م ُم٤مًمؽ ذم دمقيز اًمٙمالم ُمـ اإلُم٤مم ًمٚمٛم٠مم طم٤مل 

ٌِْد اهللَِّ ـِ قَم ـْ ؾَم٤ممِلِ سْم اخلٓم٦ٌم, سمام رواه َُم٤مًمِؽ قَم
ُف ىَم٤مَل () ـْ َأْ َح٤مِب :  َأٟمَّ َدظَمَؾ َرضُمٌؾ ُِم

ـُ اخْلَٓم٤َّمِب خَيُْٓم٥ُم وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقِل اهللَِّ  ِجَد َيْقَم اجْلُُٛمَٕم٦ِم َوقُمَٛمُر سْم ًْ رُ  اعْمَ َّ ٍٜ ": ُظ ُٜ َشَٚظ َأيَّم

َٚل  ََ ُٝ افَِّْداَء َؾاَم ِزْدُت َظَذ َأْن : َهِذِه  َؾ ًْ
ِّ وِق َؾَس ُٝ ِمْن افسُّ ْب َِ ََ ْٕ ِمَِْغ ا ْٗ َيٚ َأِمَر اْدُ

ُْٖت  رُ ! َتَوضَّم َّ َٚل ُظ ََ َٝ َأنَّم َرُشوَل اهللَّمِ ! َواْفُوُضوَء َأْيًوٚ: َؾ ّْ
ُْٖمُر َوَؿْد َظِِ َٚن َي ـَ  

ْسلِ  ٌُ . ()"بِْٚف

ـِ اخْلَٓم٤َّمِب " : ؿٚل افبٚجي رمحه اهلل ٦ُم ؾَم٤مقَم٦ٍم َ ِذهِ ": ىَمْقُل قُمَٛمَر سْم  إؿَم٤مَرٌة إمَم َأنَّ "َأيَّ

ُف َوىْم٧ٌم ـُمِقَي٧ْم ومِٞمِف  َٟمَّ ِٕ َواِح إمَم اجْلُُٛمَٕم٦ِم:  ـْ ؾَم٤مقَم٤مِت اًمرَّ ٧ْم ُِم ًَ ٤مقَم٦َم ًَمْٞم ًَّ َ ِذِه اًم

ـْ اعْمُٜمَْٙمِر  ٌَتِِف سم٤ِمعْمَْٕمُروِف َوَيٜمَْٝمك قَم َُم٤مِم َأْن َي٠ْمُُمَر ذِم ظُمْٓم ُحُػ, َوذِم َ َذا سَمَٞم٤مٌن َأنَّ ًمإِْلِ اًمّمُّد

هِمًٞم٤م َٓ َٓ َيُٙمقُن  . َو
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َٓ َيُٙمقُن َأْيًْم٤م ذِم َذًمَِؽ  ٤مِوسَمُف قَمامَّ ؾَم٠َمًَمُف قَمٜمُْف, َو َُم٤مُم َأْن جُيَ ٌَُف اإْلِ ـْ ظَم٤مـَم َ
َوإِنَّ عمِ

هِمًٞم٤م:   َٓ

َح٤مسَم٦مِ  ِة اًمّمَّ َنَّ َذًمَِؽ يَم٤مَن سمَِحْيَ
ِٕ .

. َومَلْ ُيٜمْٙمِْر َأطَمٌد ُِمٜمُْٝمْؿ قَمغَم َواطِمٍد ُِمٜمُْٝماَم 

َٟم٦مِ  ـُ اًْمَ٘م٤مؾِمِؿ ذِم اعْمَُدوَّ هِمًٞم٤م: َوىَمْد ىَم٤مَل اسْم َٓ َُم٤مُم وَمَردَّ قَمَٚمْٞمِف مَلْ َأَرُه  َٛمُف اإْلِ ـْ يَمٚمَّ . َُم

:  َوَوضْمُف َذًمَِؽ 

ـْ َأُْمٍر وَمَ٘مْد  ْ َٖم٤مَء إًَمْٞمِف َوإمَِم يَماَلُِمِف, وَم٢مَِذا ؾَم٠َمًَمُف قَم َُم٤مِم َواإْلِ اَم ُ َق ًمإِْلِ ْٟمَّم٤مَت إٟمَّ َأنَّ اإْلِ

َٓ ُُمْٕمِرٍض قَمٜمْفُ  . َأِذَن ًَمُف ذِم اجْلََقاِب قَمٜمُْف وَمَٚمْٞمَس سمُِٛمْٗمَت٤مٍت قَمَٚمْٞمِف َو

ٌٌَِِف  ًَ ٠َمُل سمِ ًْ َُم٤مُم سمِِف َوَيٜمَْٝمك قَمٜمُْف َوَي َنَّ َُم٤م َي٠ْمُُمُر اإْلِ
ِٕ ٤م َأْن َيَتَٙمٚمََّؿ طِمٞمٜمَِئٍذ  مِهَ َوًَمْٞمَس ًمَِٖمػْمِ

ٌْٚمِٞمُٖمُف إمَم اجْلاََمقَم٦ِم َوإقِْماَلُُمُٝمْؿ سمِِف,  ٦ٌَِم وَم٢مِنَّ اعْمَْ٘مُّمقَد ُِمٜمُْف شَم َوجُي٤َمُب قَمٜمُْف, طُمْٙمُٛمُف طُمْٙمُؿ اخْلُْٓم

٦ٌَمِ  َٓ جَيُقُز َذًمَِؽ ذِم َٟمْٗمِس اخْلُْٓم قْمَراُض قَمٜمُْف سم٤ِمًمتََّٙمٚمُّدِؿ يَماَم  . ()ا ـ"وَماَل جَيُقُز اإْلِ

:  افتًِٔق 

 ُمـ شم٠مظمر  رمحف اهلل, سمتٕمج٥م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب افبٚجياؾمتدل : أوًٓ 

قمثامن, وذيمره ذًمؽ أصمٜم٤مء اخلٓم٦ٌم قمغم ُمأل ُمـ اًمّمح٤مسم٦م, وضمقاب قمثامن 
 ًمف, ()

وُمثؾ  ذا إُمر يٜمتنم ويِمتٝمر, ومٚماّم مل ي٠مت ٟمٙمػم, وم٘مد حتّمؾ ذوط اإلمج٤مع 

! اًمًٙمقيت

                                           

 

 




 

 رمحف اهلل , ىمد صم٧ٌم ذم اًمًٜم٦م اعمرومققم٦م اعمروي٦م قمـ افبٚجي ذا اًمذي ذيمره : صم٤مٟمٞم٤ًم 

. اًمٜمٌل 

 خيٓم٥م اًمٜم٤مس يقم ضم٤مء رضمؾ واًمٜمٌل ":  ىم٤مل()قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل

. ()"ىمؿ وم٤مريمع ريمٕمتلم: ىم٤مل. ٓ : ىم٤مل. أ ٚمٞم٧م ي٤م ومالن؟ : اجلٛمٕم٦م وم٘م٤مل

سم٤مب إذا رأى اإلُم٤مم رضماًل ضم٤مء و ق خيٓم٥م أُمره ": وىمد سمّقب قمٚمٞمف اًمٌخ٤مري

. "أن يّمكم ريمٕمتلم

أن ًمٚمخٓمٞم٥م أن ي٠مُمر ذم ... وومٞمف ": رمحف اهلل ( ـ852ت)ىم٤مل اسمـ طمجر 

ظمٓمٌتف ويٜمٝمك ويٌلم إطمٙم٤مم اعمحت٤مج إًمٞمٝم٤م وٓ ي٘مٓمع ذًمؽ اًمتقازم اعمِمؽمط ومٞمٝم٤م سمؾ 

. ()ا ـ"ًم٘م٤مئؾ أن ي٘مقل يمؾ ذًمؽ يٕمد ُمـ اخلٓم٦ٌم

 ومٌٞمٜمام اًمٜمٌل أ ٤مسم٧م اًمٜم٤مس ؾمٜم٦م قمغم قمٝمد اًمٜمٌل ": قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل

ي٤م رؾمقل  ٚمؽ اعم٤مل وضم٤مع اًمٕمٞم٤مل وم٤مدع اهلل :  خيٓم٥م ذم يقم مجٕم٦م ىم٤مم أقمرايب وم٘م٤مل

ومرومع يديف وُم٤م ٟمرى ذم اًمًامء ىمزقم٦م ومق اًمذي ٟمٗمز سمٞمده ُم٤م ووٕمٝم٤م طمتك صم٤مر . ًمٜم٤م

 اًمًح٤مب أُمث٤مل اجل٤ٌمل صمؿ مل يٜمزل قمـ ُمٜمؼمه طمتك رأي٧م اعمٓمر يتح٤مدر قمغم حلٞمتف 

.  ومٛمٓمرٟم٤م يقُمٜم٤م ذًمؽ وُمـ اًمٖمد وسمٕمد اًمٖمد واًمذي يٚمٞمف طمتك اجلٛمٕم٦م إظمرى

ي٤م رؾمقل اهلل هتدم اًمٌٜم٤مء وهمرق : وم٘م٤مل- همػمه : أو ىم٤مل- وىم٤مم ذًمؽ إقمرايب 

                                           



 

 

 




 

ومام يِمػم سمٞمده إمم ٟم٤مطمٞم٦م . اًمٚمٝمؿ طمقاًمٞمٜم٤م وٓ قمٚمٞمٜم٤م: ومرومع يديف وم٘م٤مل. اعم٤مل وم٤مدع اهلل ًمٜم٤م

ُمـ اًمًح٤مب إٓ اٟمٗمرضم٧م و ٤مرت اعمديٜم٦م ُمثؾ اجلقسم٦م وؾم٤مل اًمقادي ىمٜم٤مة ؿمٝمرا ومل 

 .()"جيكء أطمد ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م إٓ طمدث سم٤مجلقد

وذم  ذا احلدي٨م ُمـ ": رمحف اهلل ( ـ852ت)ىم٤مل اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين 

. ()ا ـ"اًمٗمقائد همػم ُم٤م شم٘مدم ضمقاز ُمٙم٤معم٦م اإلُم٤مم ذم اخلٓم٦ٌم ًمٚمح٤مضم٦م

وم٤محلديث٤من ومٞمٝمام اسمتداء اإلُم٤مم أصمٜم٤مء ظمٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م سم٤مًمٙمالم, يمام ذم طمدي٨م ضم٤مسمر 

 واسمتداء اعم٠مُمقم اعمًتٛمع ًمٚمخٓم٦ٌم اإلُم٤مم سم٤مًمٙمالم يمام ذم طمدي٨م أٟمس , ومٝمذان ,

! دًمٞمالن ُمـ اًمًٜم٦م قمغم ضمقاز ذًمؽ

 ُمـ اإلمج٤مع اًمًٙمقيت, وأن افبٚجيومٞمام شم٘مدم سمٞم٤من  ح٦م ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف : صم٤مًمث٤ًم 

. ذًمؽ صم٤مسم٧م سم٤مًمدًمٞمؾ ُمـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م, واهلل اقمٚمؿ

                                           

 

 




 

.ػطحلػاإلظصاتػوتركػاضصالمػإذاػشامػاإلطامػغخطب:ػاضطدأضظػاضرابطظ
 

. شم٘مدم أن اإلٟمّم٤مت وآؾمتامع ًمٚمخٓم٦ٌم يقم اجلٛمٕم٦م ُمٓمٚمقب

. وأن شمرك آؾمتامع واإلٟمّم٤مت ًمٖمق يْمٞمع قمغم اعمًٚمؿ أضمر اجلٛمٕم٦م

وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء رمحٝمؿ اهلل ذم حمؾ اإلٟمّم٤مت  ؾ  ق ُمـ ظمروج اإلُم٤مم 

ًمٚمخٓم٦ٌم, أو ُمـ طملم ظمٓمٌتف؟ 

: مذاهٛ افًِامء دم ادسٖفٜ 

, و ق ٓ خي٤مًمػ ذم ()إن اإلٟمّم٤مت ُمـ طملم ظمروج اإلُم٤مم: ُمذ ٥م احلٜمٗمٞم٦م 

. ـمٚم٥م اإلٟمّم٤مت أصمٜم٤مء اخلٓم٦ٌم

حتريؿ اًمٙمالم طم٤مل اخلٓم٦ٌم ُمـ اجل٤مًمًلم سم٤معمًجد, وًمق مل : ُمذ ٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م 

. ()يًٛمع اخلٓم٦ٌم

. ()أن أول زُم٤من ُمٜمع اًمٙمالم إذا اسمتدأ اإلُم٤مم سم٤مخلٓم٦ٌم: وُمذ ٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م 

. ()ٓ جيقز اًمٙمالم و ق يًٛمع ظمٓم٦ٌم اإلُم٤مم: وُمذ ٥م احلٜم٤مسمٚم٦م 

َأنَّم ُظْثاَمَن ْبَن " : واٟمتٍم اًم٤ٌمضمل رمحف اهلل عمذ ٥م ُم٤مًمؽ, ومٕمٚمؼ قمغم ُم٤م رواه 

وُل دِم ُخْىَبتِِه  َُ َٚن َي ـَ َٚن  ٍَّم َٛ - َظ ُٛ - : َؿلَّم َمٚ َيَدُع َذفَِك إَذا َخَى ُى َمُٚم ََيْ إَذا َؿَٚم اإْلِ

ظِّ ِمْثَل َمٚ  ُع ِمْن احْلَ َّ َٓ َيْس  افَّمِذي 
ِٝ ِْْه ُّ ِْ

ِْٕهُتوا: َؾِ٘نَّم فِ وا َفُه َوَأ ًُ
ِّ ِٜ َؾْٚشَت ًَ ُّ َيْوَم اْْلُ

                                           

 

 

 

 




 

ِٚمعِ   افسَّم
ِٝ ِْْه ُّ ِْ

.  فِ

وِف  ٍُ : َؾِ٘نَّم اْظتَِداَل افهُّ ِٛ
وَف َوَحُٚذوا بِْٚدََْٚـِ ٍُ اَلُة َؾْٚظِدُفوا افهُّ ْٝ افهَّم َؾَِ٘ذا َؿَٚم

اَلةِ  . ِمْن َ َِٚم افهَّم

ُه َأْن َؿْد  َٕ و ُْٔخِزُ وِف َؾ ٍُ  افهُّ
ِٜ ْم بَِتْسِوَي ُٓ َِ َّـم َُٔه ِرَجٌٚل َؿْد َو

ْٖتِ ُ َحتَّمى َي زِّ َُ َٓ ُي ُثمَّم 

 ُ زِّ َُ ُٔ . ()"اْشَتَوْت َؾ

٦ٌََم سمـ َأيِب َُم٤مًمٍِؽ ": ؿٚل افبٚجي رمحه اهلل َ َذا اخْلؼََمُ َوظَمؼَمُ صَمْٕمَٚم
َت٤مِن ومِٞماَم ()  طُمجَّ

ٜمَُف يُمؾُّد ظَمؼَمٍ ُِمٜمُْٝماَم:  شَمَْمٛمَّ

ٚمِِٛملَم َْلاَُم  ًْ َح٤مسَم٦ِم َومَج٤َمقَم٦ِم اعْمُ . حِلُُْمقِر اًمّمَّ

. َوقَمَدِم اعْمَُخ٤مًمِِػ 

 ُِمٜمُْٝماَم 
ٍ
ء اِض ذِم َرْ قْمؽِمَ

ِٓ . َوشَمْرُك ا

٦ٌَِم َيْقَم اجْلُُٛمَٕم٦ِم, َوُُمَث٤مسَمَرُة قُمْثاَمَن  ْٟمَّم٤مِت قِمٜمَْد اخْلُْٓم َُْمِر سم٤ِمإْلِ ْٕ ٌَتِِف قَمغَم ا  ذِم ظُمْٓم

ـْ مَلْ ُيٜمْٙمِْر قَمَٚمْٞمفِ  َّ ـْ ؾَمِٛمَٕمُف مِم ِد َذًمَِؽ قِمٜمَْدُه َوقِمٜمَْد َُم . ()ا ـ"َدًمِٞمٌؾ قَمغَم ُوضُمقِب شَم٠َميمُّد

:  افتًِٔق 

: , أٟمف شمْمٛمـ ُم٠ًمًمتلم افبٚجيحترير حمؾ اؾمتدٓل  ( 1

                                           

 



 

 




 

. أن طمٙمؿ اإلٟمّم٤مت ًمٚمخٓم٦ٌم  ق اًمقضمقب: اعم٠ًمًم٦م إومم 

. أن حمؾ اإلٟمّم٤مت  ق أصمٜم٤مء اخلٓم٦ٌم: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

 رمحف اهلل, ىمرر ٟمحقه اسمـ قمٌداًمؼم اًمٜمٛمري رمحف افبٚجي ذا اًمذي ىمرره  ( 2

, وىمقل اسمـ "أٟمّمتٜم٤م ومٚمؿ يتٙمٚمؿ ُمٜم٤م أطمد": أٓ شمرى إمم ىمقل صمٕمٚم٦ٌم": اهلل, وم٘م٤مل

:  "يمالم اإلُم٤مم ي٘مٓمع اًمٙمالم": ؿمٝم٤مب

و ذا يمٚمف يدل قمغم أن إُمر سم٤مإلٟمّم٤مت ًمٞمس سمرأي وإٟمام  ق ؾمٜم٦م حيت٩م هب٤م, يمام 

, "ظمروج اإلُم٤مم ي٘مٓمع اًمّمالة ويمالُمف ي٘مٓمع اًمٙمالم": اطمت٩م اسمـ ؿمٝم٤مب: ٕن ىمقًمف

 . ()ا ـ"ظمؼم قمـ قمٚمؿ قمٚمٛمف ٓ قمـ رأي اضمتٝمده

واعم٠ًمًم٦م إومم, و ل أن حمؾ اإلٟمّم٤مت أصمٜم٤مء اخلٓم٦ٌم,  حمؾ إمج٤مع عمـ  ( 3

ؾمٛمع اخلٓم٦ٌم, ومل ي٠مت اخلٓمٞم٥م سمام ٓ جيقز ذم اخلٓم٦ٌم: وم٘مد اشمٗم٘م٧م اعمذا ٥م إرسمٕم٦م 

. افبٚجيو ذا حمؾ اإلمج٤مع اًمذي ذيمره . قمغم ُمٜمع اًمٙمالم أصمٜم٤مء اخلٓم٦ٌم

واًمّمٛم٧م واضم٥م سم٤مًمًٜم٦م اعمجتٛمع ": ()وىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من اًمٗم٤مد رمحف اهلل

.  اإلٟمّم٤مت ًمٚمخٓم٦ٌم()و ٓ ظمالف ومٞمام قمٚمٛم٧م ذم وضمقب. قمٚمٞمٝم٤م اعمٕمٛمقل هب٤م

 واسمـ قم٤ٌمس اًمٙمالم واًمّمالة سمٕمد ظمروج اإلُم٤مم, و ٓ ()ويمره اسمـ قمٛمر

                                           

 

 

 

 




 

. ()ا ـ"()خم٤مًمػ ْلام ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمام

وإطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اإلٟمّم٤مت ُمٜمٝم٤م ُم٤م  ق ُم٘مٞمد سمخروج اإلُم٤مم, وُمٜمٝم٤م  ( 4

ُم٤م  ق ُم٘مٞمد سمخٓم٦ٌم اإلُم٤مم: 

سم٤مب اإلٟمّم٤مت يقم اجلٛمٕم٦م واإلُم٤مم ": وىمد شمرضمؿ قمٚمٞمف اًمٌخ٤مري رمحف اهلل

إذا ىمٚم٧م ":  ىم٤ملوأورد ومٞمف ُم٤م ضم٤مء قمـ أيب  ريرة قمـ رؾمقل اهلل . "خيٓم٥م

. ()"ًمّم٤مطمٌؽ يقم اجلٛمٕم٦م أٟمّم٧م واإلُم٤مم خيٓم٥م وم٘مد ًمٖمقت

أؿم٤مر ": شمٕمٚمٞم٘م٤ًم قمغم  ذه اًمؽممج٦م ( ـ852ت)ىم٤مل اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين 

هبذا إمم اًمرد قمغم ُمـ ضمٕمؾ وضمقب اإلٟمّم٤مت ُمـ  (اًمٌخ٤مري رمحف اهلل: يٕمٜمل)

 مجٚم٦م طم٤مًمٞم٦م خترج ُم٤م ىمٌؾ "واإلُم٤مم خيٓم٥م": ظمروج اإلُم٤مم: ٕن ىمقًمف ذم احلدي٨م

ُمـ طملم ظمروضمف وُم٤م سمٕمده إمم أن ينمع ذم اخلٓم٦ٌم: ٟمٕمؿ إومم أن : ظمٓمٌتف

. ()ا ـ"يٜمّم٧م

وي١ميده ذم أن حمؾ اإلٟمّم٤مت إذا شمٙمٚمؿ اإلُم٤مم وظمٓم٥م ًمٚمجٛمٕم٦م, ُم٤م ضم٤مء قمـ 
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ٓ يٖمتًؾ رضمؾ يقم اجلٛمٕم٦م ويتٓمٝمر ُم٤م ": ىم٤مل اًمٜمٌل:   ىم٤مل()ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد

اؾمتٓم٤مع ُمـ ـمٝمر ويد ـ ُمـ د ٜمف أو يٛمس ُمـ ـمٞم٥م سمٞمتف صمؿ خيرج ومال يٗمرق سملم 

 إٓ همٗمر ًمف ُم٤م سمٞمٜمف وسملم اجلٛمٕم٦م ثم يْهٝ إذا تُِم اإلمٚماصمٜملم صمؿ يّمكم ُم٤م يمت٥م ًمف 

. ()"إظمرى

ودًمٞمؾ ُم٤م ذيمره ُمـ أوًمقي٦م اإلٟمّم٤مت ُمـ طملم ظمروج اإلُم٤مم ُم٤م ضم٤مء قمـ أيب 

ُمـ اهمتًؾ يقم اجلٛمٕم٦م ":  ىم٤مل رؾمقل اهلل : ؾمٕمٞمد اخلدري وأيب  ريرة ىم٤مٓ 

وًمٌس ُمـ أطمًـ صمٞم٤مسمف وُمس ُمـ ـمٞم٥م إن يم٤من قمٜمده صمؿ أشمك اجلٛمٕم٦م ومٚمؿ يتخط 

أقمٜم٤مق اًمٜم٤مس صمؿ  غم ُم٤م يمت٥م اهلل ًمف صمؿ أٟمّم٧م إذا ظمرج إُم٤مُمف طمتك يٗمرغ ُمـ 

  .()" الشمف يم٤مٟم٧م يمٗم٤مرة عم٤م سمٞمٜمٝم٤م وسملم مجٕمتف اًمتل ىمٌٚمٝم٤م

أهنام يم٤مٟم٤م يٙمر ٤من اًمّمالة واًمٙمالم يقم ": قمـ قمٓم٤مء قمـ اسمـ قم٤ٌمس واسمـ قمٛمر

. ()"اجلٛمٕم٦م سمٕمد ظمروج اإلُم٤مم

سم٤مب ومْمؾ إٟمّم٤مت اعم٠مُمقم ": ()وىمد ىم٤مل اسمـ ظمزيٛم٦م رمحف اهلل ذم  حٞمحف

قمٜمد ظمروج اإلُم٤مم ىمٌؾ آسمتداء ذم اخلٓم٦ٌم ود ىمقل ُمـ زقمؿ أن يمالم اإلُم٤مم ي٘مٓمع 

                                           

 

 

 

 

 




 

وأٟمّم٧م إذا ": ذم ظمؼم أيب ؾمٕمٞمد و أيب  ريرة قمـ اًمٜمٌل : اًمٙمالم ىم٤مل أسمق سمٙمر 

. ا ـ", ويمذًمؽ ذم ظمؼم ؾمٚمامن أيْم٤م و أيب أيقب إٟمّم٤مري"ظمرج إُم٤مُمف

إطم٤مدي٨م ومٞمٝم٤م ـمٚم٥م اإلٟمّم٤مت أصمٜم٤مء اخلٓم٦ٌم, وومٞمٝم٤م ـمٚم٥م اإلٟمّم٤مت ُمـ طملم 

د  ظمروج اإلُم٤مم, واجلٛمع سمٞمٜمٝم٤م  ق اعمتٕملم: وطمٞم٨م إن اإلٟمّم٤مت أصمٜم٤مء اخلٓم٦ٌم ُأيمِّد

: سم٤مإلمج٤مع اًمًٙمقيت, واشمٗم٤مق اعمذا ٥م إرسمٕم٦م قمٚمٞمف, ومٝمق اًمذي يٙمقن ُم١ميمدًا, ومٞم٘م٤مل

. اإلٟمّم٤مت ُمًتح٥م ُمـ طملم ظمروج اإلُم٤مم, ويت٠ميمد أصمٜم٤مء اخلٓم٦ٌم

و ل احلٙمؿ سمقضمقب اإلٟمّم٤مت, وأٟمف حمؾ اإلمج٤مع : وأُّم٤م اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ( 5

 إًمٞمف رمحف اهلل, ومٗمٞمف ٟمٔمر:  افبٚجياًمًٙمقيت, اًمذي أؿم٤مر 

إمم وضمقب اإلٟمّم٤مت أصمٜم٤مء اخلٓم٦ٌم, واؾمتحٌف ()طمٞم٨م ذ ٥م اجلٛمٝمقر

. ()اًمِم٤مومٕمل ذم اجلديد, ومل  يقضمٌف

واًم٘مرائـ اًمّم٤مروم٦م ْل٤م ُمـ اًمقضمقب إمم . وإدًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م شمدل قمغم اًمقضمقب

: ()آؾمتح٤ٌمب قمٜمد اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل  ل اًمت٤مًمٞم٦م

 يمٚمؿ اًمرضمؾ اًمذي دظمؾ إمم اعمًجد أصمٜم٤مء  أن رؾمقل اهلل  

, ويمحدي٨م ُمـ ؾم٠مل اًمرؾمقل ()اخلٓم٦ٌم وأُمره سمّمالة ريمٕمتلم

, وًمق طمرم اًمٙمالم أصمٜم٤مء اخلٓم٦ٌم مل يتٙمٚمؿ, ()آؾمتً٘م٤مء أصمٜم٤مء اخلٓم٦ٌم

                                           

 

 

 

 

 




 

وإذا مل حيرم قمٚمٞمف اًمٙمالم ظم٤مـم٤ًٌم, مل جي٥م قمغم اعم٠مُمقم اإلٟمّم٤مت 

. ُمًتٛمٕم٤مً 

 وٕٟمف ًمق يم٤من اإلٟمّم٤مت ْل٤م واضم٤ًٌم, ًمٙم٤من إسمالهمٝم٤م سمرومع  

اًمّمقت هب٤م واضم٤ًٌم, ومٚمام مل جي٥م قمغم اإلُم٤مم إسمالهمٝم٤م, مل جي٥م قمغم 

 .اعم٠مُمقُملم اإلٟمّم٤مت ْل٤م

 وٕهن٤م قم٤ٌمدة ٓ يٗمًد ٤م اًمٙمالم, ومقضم٥م أن ٓ حيرم ومٞمٝم٤م  

 .اًمٙمالم يم٤مًمٓمقاف واًمّمٞم٤مم

 أن ٓ دًٓم٦م ذم طمدي٨م اًمرضمؾ أُمره اًمرؾمقل - واهلل اقمٚمؿ - واًمذي ئمٝمر 

سمّمالة ريمٕمتلم أصمٜم٤مء اخلٓم٦ٌم قمغم قمدم وضمقب اإلٟمّم٤مت, ٟمٕمؿ ومٞمف دًٓم٦م قمغم ضمقاز 

خم٤مـم٦ٌم اإلُم٤مم ًمٚمٛم٠مُمقم أصمٜم٤مء اخلٓم٦ٌم, وضمقاب اعم٠مُمقم ًمف, ومتخّمص  ذه اًمّمقرة 

. قمـ وضمقب اإلٟمّم٤مت

وأُم٤م ُم٤م اؾمتدل سمف ُمـ أضم٤مز ": رمحف اهلل ( ـ852ت)ىم٤مل اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين 

ُمٓمٚم٘م٤م ُمـ ىمّم٦م اًم٤ًمئؾ ذم آؾمتً٘م٤مء وٟمحقه ومٗمٞمف ٟمٔمر ٕٟمف اؾمتدٓل سم٤مٕظمص قمغم 

إقمؿ ومٞمٛمٙمـ أن خيص قمٛمقم إُمر سم٤مإلٟمّم٤مت سمٛمثؾ ذًمؽ يم٠مُمر قم٤مرض ذم 

. ()ا ـ"ُمّمٚمح٦م قم٤مُم٦م يمام ظمص سمٕمْمٝمؿ ُمٜمف رد اًمًالم ًمقضمقسمف

وأُّم٤م اًم٘مريٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م و ل إُمر سمرومع اًمّمقت إلسمالهمٝم٤م, وم٢من ُمـ ؾمٜم٦م اخلٓم٦ٌم 

َّٓ ُوؾْمَٕمَٝم٤مرومع اًمّمقت هب٤م, و ذا قمغم ىمدر اًمٓم٤مىم٦م,  : اًمٌ٘مرة)  ٓ ُيَٙمٚمِّدُػ اهللَُّ َٟمْٗم٤ًًم إِ

َّٓ َُم٤م آشَم٤مَ ٤م, (286ُمـ أي٦م  (. 7ُمـ أي٦م: اًمٓمالق) ٓ ُيَٙمٚمِّدُػ اهللَُّ َٟمْٗم٤ًًم إِ

                                           

 




 

. وأُّم٤م اًم٘مريٜم٦م اًمث٤مًمث٦م ومٝمل ُم٘م٤مسمؾ اًمٜمص اًمذي ومٞمف إُمر سم٤مإلٟمّم٤مت

ودقمقى أن  ذا احلدي٨م ٟم٤مؾمخ ًمألُمر سم٤مإلٟمّم٤مت, ُمّمػم إمم اًم٘مقل سم٤مًمٜمًخ ُمع 

! إُمٙم٤من اجلٛمع سمام شم٘مدم, وإ ؾ قمدم اًمٜمًخ

 رمحف اهلل ُمـ اإلمج٤مع اًمًٙمقيت قمغم افبٚجيأن ُم٤م ذيمره : ويتحّمؾ مم٤م شم٘مدم 

. ـمٚم٥م اإلٟمّم٤مت أصمٜم٤مء اخلٓم٦ٌم,  حٞمح و ٓ ُمٕم٤مرض ًمف

وُم٤م ذيمره ُمـ اإلمج٤مع اًمًٙمقيت قمغم وضمقب اإلٟمّم٤مت أصمٜم٤مء اخلٓم٦ٌم, ومٞمف ٟمٔمر, 

إن  ذا اخلالف  ُمًٌقق : إذ خي٤مًمػ ذم ذًمؽ اًمِم٤مومٕمل وهمػمه: إٓ أٟمف يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل

! سم٤مإلمج٤مع اًمًٙمقيت

ٓ ظمالف قمٚمٛمتف سملم وم٘مٝم٤مء ": ( ـ463ت)ىم٤مل أسمق قمٛمر سمـ قمٌد اًمؼم اًمٜمٛمري 

إُمّم٤مر ذم وضمقب اإلٟمّم٤مت ًمٚمخٓم٦ٌم قمغم ُمـ ؾمٛمٕمٝم٤م ذم اجلٛمٕم٦م وأٟمف همػم ضم٤مئز أن 

أٟمّم٧م أو : ي٘مقل اًمرضمؾ عمـ ؾمٛمٕمف ُمـ اجلٝم٤مل يتٙمٚمؿ واإلُم٤مم خيٓم٥م يقم اجلٛمٕم٦م

.  ف أو ٟمحق ذًمؽ: أظمذا هبذا احلدي٨م واؾمتٕمامٓ ًمف وشم٘مٌال عم٤م ومٞمف

 أهنؿ () وأيب سمردة() واًمٜمخٕمل() وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم()وىمد روي قمـ اًمِمٕمٌل

                                           

 

 

 




 

. يم٤مٟمقا يتٙمٚمٛمقن ذم اخلٓم٦ٌم إٓ طملم ىمراءة اإلُم٤مم اًم٘مرآن ذم اخلٓم٦ٌم ظم٤م ٦م

َوإَِذا ىُمِرَئ اًْمُ٘مْرآُن وَم٤مؾْمَتِٛمُٕمقا ًَمُف : يمٚمٝمؿ ذ ٌقا أن ٓ إٟمّم٤مت إٓ ًمٚم٘مرآن ًم٘مقًمف

ُٙمْؿ شُمْرمَحُقنَ  : (204:إقمراف) َوَأْٟمِّمُتقا ًَمَٕمٚمَّ

وومٕمٚمٝمؿ ذًمؽ ُمردود قمٜمد أ ؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمًٜم٦م اًمث٤مسمت٦م اعمذيمقرة ذم  ذا اًم٤ٌمب 

إهنؿ مل يٌٚمٖمٝمؿ احلدي٨م ذم ذًمؽ: ٕٟمف طمدي٨م اٟمٗمرد سمف : وأطمًـ أطمقاْلؿ أن ي٘م٤مل

أ ؾ اعمديٜم٦م وٓ قمٚمؿ عمت٘مدُمل أ ؾ اًمٕمراق سمف واحلج٦م ذم اًمًٜم٦م ٓ ومٞمام ظم٤مًمٗمٝمام وسم٤مهلل 

اًمتقومٞمؼ 

واظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم وضمقب اإلٟمّم٤مت قمغم ُمـ ؿمٝمد اخلٓم٦ٌم إذا مل يًٛمٕمٝم٤م 

ًمٌٕمده قمـ اإلُم٤مم:  

 إمم () وإوزاقمل()ومذ ٥م ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأسمق طمٜمٞمٗم٦م وأ ح٤مسمف واًمثقري

أن اًمٙمالم ٓ جيقز ًمٙمؾ ُمـ ؿمٝمد اخلٓم٦ٌم ؾمٛمع أو مل يًٛمع, ويم٤من قمثامن سمـ قمٗم٤من 

اؾمتٛمٕمقا وأٟمّمتقا وم٢من ًمٚمٛمًتٛمع اًمذي ٓ يًٛمع ُمـ إضمر ُمثؾ ": ي٘مقل ذم ظمٓمٌتف

. "ُم٤م ًمٚمٛمًتٛمع اًم٤ًمُمع
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أهنام يم٤مٟم٤م يٙمر ٤من اًمٙمالم واًمّمالة سمٕمد ظمروج : وقمـ اسمـ قمٛمر واسمـ قم٤ٌمس 

. اإلُم٤مم

 وُمـ ىم٤مل سم٘مقًمف ذم ()[اًمِمٕمٌل]وٓ خم٤مًمػ ْل١مٓء ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ومً٘مط ىمقل 

 .()ا ـ" ذا اًم٤ٌمب

                                           

 

 




 

.ػزدلػغومػاضجططظ:ػػاضخاطدظاضطدأضظ
 

. يقم اجلٛمٕم٦م أومْمؾ أي٤مم إؾمٌقع

ْٛمُس ": ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ :  يُ٘مقُل قمـ أيب ُ َرْيَرة  ظَمػْمُ َيْقٍم ـَمَٚمَٕم٧ْم قَمَٚمْٞمِف اًمِمَّ

. ()"َيْقُم اجْلُُٛمَٕم٦ِم ومِٞمِف ظُمٚمَِؼ آَدُم َوومِٞمِف ُأْدظِمَؾ اجْلَٜم٦ََّم َوومِٞمِف ُأظْمِرَج ُِمٜمَْٝم٤م

: ُمٜمٝم٤م ُمنموقمٞم٦م آهمت٤ًمل ومٞمف () سمخّم٤مئص ظمّّمف اهلل قمغم ًم٤ًمن رؾمقًمف 

. قمغم يمؾ سم٤مًمغ

إُمر سم٤مٓهمت٤ًمل ":  رمحف اهلل, أصمٜم٤مء ذيمره خلّم٤مئص اجلٛمٕم٦م()ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

                                           

 



 

 




 

ذم يقُمٝم٤م و ق أُمر ُم١ميمد ضمدا ووضمقسمف أىمقى ُمـ وضمقب اًمقشمر وىمراءة اًمًٌٛمٚم٦م ذم 

اًمّمالة ووضمقب اًمقوقء ُمـ ُمس اًمٜم٤ًمء ووضمقب اًمقوقء ُمـ ُمس اًمذيمر 

ووضمقب اًمقوقء ُمـ اًم٘مٝم٘مٝم٦م ذم اًمّمالة ووضمقب اًمقوقء ُمـ اًمرقم٤مف واحلج٤مُم٦م 

 ذم اًمتِمٝمد إظمػم ووضمقب اًم٘مراءة قمغم واًم٘ملء ووضمقب اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل 

 .اعم٠مُمقم

اًمٜمٗمل واإلصم٤ٌمت واًمتٗمّمٞمؾ سملم ُمـ سمف رائح٦م : وًمٚمٜم٤مس ذم وضمقسمف صمالصم٦م أىمقال 

حيت٤مج إمم إزاًمتٝم٤م ومٞمج٥م قمٚمٞمف وُمـ  ق ُمًتٖمـ قمٜمف ومٞمًتح٥م ًمف واًمثالصم٦م ٕ ح٤مب 

 .()ا ـ"أمحد

: مذاهٛ افًِامء دم حُم افٌسل يوم اْلًّٜ

أن اًمٖمًؾ مم٤م يًتح٥م يقم اجلٛمٕم٦م, ٕن : () واًمِم٤مومٕمٞم٦م()ُمذ ٥م احلٜمٗمٞم٦م

. اجلٛمٕم٦م ُمـ أقمٔمؿ ؿمٕم٤مئر اإلؾمالم, وُمـ شمرك اًمٖمًؾ ومال طمرج قمٚمٞمف

أن اًمٖمًؾ يقم اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م ُم١ميمدة, وإن ؿمئ٧م : () واحلٜم٤مسمٚم٦م()ُمذ ٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م

أٟمف واضم٥م عمـ ًمف رائح٦م يمرهي٦م سم٥ًٌم : واضم٥م وضمقب اًمًٜمـ و قمٜمد ؿ ىمقل: ىمؾ

. ُمٝمٜمتف, وُمـ ٓ ومحًـ
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همًؾ يقم اجلٛمٕم٦م ومرض ٓزم ُمـ اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء :  اًمٔم٤م ري٦م ُمذ ٥م

. ()ويمذًمؽ اًمٓمٞم٥م واًمًقاك

ُف ىَم٤مَل  ٌِْد اهللَِّ َأٟمَّ ـِ قَم ـْ ؾَم٤ممِلِ سْم : وىمد أيد اًم٤ٌمضمل ُمذ ٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م سمام رواه ُم٤مًمؽ قَم

ـْ َأْ َح٤مِب َرؾُمقِل اهللَِّ  ـُ اخْلَٓم٤َّمِب َدظَمَؾ َرضُمٌؾ ُِم ِجَد َيْقَم اجْلُُٛمَٕم٦ِم َوقُمَٛمُر سْم ًْ  اعْمَ

رُ  خَيُْٓم٥ُم وَمَ٘م٤مَل  َّ َٚل ": ُظ ََ ٍٜ َهِذِه  َؾ ُٜ َشَٚظ وِق : َأيَّم ُٝ ِمْن افسُّ ْب َِ ََ ْٕ ِمَِْغ ا ْٗ َيٚ َأِمَر اْدُ

ُْٖت  ُٝ افَِّْداَء َؾاَم ِزْدُت َظَذ َأْن َتَوضَّم ًْ
ِّ رُ ! َؾَس َّ َٚل ُظ ََ َٝ ! َواْفُوُضوَء َأْيًوٚ: َؾ ّْ

َوَؿْد َظِِ

ْسلِ َأنَّم َرُشوَل اهللَّمِ  ٌُ ُْٖمُر بِْٚف َٚن َي ـَ  "() .

وَماَم ِزْدت قَمغَم َأْن ": َوىَمْقًُمفُ ":  ذم ذطمف ْلذا احلدي٨م ؿٚل افبٚجي رمحه اهلل

٠ْمت ٦ٌَِم "شَمَقوَّ ٤ٌَمَدَرًة إمَم ؾَماَمِع اخْلُْٓم ُف مَلْ َيِْمَتِٖمْؾ سمَِٖمػْمِ اًْمَٗمْرِض ُُم  اقْمتَِذاٌر ُِمٜمُْف قَمغَم َأٟمَّ

يْمرِ  . َواًمذِّد

 يَم٤مَن َي٠ْمُُمُر اًْمُقُوقَء َأْيًْم٤م, َوىَمْد قَمٚمِْٛم٧م َأْيًْم٤م َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ ": َوىَمْقُل قُمَٛمَر 

ؾِ  ًْ ِذي ىَمْد :  َُمْٕمٜم٤َمُه "سم٤ِمًْمُٖم ِؾ اًمَّ ًْ ـْ اًمتَّْٝمِجػِم وَم٤مشَمْتؽ وَمِْمٞمَٚم٦ُم اًْمُٖم َأٟمَّؽ َُمَع َُم٤م وَم٤مشَمَؽ ُِم

ِلِّد قَمٚمِْٛم٧م َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ  َُْمِر اًمٜمٌَّ
ِٕ َٓ  يَم٤مَن َي٠ْمُُمُر سمِِف شَمْذيمػًِما  ٤م ًَمُف قَمغَم َأْن   َوطَمْمًّ

َّٓ َأنَّ قُمَٛمَر َرَأى اؿْمتَِٖم٤مًَمُف سَمْٕمُد  ـْ وَمِْمٞمَٚم٦ِم َُم٤م وَم٤مشَمُف َذًمَِؽ اًْمَٞمْقَم, إ َتْ٘مٌِِؾ ُِم ًْ َيُٗمقشَمُف ذِم اعْمُ

 َٓ ِؾ َوًمَِذًمَِؽ مَلْ َي٠ْمُُمْرُه َو ًْ ـْ ظُمُروضِمِف إمَم وَمِْمٞمَٚم٦ِم اًْمُٖم اَلِة َأْومَم ُِم ٦ٌَِم َواًمّمَّ سم٤ِمؾْمتاَِمِع اخْلُْٓم

َؾ ًمَِٞمُٙمقَن َذًمَِؽ شَمٜمٌِْٞمًٝم٤م ًَمُف قَمغَم  ًْ ِف اًْمُٖم
ـْ شَمْريمِ اَم َأْٟمَٙمَر قَمَٚمْٞمِف َُم٤م َُم٣َم ُِم َأْٟمَٙمَر قَمَٚمْٞمِف ىُمُٕمقَدُه َوإِٟمَّ

ٌَِٖمل َأْن َيْٗمَٕمَؾ ذِم ُِمْثِؾ َذًمَِؽ اًْمَٞمْقِم قِمٜمَْد ؾَمَٕم٦ِم اًْمَقىْم٧ِم:  َُم٤م َيٜمْ

                                           

 

 




 

ٍٛ َوَيْ٘مَتيِض َذًمَِؽ  َْٔس بَِواِج  َف
ِٜ
ًَ ُّ ْسَل َيْوَم اْْلُ ٌُ  َظَذ َأنَّم اْف

ِٜ َحَٚب إمْجََٚع افهَّم

هُ  ـُ ِ  َتِٚر ًْ اَم ُيقَ ُػ سم٤ِمًْمُقضُمقِب قَمغَم َُمْٕمٜمَك اًمت٠َّْميمِٞمِد حِلُْٙمِٛمِف, ُوُجوًبٚ َي  َوإِٟمَّ

َِٔٚم 
َِ َْمِر بِْٚف ْٕ ِٚر َظَذ ُظْثاَمَن، َوا َُ ْٕ ُد ُوُجوَبُه َفَسَٚرَع إَػ اإْلِ َِ َت ًْ ْم َمْن َي ِٓ َٚن ؾِٔ ـَ َوَفْو 

ْؽتَِسٚلِ  ِٓ . إَػ ا

ُف َيُ٘مقُل ()َوَ َذا َُمْذَ ٥ُم َُم٤مًمٍِؽ َومَج٤َمقَم٦ِم َأْ ِؾ اًْمِٕمْٚمِؿ هَمػْمِ َداُود َؾ :  وَم٢مِٟمَّ ًْ إنَّ اًْمُٖم

. ()َواضِم٥ٌم َيْقَم اجْلُُٛمَٕم٦ِم ُوضُمقَب اًْمَٗمَراِئضِ 

ـِ اخْلَٓم٤َّمِب اعْمَْذيُمقُر وَمُٝمَق إمْج٤َمٌع جَي٥ُِم  ٦ِم َذًمَِؽ ظَمؼَمُ قُمَٛمَر سْم ًمِٞمُؾ قَمغَم ِ حَّ َواًمدَّ

. ()ا ـ"اًْمتَِزاُُمُف َواًْمَٕمَٛمُؾ سمِفِ 

:  افتًِٔق 

وُمـ اًمدًمٞمؾ قمغم أن أُمر رؾمقل ": رمحف اهلل ( ـ463ت)ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم  ( 1

 سم٤مًمٖمًؾ يقم اجلٛمٕم٦م ًمٞمس سمٗمرض واضم٥م: اهلل 

أن قمٛمر ذم  ذا احلدي٨م مل ي٠مُمر قمثامن سم٤مٟٓمٍماف ًمٚمٖمًؾ, وٓ اٟمٍمف قمثامن 

طملم ذيمره قمٛمر سمذًمؽ: وًمق يم٤من اًمٖمًؾ واضم٤ٌم ومرو٤م ًمٚمجٛمٕم٦م ُم٤م أضمزأت اجلٛمٕم٦م إٓ 

سمف يمام ٓ دمزئ اًمّمالة إٓ سمقوقء ًمٚمٛمحدث أو سم٤مًمٖمًؾ ًمٚمجٜم٥م وًمق يم٤من يمذًمؽ ُم٤م 

 . ... ضمٝمٚمف قمٛمر وٓ قمثامن

 وؿد أمجع ادسِّون ؿديام وحديثٚ ظذ أن ؽسل اْلًّٜ فٔس بٍرض واجٛ،

                                           

 

 

 




 

وذم ذًمؽ ُم٤م يٙمٗمل ويٖمٜمل قمـ اإليمث٤مر وٓ جيقز قمغم إُم٦م سم٠مه ٤م ضمٝمؾ ُمٕمٜمك 

. ()ا ـ"اًمًٜم٦م وُمٕمٜمك اًمٙمت٤مب و ذا ُمٗمٝمقم قمٜمد ذوي إًم٤ٌمب

وذم إمج٤مع اجلٛمٝمقر ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم قمغم ؾم٘مقط وضمقب اًمٖمًؾ ": وىم٤مل

ـْ ؿَمِٝمَد اجلٛمٕم٦م سمٖمػم همًؾ أضمزأشمف  يقم اجلٛمٕم٦م وضمقب ومرض: ٓشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم أن َُم

. ()ا ـ" ُم٤م يٖمٜمل قمـ يمؾ ىمقل()اجلٛمٕم٦م

وأمجٕمقا قمغم أن ُمـ اًمًٜم٦م همًؾ ": رمحف اهلل ( ـ628ت)ىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من  ( 2

وأمجٕمقا أٟمف ًمٞمس . وهمًؾ يقم اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م, وسمف ىم٤مل ؾم٤مئر اًمٗم٘مٝم٤مء. يقم اجلٛمٕم٦م

. ()ا ـ"سمٗمرض, إٓ ُم٤م روي قمـ يمٕم٥م إطم٤ٌمر

 ٙمذا ىمرر اإلمج٤مع اًم٘مقزم اسمـ قمٌداًمؼم واسمـ اًم٘مٓم٤من رمحٝمام اهلل, ذم قمدم  ( 3

وىمد ذيمر اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين  .وضمقب وقمدم ومروٞم٦م همًؾ يقم اجلٛمٕم٦م

وقمغم  ذا اجلقاب ": رمحف اهلل, ُم٤م ذيمره اسمـ قمٌداًمؼم رمحف اهلل, وىم٤مل ( ـ852ت)

 واًمٓمح٤موي واسمـ () واًمٓمؼمي()قمقل أيمثر اعمّمٜمٗملم ذم  ذه اعم٠ًمًم٦م يم٤مسمـ ظمزيٛم٦م

                                           

 

 

 

 

 

 




 

.  واسمـ قمٌد اًمؼم و ٚمؿ ضمرا()طم٤ٌمن

أن ُمـ طمي ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واوم٘مقمه٤م قمغم ذًمؽ ومٙم٤من إمج٤مقم٤م : وزاد سمٕمْمٝمؿ ومٞمف

. وهو اشتدٓل ؿويُمٜمٝمؿ قمغم أن اًمٖمًؾ ًمٞمس ذـم٤م ذم  ح٦م اًمّمالة 

 وهمػمه اإلمج٤مع قمغم أن  الة اجلٛمٕم٦م سمدون اًمٖمًؾ ()وىمد ٟم٘مؾ اخلٓم٤ميب

. ()ا ـ"جمزئ٦م

 اؾمتدل سمًٙمقت ُمـ طمي ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمـ اإلٟمٙم٤مر قمغم افبٚجيويالطمظ أن 

 ذم ضمٚمقؾمف ًمالؾمتامع دون أُمره سم٤مخلروج إمم آهمت٤ًمل ًمّمالة اجلٛمٕم٦م, قمثامن 

و ق ذم ذًمؽ يٌٜمل . اؾمتدل سمذًمؽ قمغم إمج٤مقمٝمؿ قمغم قمدم وضمقب همًؾ يقم اجلٛمٕم٦م

: قمغم ُم٘مدُمتلم

. أن قمثامن مل يٖمتًؾ ًمٚمجٛمٕم٦م: اعم٘مدُم٦م إومم 

. ؾمٙمقت اًمّمح٤مسم٦م قمـ اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمف: اعم٘مدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

. اًمٖمًؾ ًمٞمس سمنمط ذم  ح٦م اًمّمالة: اًمٜمتٞمج٦م 

! وم٢مذا مل يٙمـ ذـم٤ًم ذم  ح٦م اًمّمالة, مل يٙمـ واضم٤ٌمً 

 ُمـ ": و ذا ُمٌٜمل قمغم أن ًمٚمقاضم٥م قمٜمد شمٕمٛمد شمريمف طمٙمؿ اًمنمط, ٕن إ ؾ

 

                                           

 

 

 




 

ومٛمـ شمٕمٛمد شمرك اًمقاضم٥م ُمع اًم٘مدرة وقمدم ."قمٛمؾ قمٛماًل ًمٞمس قمٚمٞمف أُمرٟم٤م ومٝمق رد

! اعم٤مٟمع, سمٓمؾ قمٛمٚمف, ٕٟمف شمٕمٛمد إي٘م٤مقمف قمغم همػم اًمّمٗم٦م اعمنموقم٦م, سمال قمذر

! و ذا آؾمتدٓل ىمقي يمام شمرى

إٟمف : ًمٙمـ طمٙمك اًمٓمؼمي قمـ ىمقم أهنؿ ىم٤مًمقا سمقضمقسمف ومل ي٘مقًمقا: ]وم٢من ىمٞمؾ ( 4

ذط سمؾ  ق واضم٥م ُمًت٘مؾ شمّمح اًمّمالة سمدوٟمف, يم٠من أ ٚمف ىمّمد اًمتٜمٔمٞمػ وإزاًم٦م 

. ()[اًمروائح اًمٙمرهي٦م اًمتل يت٠مذى هب٤م احل٤مرضون ُمـ اعمالئٙم٦م واًمٜم٤مس

 ذا ٓ خيدش ذم  ح٦م اإلمج٤مع اعمذيمقر, ٕن حمؾ اإلمج٤مع اعمحٙمل : وم٤مجلقاب 

ذم ُم٠ًمًم٦م قمدم وضمقب اًمٖمًؾ سمحٞم٨م يٙمقن ذـم٤ًم ذم  ح٦م اًمّمالة, و ذا همػم 

 ق واضم٥م ُمًت٘مؾ : حمؾ اًمقضمقب ذم اًمذي طمٙم٤مه اًمٓمؼمي قمـ ىمقم أهنؿ ىم٤مًمقا 

! شمّمح اًمّمالة سمدوٟمف

 أن ىمّم٦م قمٛمر () قمـ إؾمح٤مق سمـ را قي٦م()طمٙمك اسمـ اعمٜمذر: ]وم٢من ىمٞمؾ ( 5

وقمثامن شمدل قمغم وضمقب اًمٖمًؾ ٓ قمغم قمدم وضمقسمف ُمـ ضمٝم٦م شمرك قمٛمر اخلٓم٦ٌم 

واؿمتٖم٤مًمف سمٛمٕم٤مشم٦ٌم قمثامن وشمقسمٞمخ ُمثٚمف قمغم رؤوس اًمٜم٤مس ومٚمق يم٤من شمرك اًمٖمًؾ ُم٤ٌمطم٤م 

عم٤م ومٕمؾ قمٛمر ذًمؽ, وإٟمام مل يرضمع قمثامن ًمٚمٖمًؾ ًمْمٞمؼ اًمقىم٧م إذ ًمق ومٕمؾ ًمٗم٤مشمتف 

                                           

 

 

 




 

. ()[اجلٛمٕم٦م أو ًمٙمقٟمف يم٤من اهمتًؾ

أٟمٙمر قمٚمٞمف شمرك اًمًٜم٦م اعمذيمقرة و ل ] أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب : وم٤مجلقاب 

. ()[اًمتٌٙمػم إمم اجلٛمٕم٦م ومٞمٙمقن اًمٖمًؾ يمذًمؽ

قمـ أيب : ىمد طمٙمك اًم٘مقل سمٗمروٞم٦م همًؾ اجلٛمٕم٦م اسمـ اعمٜمذر : ]وم٢من ىمٞمؾ ( 6

 وهمػممه٤م و ق ىمقل أ ؾ اًمٔم٤م ر وإطمدى اًمروايتلم قمـ () ريرة وقمامر سمـ ي٤مه

 قمـ قمٛمر ومجع ضمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمد ؿ صمؿ ؾم٤مق () وطمٙم٤مه اسمـ طمزم()أمحد

: ًمٙمـ ًمٞمس ومٞمٝم٤م قمـ أطمد ُمٜمٝمؿ اًمتٍميح سمذًمؽ إٓ ٟم٤مدرا وإٟمام ()اًمرواي٦م قمٜمٝمؿ

ُم٤م يمٜم٧م أفمـ ُمًٚمام يدع همًؾ ": ()اقمتٛمد ذم ذًمؽ قمغم أؿمٞم٤مء حمتٛمٚم٦م يم٘مقل ؾمٕمد

                                           

 

 

 

 

 

 

 




 

. ()["يقم اجلٛمٕم٦م

إذا يم٤من اعمراد سم٤مًمقضمقب ُم٤م ي٘متيض أٟمف ذط ًمّمح٦م اًمّمالة, ومٝمذا : وم٤مجلقاب 

! آظمتالف ُمًٌقق سم٤مإلمج٤مع قمغم  ح٦م  الة اجلٛمٕم٦م عمـ مل يٖمتًؾ

وإذا يم٤من اعمراد اًمقضمقب اعمًت٘مؾ قمـ  ح٦م اًمّمالة, ومٝمق ًمٞمس سمٛمٕمٜمك 

اًمقضمقب آ ٓمالطمل, ومٝمق يريد اًمقضمقب اًمذي سمٛمٕمٜمك اًمًٜم٦م اعم١ميمدة, ومٝمق همػم 

. اًمقضمقب آ ٓمالطمل اعم٘مّمقد  ٜم٤م

وي١ميمد  ذا أن احلٜم٤مسمٚم٦م عّم٤م ذيمروا اًمرواي٦م اًمتل ومٞمٝم٤م وضمقب همًؾ اجلٛمٕم٦م, 

ٟمّمقا قمغم أن ذًمؽ ٓ يِمؽمط ذم  ح٦م اًمّمالة, يمام  ق ُم٘مت٣م اإلمج٤مع اًمّمحٞمح 

. اًمذي ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف

قمغم ُمـ  (اًمٖمًؾ: أي)وقمٜمف جي٥م ": رمحف اهلل ( ـ762ت) ()ىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح

. ()ا ـ"و ٓ يِمؽمط (اجلٛمٕم٦م: أي)شمٚمزُمف 

وقمٜمف جي٥م قمغم ُمـ شمٚمزُمف, أظمت٤مره ": رمحف اهلل ( ـ885ت) ()وىم٤مل اعمرداوي

. ()ا ـ" يِمؽمط ًمّمح٦م اًمّمالة اشمٗم٤مىم٤مً ()[ٓ]أسمقسمٙمر, و ق ُمـ اعمٗمردات, ًمٙمـ 

                                           

 

 

 

 

 

 




 

 قمغم قمدم وضمقب اًمٖمًؾ إمج٤مع افبٚجيوقمٚمٞمف وم٢من اإلمج٤مع اًمذي طمٙم٤مه  ( 7

.  حٞمح, سمٛمٕمٜمك قمدم وضمقب اًمٖمًؾ وضمقسم٤م شمٌٓمؾ  الة اجلٛمٕمف عمـ مل يٗمٕمٚمف

! و ذا اًمقضمقب  ق اًمقضمقب آ ٓمالطمل

ومال خيدش ومٞمف طمٙم٤مي٦م وضمقب اًمٖمًؾ ًمٚمجٛمٕم٦م قمـ سمٕمض اًمٕمٚمامء: ٕهنؿ 

يريدون سمف اًمقضمقب اعمًت٘مؾ اًمذي شمّمح اًمّمالة سمدوٟمف, و ذا وضمقب سمٛمٕمٜمك 

! اًمًٜم٦م اعم١ميمدة, واهلل اقمٚمؿ




 

.ػضضدغرػطداسظ:ػاضطدأضظػاضداددظػ
  

َْرِض وَمَٚمْٞمَس قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ضُمٜم٤َمٌح َأْن : ىم٤مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ْٕ سْمُتْؿ ذِم ا َوإَِذا رَضَ

ـَ يَم٤مُٟمقا ًَمُٙمْؿ قَمُدّوًا  ـَ يَمَٗمُروا إِنَّ اًْمَٙم٤مومِِري ِذي الِة إِْن ظِمْٗمُتْؿ َأْن َيْٗمتِٜمَُٙمُؿ اًمَّ ـَ اًمّمَّ وا ُِم شَمْ٘مٍُمُ

. (101:اًمٜم٤ًمء) ُُمٌِٞمٜم٤مً 

وَمَٚمْٞمَس قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ضُمٜم٤َمٌح َأْن : ىمٚم٧م ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: ىم٤مل()قمـ يٕمكم سمـ أُمٞم٦م

ـَ يَمَٗمُروا ِذي الِة إِْن ظِمْٗمُتْؿ َأْن َيْٗمتِٜمَُٙمُؿ اًمَّ ـَ اًمّمَّ وا ُِم ! وم٘مد أُمـ اًمٜم٤مس؟ شَمْ٘مٍُمُ

 دىم٦م :  قمـ ذًمؽ وم٘م٤ملقمج٧ٌم مم٤م قمج٧ٌم ُمٜمف وم٠ًمًم٧م رؾمقل اهلل : وم٘م٤مل 

. ()"شمّمدق اهلل هب٤م قمٚمٞمٙمؿ وم٤مىمٌٚمقا  دىمتف

. ومث٧ٌم سمذًمؽ ىمٍم اًمّمالة ذم اًمًٗمر ذم اخلقف وإُمـ

ىم٤مل شمرظمٞمّمف سم٤مًمٗمٓمر ذم رُمْم٤من و ذا ُمـ ؾمامطم٦م اإلؾمالم وينه, وُمـ ذًمؽ 

ـَ : شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ِذي ُأْٟمِزَل ومِٞمِف اًْمُ٘مْرآُن ُ دًى ًمِٚمٜم٤َّمِس َوسَمٞمِّدٜم٤َمٍت ُِم ؿَمْٝمُر َرَُمَْم٤مَن اًمَّ

ـْ يَم٤مَن َُمِريْم٤ًم َأْو قَمغَم ؾَمَٗمٍر  ْٝمَر وَمْٚمَٞمُّمْٛمُف َوَُم ـْ ؿَمِٝمَد ُِمٜمُْٙمُؿ اًمِمَّ اْْلَُدى َواًْمُٗمْرىَم٤مِن وَمَٛم

َة  ٤مٍم ُأظَمَر ُيِريُد اهللَُّ سمُِٙمُؿ اًْمُٞمْنَ َوٓ ُيِريُد سمُِٙمُؿ اًْمُٕمْنَ َوًمُِتْٙمِٛمُٚمقا اًْمِٕمدَّ ـْ َأيَّ ٌة ُِم وَمِٕمدَّ

ُٙمْؿ شَمِْمُٙمُرونَ  وا اهللََّ قَمغَم َُم٤م َ َدايُمْؿ َوًَمَٕمٚمَّ ُ وُمـ ذًمؽ أٟمف عّم٤م . (185:اًمٌ٘مرة) َوًمُِتَٙمؼمِّد

                                           

 

 




 

ىم٤مل يم٤من اًمًٗمر ُمٔمٜم٦م قمدم وضمقد اعم٤مء , أرؿمد إمم اًمتٞمٛمؿ رظمّم٦م ذم شمٚمؽ احل٤مل, 

ُٚمقا ُوضُمقَ ُٙمْؿ : شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ًِ الِة وَم٤مهْم ـَ آَُمٜمُقا إَِذا ىُمْٛمُتْؿ إمَِم اًمّمَّ ِذي ٤َم اًمَّ َي٤م َأهيُّد

ٌَلْمِ َوإِْن يُمٜمُْتْؿ ضُمٜم٤ًٌُم  ُحقا سمُِرُؤوؾِمُٙمْؿ َوَأْرضُمَٚمُٙمْؿ إمَِم اًْمَٙمْٕم ًَ َوَأْيِدَيُٙمْؿ إمَِم اعْمََراومِِؼ َواُْم

ُتُؿ  ًْ ـَ اًْمَٖم٤مِئِط َأْو َُٓم ُروا َوإِْن يُمٜمُْتْؿ َُمْرَى َأْو قَمغَم ؾَمَٗمٍر َأْو ضَم٤مَء َأطَمٌد ُِمٜمُْٙمْؿ ُِم وَم٤مـمَّٝمَّ

ُحقا سمُِقضُمقِ ُٙمْؿ َوَأْيِديُٙمْؿ ُِمٜمُْف َُم٤م  ًَ ُٛمقا َ ِٕمٞمدًا ـَمٞمِّد٤ًٌم وَم٤مُْم ُدوا َُم٤مًء وَمَتَٞمٛمَّ
٤مَء وَمَٚمْؿ دَمِ ًَ اًمٜمِّد

ُٙمْؿ  َريُمْؿ َوًمُِٞمتِؿَّ ٟمِْٕمَٛمَتُف قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ًَمَٕمٚمَّ ـْ ُيِريُد ًمُِٞمَٓمٝمِّد
ـْ طَمَرٍج َوًَمٙمِ ُيِريُد اهللَُّ ًمَِٞمْجَٕمَؾ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ُِم

. (6:اعم٤مئدة) شَمِْمُٙمُرونَ 

. ومل يّمح ذم اًمًٗمر شمقىمٞم٧م قمـ اهلل قمزوضمؾ, و ٓ قمـ رؾمقًمف 

واًمقارد قمـ اًمّمح٤مسم٦م ومٞمف اظمتالف, وىمد أورد ُم٤مًمؽ رمحف اهلل ذم ُمقـمئف, ذم 

 : , مجٚم٦م ُمـ  ذه أصم٤مر, و ل اًمت٤مًمٞم٦م"ُم٤م جي٥م ومٞمف ىمٍم اًمّمالة"

يم٤من إذا ظمرج طم٤مضم٤م أو ُمٕمتٛمرا ىمٍم اًمّمالة سمذي ": قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر "

.  "احلٚمٞمٗم٦م

أٟمف ريم٥م إمم ريؿ وم٘مٍم اًمّمالة ذم ُمًػمه ": قمـ ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل قمـ أسمٞمف

. وذًمؽ ٟمحق ُمـ أرسمٕم٦م سمرد: ىم٤مل ُم٤مًمؽ . "ذًمؽ

أن قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريم٥م إمم ذات اًمٜمّم٥م وم٘مٍم ": قمـ ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل

. وسملم ذات اًمٜمّم٥م واعمديٜم٦م أرسمٕم٦م سمرد: ىم٤مل ُم٤مًمؽ . "اًمّمالة ذم ُمًػمه ذًمؽ

. "أٟمف يم٤من ي٤ًمومر إمم ظمٞمؼم ومٞم٘مٍم اًمّمالة": قمـ اسمـ قمٛمر 

أن قمٌد اهلل سمـ قمٛمر يم٤من ي٘مٍم اًمّمالة ذم ُمًػمه اًمٞمقم ": قمـ ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل 

. "اًمت٤مم




 

. "أٟمف يم٤من ي٤ًمومر ُمع اسمـ قمٛمر اًمؼميد ومال ي٘مٍم اًمّمالة" : ()قمـ ٟم٤مومع

أن قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس يم٤من ي٘مٍم اًمّمالة ذم ُمثؾ ُم٤م سملم ُمٙم٦م : أٟمف سمٚمٖمف : ُم٤مًمؽ 

. واًمٓم٤مئػ وذم ُمثؾ ُم٤م سملم ُمٙم٦م وقمًٗم٤من وذم ُمثؾ ُم٤م سملم ُمٙم٦م وضمدة

. ()ا ـ"وذًمؽ أرسمٕم٦م سمرد, وذًمؽ أطم٥م ُم٤م شم٘مٍم إمم ومٞمف اًمّمالة: ىم٤مل ُم٤مًمؽ 

. واًمؼميد أرسمٕم٦م ومراؾمخ

. واًمٗمرؾمخ صمالصم٦م أُمٞم٤مل  ٤مؿمٛمٞم٦م

.  ُمؽماً 609واعمٞمؾ اًمٞمقم ي٤ًموي يمٞماًل و 

.  ومرؾمخ٤مً 16وقمٚمٞمف وم٢من أرسمٕم٦م سمرد شم٤ًموي 

.  ُمٞمالً 48 ومرؾمخ٤ًم شم٤ًموي 16و 

. () ُمؽماً 232 يمٞماًل, و 77 ُمٞماًل شم٤ًموي اًمٞمقم 48و 

: اختالف افًِامء دم حتديد مسٚؾٜ افسٍر

: ":  رمحف اهلل افبٚجيىم٤مل  اَلُف ذِم َأىَمؾِّد َُمَ٘م٤مِديِر ؾَمَٗمِر اًْمَ٘مٍْمِ اَم اخْلِ َوإِٟمَّ

 َأْرسَمَٕم٦ُم سُمُرٍد َوِ َل ؾِمت٦ََّم قَمنَمَ وَمْرؾَمًخ٤م 
ـْ َُم٤مًمٍِؽ َأنَّ َأىَمؾَّ ؾَمَٗمِر اًْمَ٘مٍْمِ وَم٤معْمَِْمُٝمقُر قَم

. َوِ َل صَماَمٟمَِٞم٦ٌم َوَأْرسَمُٕمقَن ُِمٞماًل 

٤مومِِٕملُّد  َوإمَِم َذًمَِؽ َذَ ٥َم اًمِمَّ
. ()ا ـ"()
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 . ()و ق ُمذ ٥م أمحد سمـ طمٜمٌؾ

أُم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م ومذ ٥م إمم أن ُم٤ًموم٦م اًمًٗمر اًمتل شمتٖمػم سمف إطمٙم٤مم  ق ُمًػمة 

 .() قمغم شمٗمّمٞمؾ قمٜمد ؿ ذم ذًمؽ()صمالصم٦م أي٤مم

ُف سَمَٚمَٖمفُ   اَلَة دِم ": وىمد أورد ذم اعمقـم٠م َأٟمَّ ُكُ افهَّم َْ َٚن َي ـَ َأنَّم َظْبَد اهللَّمِ ْبَن َظبَّمٍٚس 

 َٜ َُّم َٚن َودِم ِمْثِل َمٚ َبْغَ َم ٍَ َٜ َوُظْس َُّم َٜ َوافىَّمٚئِِف َودِم ِمْثِل َمٚ َبْغَ َم َُّم ِمْثِل َمٚ َبْغَ َم

ةَ  . "َوُجدَّم

ُٜ ُبُردٌ : َؿَٚل َمٚفٌِك  ًَ . َوَذفَِك َأْرَب

اَلُة إَإَّم : َؿَٚل َمٚفٌِك  َكُ ؾِِٔه افهَّم َْ ُّٛ َمٚ ُت . ()"َوَذفَِك َأَح

تِل َذيَمَر ": ؿٚل افبٚجي رمحه اهلل ٤موَم٤مِت اًمَّ ًَ َنَّ َ ِذِه اعْمَ
ِٕ َم  َوَ َذا قَمغَم َٟمْحِق َُم٤م شَمَ٘مدَّ

. ِ َل َأْرسَمَٕم٦ُم سُمُرٍد َأْو َٟمْحُقَ ٤م

َح٤مسَم٦ِم, َويَمثََّر ُِمٜمَْٝم٤م عَم٤َّم مَلْ َيِّمحَّ ومِٞمِف شَمْقىِمٞم٧ٌم  اَم َأَراَد َُم٤مًمٌِؽ ذِم َذًمَِؽ َأوْمَٕم٤مَل اًمّمَّ َوإِٟمَّ

ِلِّد  ـْ اًمٜمٌَّ َح٤مسَم٦مِ قِمٜمَْدُه ُِم َُْمِر سَمْٞمٜمَُٝمؿْ .  وَم٤مىْمَتَدى ذِم َذًمَِؽ سمَِٕمَٛمِؾ اًمّمَّ ْٕ . َوؿُمْٝمَرِة ا

ِرِه ُِمٜمُْٝمؿْ  . َوشَمَٙمرُّد

اَلِف ومِٞمفِ  . َوقَمَدِم اخْلِ

دٍ  مْج٤َمَع, َوإمَِم َذًمَِؽ َذَ ٥َم اًْمَ٘م٤ميِض َأسُمق حُمَٛمَّ ُف اقْمَتَ٘مَد ومِٞمِف اإْلِ ـْ ()َوًَمَٕمٚمَّ  َومَج٤َمقَم٦ٌم ُِم

                                           

 

 

 

 

 




 

ـْ مَلْ ؿُمُٞمقظِمٜم٤َم إمَم َأنَّ  َٓ جَيُقُز اًْمَ٘مٍْمُ ُدوهَن٤َم َوَأنَّ َُم ٤موَم٦ٍم  ًَ ٤ٌَمِر َُم
َح٤مسَم٦ِم ذِم اقْمتِ إمْج٤َمَع اًمّمَّ

مْج٤َمعَ  ٤موَم٦َم وَمَ٘مْد ظَم٤مًَمَػ اإْلِ ًَ . ()ا ـ"َيْٕمَتؼِمْ اعْمَ

 :  افتًِٔق

- ومٞمام أقمٚمؿ - ىمد اشمٗم٘مقا قمغم أن ًمٚمًٗمر ُم٤ًموم٦م حمددة, ومل خي٤مًمػ ذم ذًمؽ  ( 1

 رمحف اهلل إمم أٟمف يٛمٙمـ أن يٙمقن حمؾ إمج٤مع, افبٚجيأطمد, و ذا  ق اًمذي أؿم٤مر 

وم٘م٤مل ذم سمٞم٤من وضمف إيراد ُم٤مًمؽ رمحف اهلل ًممصم٤مر قمـ اًمّمح٤مسم٦م ومٞمام يٙمقن ومٞمف ىمٍم 

َح٤مسَم٦ِم, َويَمثََّر ُِمٜمَْٝم٤م عَم٤َّم مَلْ َيِّمحَّ ومِٞمِف ": اًمّمالة اَم َأَراَد َُم٤مًمٌِؽ ذِم َذًمَِؽ َأوْمَٕم٤مَل اًمّمَّ َوإِٟمَّ

ِلِّد  ـْ اًمٜمٌَّ َح٤مسَم٦مِ شَمْقىِمٞم٧ٌم قِمٜمَْدُه ُِم .  وَم٤مىْمَتَدى ذِم َذًمَِؽ سمَِٕمَٛمِؾ اًمّمَّ

َُْمِر سَمْٞمٜمَُٝمؿْ  ْٕ . َوؿُمْٝمَرِة ا

ِرِه ُِمٜمُْٝمؿْ  . َوشَمَٙمرُّد

اَلِف ومِٞمفِ  . َوقَمَدِم اخْلِ

ـْ  ٍد َومَج٤َمقَم٦ٌم ُِم مْج٤َمَع, َوإمَِم َذًمَِؽ َذَ ٥َم اًْمَ٘م٤ميِض َأسُمق حُمَٛمَّ ُف اقْمَتَ٘مَد ومِٞمِف اإْلِ َوًَمَٕمٚمَّ

ْكُ ُدوََنَٚ َوَأنَّم َمْن ََلْ ؿُمُٞمقظِمٜم٤َم إمَم َأنَّ  ََ َٓ ََيُوُز اْف  
ٍٜ ِٜ دِم اْظتَِبِٚر َمَسَٚؾ َحَٚب إمْجََٚع افهَّم

مْجَٚعَ  ْد َخَٚفَف اإْلِ ََ َٜ َؾ َتِزْ اْدََسَٚؾ ًْ  .()اهـ"َي

! , و ق  حٞمحافبٚجيومٝمذا  ق حمؾ اإلمج٤مع اًمذي يِمػم إًمٞمف 

أن اًمًٗمر يرضمع ذم :  ؾ خي٤مًمػ  ذا اإلمج٤مع, ىمقل ُمـ ىم٤مل: وم٢من ىمٞمؾ ( 2

حتديده إمم اًمٕمرف, وأٟمف ٓ شمقىمٞم٧م ومٞمف  حٞمح؟ 

                                           

 

 




 

 رمحف اهلل سمذًمؽ: ٕن اًم٘مقل افبٚجيٓ ي٘مدح ذم  ح٦م ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف : وم٤مجلقاب 

سم٠من حتديد اًمًٗمر ُمرضمٕمف إمم اًمٕمرف,  ق إطم٤مًم٦م إمم حتديد ُم٤ًموم٦م ًمٚمًٗمر شمرضمع إمم 

! اًمٕمرف, ومٗمٞمف حتديد ُم٤ًموم٦م ًمٚمًٗمر, وسمف ٓ خيرج قمـ  ح٦م اإلمج٤مع اعمِم٤مر إًمٞمف

 ُمـ افبٚجياظمتالومٝمؿ ذم حتديد ُم٤ًموم٦م اًمًٗمر أٓ خي٤مًمػ ُم٤م أؿم٤مر : وم٢من ىمٞمؾ ( 3

اإلمج٤مع؟ 

حمؾ اإلمج٤مع همػم حمؾ آظمتالف: وم٢من حمؾ اإلمج٤مع أن ًمٚمًٗمر : وم٤مجلقاب 

!  رمحف اهللافبٚجيوآظمتالف ذم حتديد ٤م, ظم٤مرج قمـ حمؾ ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف . ُم٤ًموم٦م




 

.ػادتحبابػاألصلػغومػاضغطرػشبلػاضخروجػضصالةػاضطغد:ػاضطدأضظػاضدابطظػ
 

 قمـ  ٞم٤مُمف: يقم اًمٕمٞمد يقم أيمؾ وذب, وم٘مد هنك اًمرؾمقل 

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد َريِضَ اهللَُّ قَمٜمُْف ىَم٤مَل  ِلُّد " :قَم ـْ َ ْقِم َيْقِم اًْمِٗمْٓمِر هَنَك اًمٜمٌَّ  قَم

. ()"َواًمٜمَّْحرِ 

.  الة اًمٕمٞمد: وىمد اؾمتح٥م إيمؾ ىمٌؾ اخلروج إمم اًمّمالة 

: مذاهٛ افًِامء دم ذفك 

، (), واعم٤مًمٙمل()اعمذ ٥م احلٜمٗمل: وقمغم ؾمٜمٞم٦م إيمؾ ىمٌؾ اًمٖمدو ًمّمالة اًمٕمٞمد 

 .()واحلٜمٌكم، ()واًمِم٤مومٕمل

وأيمده سمٙمقن اإلمج٤مع اًمًٙمقيت اٟمٕم٘مد . وىمرر اًم٤ٌمضمل رمحف اهلل  ذا آؾمتح٤ٌمب

ٞم٥َِّم  ًَ ـِ اعْمُ ـْ ؾَمِٕمٞمِد سْم هُ قمٚمٞمف, وذًمؽ عّم٤م أورد ُم٤مًمؽ رمحف اهلل ذم اعمقـم٠م قَم ُف َأظْمؼَمَ :  َأٟمَّ

ُدوِّ " ٌُ ْىِر َؿْبَل اْف
ٍِ ِل َيْوَم اْف ـْ َ ْٕ َمُروَن بِٚ ْٗ ُٕوا ُي ٚ ـَ َٓ َأَرى :  َؿَٚل َمٚفِك".َأنَّم افَّْمَٚس  َو

                                           

 

 

 

 

 

 




 

َْضَحى ْٕ . ()"َذفَِك َظَذ افَّْمِٚس دِم ا

, إؿَم٤مَرٌة إمَم قَمٍْمِ "إنَّ اًمٜم٤َّمَس يَم٤مُٟمقا ُي١ْمَُمُرونَ ": ىَمْقًُمُف ": ظِق افبٚجي رمحه اهلل

ِلِّد  َح٤مسَم٦ِم سَمْٕمَدهُ اًمٜمٌَّ .  َأْو إمَم قَمٍْمِ اًمّمَّ

َُْمَر سمَِذًمَِؽ ؾُمٜم٦ٌَّم َُم٠ْمُُمقٌر هِب٤َم:   ْٕ َوَأنَّ ا

ِلَّ  َنَّ اًمٜمٌَّ
ِٕ ٤م  َح٤مسَم٦ِم يَم٤مُٟمقا َي٠ْمُُمُروَن سمِفِ إُمَّ ٦َم اًمّمَّ َنَّ َأِئٛمَّ

ِٕ .   يَم٤مَن َي٠ْمُُمُر سمِِف َأْو 

. َوَأنَّ َذًمَِؽ يَم٤مَن ؿَم٤مِئًٕم٤م ومِٞمِٝمْؿ 

. ُدوَن َٟمٙمػٍِم 

َٓ خُم٤َمًمٍِػ  . َو

َٓ شَمْٖمِٞمػمٍ  . ()ا ـ"َو

:  افتًِٔق 

 ذه اعم٠ًمًم٦م صم٧ٌم ومٞمٝم٤م أطم٤مدي٨م  حٞمح٦م شمدل قمٚمٞمٝم٤م, ُمٜمٝم٤م ُم٤م ضم٤مء قمـ  ( 1

 ٓ يٖمدو يقم اًمٗمٓمر طمتك ي٠ميمؾ َترات وي٠ميمٚمٝمـ يم٤من رؾمقل اهلل : أٟمس ىم٤مل

. ()"وشمرا

رمحف اهلل عم٤م ذيمر  ذه اعم٠ًمًم٦م, و ل  ( ـ463ت)ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم  ( 2

 .()ا ـ"قمغم  ذا مج٤مقم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء": ُمنموقمٞم٦م إيمؾ يقم اًمٕمٞمد ىمٌؾ اًمٖمدو ًمٚمّمالة

أٟمف يم٤من خيرج يقم اًمٕمٞمد إمم اعمّمغم وٓ ": ضم٤مء قمـ اسمـ قمٛمر : وم٢من ىمٞمؾ  ( 3

                                           

 

 

 

 




 

.  ()"يٓمٕمؿ ؿمٞمئ٤م

. ()"ٓ شم٠ميمٚمقا ىمٌؾ أن خترضمقا يقم اًمٗمٓمر إن ؿمئتؿ": و قمـ اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل 

, ومال إمج٤مع "إن ـمٕمؿ ومحًـ وإن مل يٓمٕمؿ ومال سم٠مس": وقمـ إسمرا ٞمؿ ىم٤مل

ؾمٙمقيت؟ 

 : وم٤مجلقاب 

 ٓ دًٓم٦م ومٞمف, ٕٟمف واىمٕم٦م طم٤مل, ومٚمٕمٚمف شمرك إيمؾ ُٕمر ومٕمؾ اسمـ قمٛمر 

.  ذم اخلروج ًمّمالة قمٞمد إوحك ٓ اًمٗمٓمرخيتص سمف, أو يم٤من ذًمؽ ُمٜمف 

!  ًمٕمؾ اًمًٜم٦م مل شمٌٚمٖمف ذم ذًمؽ, واهلل اقمٚمؿوىمقل اسمـ ُمًٕمقد 

أُم٤م ىمقل إسمرا ٞمؿ اًمٜمخٕمل رمحف اهلل وم٘مد صم٧ٌم قمٜمف اًم٘مقل سمًٜمٞم٦م إيمؾ ىمٌؾ 

يم٤مٟمقا يًتحٌقن أن ي٠ميمٚمقا يقم اًمٗمٓمر ىمٌؾ أن ": اخلروج ًمّمالة اًمٕمٞمد, و ق ىمقًمف

. ()"خيرضمقا إمم اعمّمغم

: "إن ـمٕمؿ ومحًـ": وذم اًمٜمص اًمذي اؾمتدل سمف ضم٤مء ىمقًمف

. و ذا دًمٞمؾ أٟمف يرى طمًـ إيمؾ ىمٌؾ اخلروج, و ذا  ق اًمًٜم٦م

 ومٝمق يريد ٟمٗمل اإلصمؿ قمٛمـ مل يٗمٕمٚمف ٓ "وإن مل يٓمٕمؿ ومال سم٠مس": أُّم٤م ىمقًمف

                                           

 

 

 




 

! اًمتخٞمػم سملم ومٕمٚمف وقمدم ومٕمٚمف

ومّمح سمذًمؽ اإلمج٤مع اًمًٙمقيت قمغم اؾمتح٤ٌمب إيمؾ ىمٌؾ اخلروج ًمّمالة  ( 4

 !قمٞمد اًمٗمٓمر




 

.ػجوازػصالةػاضخوفػ:ػاضطدأضظػاضثاطظظػ
 

طَم٤مومُِٔمقا قَمغَم : أُمر اهلل قمزوضمؾ سم٤معمح٤مومٔم٦م قمغم اًمّمٚمقات, ىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

الِة اًْمُقؾْمَٓمك َوىُمقُُمقا هللَِِّ ىَم٤مٟمِتلِمَ  َٚمَقاِت َواًمّمَّ (. 238:اًمٌ٘مرة) اًمّمَّ

وذًمؽ ذم طم٤مل إُمـ واخلقف: وم٘مد ذع  الة اخلقف حم٤مومٔم٦م قمغم أداء  ذه 

اًمٗمريْم٦م وقمدم اًمت٤ًم ؾ ومٞمٝم٤م, ويم٤من ذم ُمنموقمٞمتٝم٤م دًمٞمؾ قمغم ؾمامطم٦م اإلؾمالم 

! وينه ذم شمٙم٤مًمٞمٗمف

الَة وَمْٚمَتُ٘مْؿ ـَم٤مِئَٗم٦ٌم ُِمٜمُْٝمْؿ : ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم  َوإَِذا يُمٜم٧َْم ومِٞمِٝمْؿ وَم٠َمىَمْٛم٧َم َْلُُؿ اًمّمَّ

ـْ َوَراِئُٙمْؿ َوًْمَت٠ْمِت ـَم٤مِئَٗم٦ٌم ُأظْمَرى  َُمَٕمَؽ َوًْمَٞم٠ْمظُمُذوا َأؾْمٚمَِحَتُٝمْؿ وَم٢مَِذا ؾَمَجُدوا وَمْٚمَٞمُٙمقُٟمقا ُِم

ـَ يَمَٗمُروا ًَمْق شَمْٖمُٗمُٚمقَن  ِذي مَلْ ُيَّمٚمُّدقا وَمْٚمُٞمَّمٚمُّدقا َُمَٕمَؽ َوًْمَٞم٠ْمظُمُذوا طِمْذَرُ ْؿ َوَأؾْمٚمَِحَتُٝمْؿ َودَّ اًمَّ

ـْ َأؾْمٚمَِحتُِٙمْؿ َوَأُْمتَِٕمتُِٙمْؿ وَمَٞمِٛمٞمُٚمقَن قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َُمْٞمَٚم٦ًم َواطِمَدًة َوٓ ضُمٜم٤َمَح قَمَٚمْٞمُٙمْؿ إِْن يَم٤مَن  قَم

ـْ َُمَٓمٍر َأْو يُمٜمُْتْؿ َُمْرَى َأْن شَمَْمُٕمقا َأؾْمٚمَِحَتُٙمْؿ َوظُمُذوا طِمْذَريُمْؿ إِنَّ اهللََّ َأقَمدَّ  سمُِٙمْؿ َأذًى ُِم

ـَ قَمَذاسم٤ًم ُُمِٝمٞمٜم٤مً  (. 102:اًمٜم٤ًمء) ًمِْٚمَٙم٤مومِِري

ومثٌت٧م  الة اخلقف ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ  وذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرة: سمؾ 

واإلمج٤مع اًم٘مقزم: 

وأمجٕمقا أن ًمٙمؾ ُمـ ظم٤مف قمغم ": رمحف اهلل ( ـ628ت)ىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من 

قمًٙمره ُمـ اًمٕمدو أن يّمكم  الة اخلقف, وإن اظمتٚمٗمقا ذم يمٞمٗمٞم٦م  الشمف ًمذًمؽ, إٓ 

ٓ حيقز ٕطمد أن يّمكم  الة اخلقف : أسم٤م يقؾمػ وم٢مٟمف ىم٤مل ذم إطمدى اًمروايتلم قمٜمف




 

. ()ا ـ"سمٕمد رؾمقل اهلل 

  الة اخلقف, ُم٤م أورده ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م  الة ومم٤م ورد ذم  الة اًمرؾمقل 

ىَم٤مِع َ اَلَة اخْلَْقِف اًمٜمٌل  ٌٜ ":  َيْقَم َذاِت اًمرِّد ٍَ ْٝ َضٚئِ ٍَّم ُه َوَص ًَ ْٝ َم ٍَّم ًٜ َص ٍَ
َأنَّم َضٚئِ

وا  ٍُّ ُؾوا َؾَه َْٕكَ ْم ُثمَّم ا
ِٓ ِس ٍُ ْٕ َ ِٕ ُّوا  َٝ َؿٚئاًِم َوَأَ  ًٜ ُثمَّم َثَب ًَ ـْ ُه َر ًَ ُدوِّ َؾَهذَّم بِٚفَّمتِي َم ًَ ِوَجَٚه اْف

ْٝ ِمْن َصاَلتِِه ُثمَّم  َٔ
َِ َٜ افَّمتِي َب ًَ ـْ ُْخَرى َؾَهذَّم ِِبِْم افرَّم ْٕ ُٜ ا ٍَ

ُدوِّ َوَجَٚءْت افىَّمٚئِ ًَ ِوَجَٚه اْف

َم ِِبِمْ  َِّم ْم ُثمَّم َش ِٓ ِس ٍُ ْٕ َ
ِٕ ُّوا  َٝ َجٚفًِسٚ َوَأَ   .()"َثَب

اَلُف ذِم َ اَلِة اخْلَْقِف ذِم َُمْقِوَٕملْمِ ":  ؿٚل افبٚجي رمحه اهلل :  اخْلِ

٤م  .  ضَمَقاُزَ ٤م : َأطَمُدمُهَ

. ِ َٗمُتَٝم٤م: َواًمث٤َّميِن 

ُف ىَم٤مَل   هَمػْمَ َأيِب ُيقؾُمَػ وَم٢مِٟمَّ
ِ
٤م ضَمَقاُزَ ٤م: وَمَٕمَٚمْٞمِف مُجُْٝمقُر اًْمُٗمَ٘مَٝم٤مء َٓ شُمَّمغمَّ َ اَلُة : وَم٠َمُمَّ

ِلِّد  .  اخْلَْقِف سم٢ِمَُِم٤مٍم سَمْٕمَد اًمٜمٌَّ

ِلَّ  ًمِٞمُؾ قَمغَم َذًمَِؽ َأنَّ اًمٜمٌَّ ٤ٌَمقِمِف َواًمدَّ  َ غمَّ َ اَلَة اخْلَْقِف, َوىَمْد َأَُمَرَٟم٤م سم٤ِمشمِّد

 سمِِف سَمْؾ َأوْمَٕم٤مًُمُف قِمٜمَْدُه قَمغَم اًْمُقضُمقِب 
ِ
ىْمتَِداء ِٓ . َوا

َح٤مسَم٦ِم ىَمْد وَمَٕمُٚمقا َذًمَِؽ ذِم  ـْ اًمّمَّ َح٤مسَم٦ِم: وَم٢مِنَّ مَج٤َمقَم٦ًم ُِم َومِم٤َّم َيُدلُّد قَمغَم َذًمَِؽ إمْج٤َمُع اًمّمَّ

َٚمُؿ َومَلْ ُيْٕمَٚمْؿ َْلُْؿ خُم٤َمًمٌِػ ضُمُٞمقٍش قَمٔمِٞمَٛم٦ٍم  ًْ َٗم٦ٍم ُِمْثُٚمَٝم٤م شَمِذيُع َوشَم
. ()ا ـ"َوحَم٤َمومَِؾ خُمَْتٚمِ

 

                                           

 

 

 




 

: افتًِٔق 

 رمحف اهلل قمغم ضمقاز  الة اخلقف سم٤مًمًٜم٦م واإلمج٤مع افبٚجياؾمتدل  ( 1

اًمًٙمقيت, وىمد ٟم٘مؾ سمٕمض أ ؾ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مع اًم٘مقزم ذم  ذه اعم٠ًمًم٦م ومل يٚمتٗمتقا إمم 

. ()رمحف اهلل ( ـ182ت)ظمالف أيب يقؾمػ 

رمحف اهلل أن أظمر ُمـ ىمقزم أيب يقؾمػ  ق  ( ـ331ت)وذيمر اًمٓمح٤موي  ( 2

وىم٤مل أسمق يقؾمػ سم٠مظمرة ومٞمام طمٙم٤مه أ ح٤مب ": اًم٘مقل سمّمالة اخلقف, وم٘مد ىم٤مل

قمغم اًمّمٗم٦م اًمتل ذيمر ٤م )إن يم٤من اًمٕمدو ذم همػم ضمٝم٦م اًم٘مٌٚم٦م  ال ٤م  ٙمذا : اإلُمالء 

. ()ا ـ"...وإن يم٤من اًمٕمدو ذم اًم٘مٌٚم٦م ضمٕمؾ اًمٜم٤مس  ٗملم  (ىمٌؾ ذًمؽ

.  الة اخلقف صم٤مسمت٦م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م": رمحف اهلل()ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ( 3

الَة وَمْٚمَتُ٘مْؿ : أُم٤م اًمٙمت٤مب وم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم  َوإَِذا يُمٜم٧َْم ومِٞمِٝمْؿ وَم٠َمىَمْٛم٧َم َْلُُؿ اًمّمَّ

ـْ َوَراِئُٙمْؿ َوًْمَت٠ْمِت  ـَم٤مِئَٗم٦ٌم ُِمٜمُْٝمْؿ َُمَٕمَؽ َوًْمَٞم٠ْمظُمُذوا َأؾْمٚمَِحَتُٝمْؿ وَم٢مَِذا ؾَمَجُدوا وَمْٚمَٞمُٙمقُٟمقا ُِم

ـَ  ِذي ـَم٤مِئَٗم٦ٌم ُأظْمَرى مَلْ ُيَّمٚمُّدقا وَمْٚمُٞمَّمٚمُّدقا َُمَٕمَؽ َوًْمَٞم٠ْمظُمُذوا طِمْذَرُ ْؿ َوَأؾْمٚمَِحَتُٝمْؿ َودَّ اًمَّ

ـْ َأؾْمٚمَِحتُِٙمْؿ َوَأُْمتَِٕمتُِٙمْؿ وَمَٞمِٛمٞمُٚمقَن قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َُمْٞمَٚم٦ًم َواطِمَدًة َوٓ ضُمٜم٤َمَح  يَمَٗمُروا ًَمْق شَمْٖمُٗمُٚمقَن قَم

ـْ َُمَٓمٍر َأْو يُمٜمُْتْؿ َُمْرَى َأْن شَمَْمُٕمقا َأؾْمٚمَِحَتُٙمْؿ َوظُمُذوا  قَمَٚمْٞمُٙمْؿ إِْن يَم٤مَن سمُِٙمْؿ َأذًى ُِم

ـَ قَمَذاسم٤ًم ُُمِٝمٞمٜم٤مً  (. 102:اًمٜم٤ًمء) طِمْذَريُمْؿ إِنَّ اهللََّ َأقَمدَّ ًمِْٚمَٙم٤مومِِري

.  يم٤من يّمكم  الة اخلقفوأُم٤م اًمًٜم٦م ومث٧ٌم أن اًمٜمٌل 

                                           

 

 

 




 

. ومجٝمقر اًمٕمٚمامء ُمتٗم٘مقن قمغم أن طمٙمٛمٝم٤م سم٤مق سمٕمد اًمٜمٌل 

وإذا يمٜم٧م : , ًم٘مقًمف شمٕم٤مممإٟمام يم٤مٟم٧م ختتص سم٤مًمٜمٌل : وىم٤مل أسمق يقؾمػ 

وًمٞمس سمّمحٞمح: ! ومٞمٝمؿ

 صم٧ٌم ذم طم٘مٜم٤م ُم٤م مل ي٘مؿ دًمٞمؾ قمغم اظمتّم٤م ف سمف, وم٢من ُم٤م صم٧ٌم ذم طمؼ اًمٜمٌل 

ٌُِٕمقهُ : وم٢من اهلل شمٕم٤ممم أُمر سم٤مشم٤ٌمقمف سم٘مقًمف وَم٤مشمَّ
()  .

ًم٧ًم ُمثٚمٜم٤م : قمـ اًم٘مٌٚم٦م ًمٚمّم٤مئؿ وم٠مضم٤مب سم٠مٟمٜمل أومٕمؾ ذًمؽ وم٘م٤مل اًم٤ًمئؾ  []و ؾمئؾ 

 : ()"إين ٕرضمق أن أيمقن أظمِم٤ميمؿ هلل شمٕم٤ممم وأقمٚمٛمٙمؿ سمام أشم٘مل": ومٖمْم٥م وىم٤مل 

: وًمق اظمتص سمٗمٕمٚمف عم٤م يم٤من اإلظم٤ٌمر سمٗمٕمٚمف ضمقاسم٤م وٓ همْم٥م ُمـ ىمقل اًم٤ًمئؾ

. : ٕن ىمقًمف إذا يٙمقن  قاسم٤م"ًم٧ًم ُمثٚمٜم٤م"

 ويروهن٤م ُمٕم٤مرو٦م  حيتجقن سم٠مومٕم٤مل رؾمقل اهلل ويم٤من أ ح٤مب اًمٜمٌل 

. ... ًم٘مقًمف وٟم٤مؾمخ٦م ًمف

. ()ا ـ" أمجٕمقا قمغم  الة اخلقفوأيْم٤م وم٢من اًمّمح٤مسم٦م 

 

                                           

 

 

 




 

.ػالػزصاةػسيػطالػحتىػغحولػرضغهػاضحول:ػاضطدأضظػاضتادطظػ
 

. اًمزيم٤مة ريمـ ُمـ أريم٤من اإلؾمالم

. ()و ٓ دم٥م إٓ ذم أُمقال خمّمق ٦م

: وُمـ  ذه اًمنموط ذط ()وْل٤م ذوط ٓ دم٥م اًمزيم٤مة ذم ُم٤مل سمدوهن٤م

! طمقٓن احلقل, ومال دم٥م اًمزيم٤مة ذم ُم٤مل إٓ إذا طم٤مل قمٚمٞمف احلقل

ومٝمذه احلقل ذط  .وقمروض اًمتج٤مرةوحمؾ اؿمؽماط احلقل ذم اعم٤مؿمٞم٦م واًمٕملم 

 .(), إٓ ذم اعمًتٗم٤مدسمال ظمالفذم وضمقب زيم٤مهت٤م 

 ؾم٤مقم٦م حيّمؾ ُمٜمف اوأُّم٤م اًمزرع واًمثامر وُم٤م خيرج ُمـ اعمٕمدن وم٢من اًمزيم٤مة ومٞمف

ُف َيْقَم  : ىم٤مل شمٕم٤ممم. اًمٜمّم٤مب, و ٓ يراقمك ذم رء ُمـ ذًمؽ احلقل َوآشُمقا طَم٘مَّ

.  ()(141ُمـ أي٦م: إٟمٕم٤مم) طَمَّم٤مِدهِ 

 وىمد ىمرر اًم٤ٌمضمل رمحف اهلل اؿمؽماط  ذا اًمنمط, قمٜمد ذطمف عم٤م أورده َُم٤مًمِؽ 

سَمػْمِ  ٦ٌََم َُمْقمَم اًمزُّد ـِ قُمْ٘م ِد سْم ـْ حُمَٛمَّ قَم
دٍ  : () ـَ حُمَٛمَّ ُف ؾَم٠َمَل اًْمَ٘م٤مؾِمَؿ سْم َأٟمَّ

ـْ ُُمَٙم٤مشَم٥ٍم ًَمُف ()  قَم

                                           

 

 

 

 

 

 




 

يَق ": ىَم٤مـَمَٕمُف سماَِمٍل قَمٔمِٞمٍؿ َ ْؾ قَمَٚمْٞمِف ومِٞمِف َزيَم٤مٌة؟ وَمَ٘م٤مَل اًْمَ٘م٤مؾِمُؿ  دِّ ٍر افهِّ ُْ إِنَّم َأَبٚ َب
ْن () ُُ  ََلْ َي

ْوُل  ِْٔه احْلَ َِ ًٚة َحتَّمى َ ُوَل َظ ـَ ُْٖخُذ ِمْن َمٍٚل َز . َي

ٍد  َّّم ِٚشُم ْبُن حُمَ ََ ُجَل : َؿَٚل اْف َُٖل افرَّم َِِٔٚتِْم َيْس
ٍر إَِذا َأْظَىى افَّْمَٚس َأْظىِ ُْ َٚن َأُبو َب ـَ َو

ُٚة  َؾَِ٘ذا َؿَٚل  ـَ َْٔك ؾِِٔه افزَّم َِ ْٝ َظ َٚة : َهْل ِظَْْدَك ِمْن َمٍٚل َوَجَب ـَ ْم: َأَخَذ ِمْن َظَىٚئِِه َز ًَ َٕ

ًْٔئٚ: َوإِْن َؿَٚل . َذفَِك اْدَٚلِ  ُْٖخْذ ِمُْْه َص ِْٔه َظَىَٚءُه َوََلْ َي َم إَِف َِ : َأْش َٓ"() .

دٍ " :ؿٚل افبٚجي رمحه اهلل ـِ حُمَٛمَّ ـْ : َوىَمْقُل اًْمَ٘م٤مؾِمِؿ سْم ـْ َي٠ْمظُمُذ ُِم إنَّ َأسَم٤م سَمْٙمٍر مَلْ َيُٙم

اَم , َُم٤مٍل َزيَم٤مًة طَمتَّك حَيُقَل قَمَٚمْٞمِف احْلَْقُل اطْمتَِج٤مٌج سمِِٗمْٕمِؾ َأيِب سَمْٙمٍر َوَأظْمٌذ سم٤ِمعْمََراؾِمٞمؾِ  َوإِٟمَّ

ِذي يَم٤مَن َيَتَقممَّ َأظْمَذ  ;اطْمَت٩مَّ سمِِٗمْٕمِؾ َأيِب سَمْٙمٍر ذِم َذًمَِؽ  ُف يَم٤مَن اخْلَٚمِٞمَٗم٦َم َوُ َق اًمَّ َٟمَّ ِٕ

َح٤مسَم٦ِم َوَأْ ِؾ اًْمِٕمْٚمِؿ َومَلْ ُيٜمْٙمِْر َأطَمٌد ُِمٜمُْٝمْؿ ومِْٕمَٚمُف ذِم َذًمَِؽ َُمَع  ـْ َُم٤مِل اًمّمَّ َدىَم٤مِت ُِم اًمّمَّ

ُف إمْج٤َمعٌ  ٧ٌََم َأٟمَّ يَم٤مِة وَمَث َدىَم٤مِت َوىِمَت٤مًمِِف اعْم٤َمٟمِِٕملَم ًمِٚمزَّ . ()ا ـ"اضْمتَِٝم٤مِدِه ذِم ـَمَٚم٥ِم اًمّمَّ

:  افتًِٔق 

َٓ ظِماَلَف سَملْمَ ":  رمحف اهلل قمغم يمالُمف اًم٤ًمسمؼ ىمقًمفافبٚجيقمٓمػ  ( 1  َو

َٓ جَي٥ُِم ذِم َُم٤مٍل َزيَم٤مٌة طَمتَّك حَيُقَل قَمَٚمْٞمِف احْلَْقُل  ُف  ٚمِِٛملَم َأٟمَّ ًْ . ()ا ـ"اعْمُ

ًمٞمس ذم ُم٤مل زيم٤مة طمتك ": واعم٠ًمًم٦م ىمد صم٧ٌم ومٞمٝم٤م طمدي٨م ُمرومقع قمـ اًمٜمٌل 

                                           





 

 

 

 




 

.  ()"حيقل قمٚمٞمف احلقل

ٓ دم٥م ذم ": وذم اعمقـم٠م قمـ ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٤مومع أن قمٌد اهلل سمـ قمٛمر يم٤من ي٘مقل

. ()"ُم٤مل زيم٤مة طمتك حيقل قمٚمٞمف احلقل

                                           

 

 




 

.ػإخراجػزصاةػطالػطنػزغرهػإذاػصانػطنػجظده:ػاضطدأضظػاضطاذرة
 

إذا وضم٧ٌم اًمزيم٤مة ذم ُم٤مل, ومٝمؾ ًمّم٤مطم٥م اعم٤مل أن خيرج زيم٤مشمف ُمـ همػمه أو ٓ 

سمد أن خيرضمف ُمـ قمٞمٜمف؟ 

!  ذه اعم٠ًمًم٦م   ل حمؾ اًمٌح٨م  ٜم٤م

: وىمد ٟم٘مؾ اإلمج٤مع اًم٘مقزم ذم ضمقاز ذًمؽ

واشمٗم٘مقا أن ُمـ أقمٓمك زيم٤مة ُم٤مًمف, أي ُم٤مل يم٤من, ُمـ ": ىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من رمحف اهلل

همػم قملم اعم٤مل اعمزيمك, ًمٙمـ ُمـ اؾمت٘مراض أو ُمـ رء اسمت٤مقمف سمامل ًمف آظمر, أو ُمـ 

. رء و ٌف, أو سم٠مي وضمف ضم٤مئز ُمٚمٙمف أن ذًمؽ ضم٤مئز

. واشمٗم٘مقا قمغم أٟمف ٓ جيؼم قمغم أن يٕمٓمل ُمـ همػم اعم٤مل اعمزيمك

واشمٗم٘مقا قمغم أٟمف إن أقمٓمك ُمـ همػم اعم٤مل اعمزيمك أن ذًمؽ ضم٤مئز ُم٤ممل يٙمـ ُمـ 

, وُم٤م مل يٙمـ ُمـ اعمقار (), واجلٕمرور()ُمٍمان اًمٗم٤مرة, وقمذق اسمـ طمٌٞمؼ: اًمتٛمر

ُمٕمٞم٤ًٌم أو شمٞم٤ًًم أو يمريٛم٦م أو همػم إؾمٜم٤من اعمذيمقرة, ويمذًمؽ اًم٘مقل ذم اًمذي حيي 

. ُمـ همػم قملم اعم٤مل

واشمٗمؼ أ ؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن اًمّمدىم٦م ُم٠مظمقذة ُمـ ُم٤مل ُمـ يم٤من ورىمف رديئ٤م 

. ()ا ـ"سمٕمٞمٜمف

وىمد اؾمتدل اًم٤ٌمضمل رمحف اهلل ْلذه اعم٠ًمًم٦م سم٤مإلمج٤مع اًمًٙمقيت, عم٤م قمّٚمؼ قمغم ُم٤م 

                                           

 

 

 




 

سَمػْمِ  ٦ٌََم َُمْقمَم اًمزُّد ـِ قُمْ٘م ِد سْم ـْ حُمَٛمَّ ـْ : أظمرضمف ُم٤مًمؽ قَم ٍد قَم ـَ حُمَٛمَّ ُف ؾَم٠َمَل اًْمَ٘م٤مؾِمَؿ سْم َأٟمَّ

ٍر ": ُُمَٙم٤مشَم٥ٍم ًَمُف ىَم٤مـَمَٕمُف سماَِمٍل قَمٔمِٞمٍؿ َ ْؾ قَمَٚمْٞمِف ومِٞمِف َزيَم٤مٌة؟ وَمَ٘م٤مَل اًْمَ٘م٤مؾِمُؿ  ُْ إِنَّم َأَبٚ َب

ْوُل  ِْٔه احْلَ َِ ًٚة َحتَّمى َ ُوَل َظ ـَ ُْٖخُذ ِمْن َمٍٚل َز ْن َي ُُ يَق ََلْ َي دِّ . افهِّ

ٍد  َّّم ِٚشُم ْبُن حُمَ ََ ُجَل : َؿَٚل اْف َُٖل افرَّم َِِٔٚتِْم َيْس
ٍر إَِذا َأْظَىى افَّْمَٚس َأْظىِ ُْ َٚن َأُبو َب ـَ َو

ُٚة  َؾَِ٘ذا َؿَٚل  ـَ َْٔك ؾِِٔه افزَّم َِ ْٝ َظ َٚة : َهْل ِظَْْدَك ِمْن َمٍٚل َوَجَب ـَ ْم: َأَخَذ ِمْن َظَىٚئِِه َز ًَ َٕ

ًْٔئٚ: َوإِْن َؿَٚل . َذفَِك اْدَٚلِ  ُْٖخْذ ِمُْْه َص ِْٔه َظَىَٚءُه َوََلْ َي َم إَِف َِ : َأْش َٓ"() .

ِه وَماَل ظِماَلَف ذِم ضَمَقاِزِه ": ؿٚل افبٚجي رمحه اهلل ـْ هَمػْمِ ٤م إظْمَراُج َزيَم٤مِة َُم٤مٍل ُِم وَم٠َمُمَّ

َْ ُؾ ذِم َذًمَِؽ ومِْٕمُؾ َأيِب سَمْٙمٍر ريض اهلل قمٜمف  ْٕ ـْ ضِمٜمِْس اعْم٤َمِل, َوا ِرُج ُِم َٓ إَذا يَم٤مَن َُم٤م خُيْ َو

ُف إمْج٤َمعٌ  ٧ٌََم َأٟمَّ . ()ا ـ"خُم٤َمًمَِػ ًَمُف ومِٞمِف وَمَث

: افتًِٔق 

 ومٞمٝم٤م اخلالف, وأيمده سم٤مإلمج٤مع اًمًٙمقيت: وىمد ؾمٌ٘مف افبٚجي ذه اعم٠ًمًم٦م ٟمٗمك 

٦ِم ": رمحف اهلل طمٞم٨م ىم٤مل ( ـ458ت)إمم ذًمؽ اسمـ طمزم  ـْ أُُمَّ  َٓ ظِماَلَف سَملْمَ َأطَمٍد ُِم

ـِ َرؾُمقِل اهللَِّ  ـْ َزَُمٜمِٜم٤َم إمَم َزَُم ٧ٌَْم قَمَٚمْٞمِف َزيَم٤مُة سُمرٍّ َأْو ؿَمِٕمػٍم َأْو ََتٍْر َأْو ُِم ـْ َوضَم  ذِم َأنَّ َُم

ْرِع  ـْ هَمػْمِ َذًمَِؽ اًمزَّ ٦ٌََم قَمَٚمْٞمِف ُِم ٦ٍم َأْو َذَ ٥ٍم َأْو إسمٍِؾ َأْو سَمَ٘مٍر َأْو هَمٜمٍَؿ وَم٠َمقْمَٓمك َزيَم٤مشَمُف اًْمَقاضِم ومِْمَّ

ـْ هَمػْمِ شمِْٚمَؽ  ٦ِم َوُِم ـْ هَمػْمِ شمِْٚمَؽ اًْمِٗمْمَّ َ ٥ِم َوُِم ـْ هَمػْمِ َذًمَِؽ اًمذَّ ـْ هَمػْمِ َذًمَِؽ اًمتَّْٛمِر َوُِم َوُِم

ـْ هَمػْمِ شمِْٚمَؽ اًْمَٖمٜمَِؿ  ٌََ٘مِر َوُِم ـْ هَمػْمِ شمِْٚمَؽ اًْم ـْ َذًمَِؽ : اإِلسمِِؾ َوُِم ُف َٓ ُيْٛمٜمَُع ُِم َوَٓ ُيْٙمَرُه , وَم٢مِٟمَّ

ـْ شمِْٚمَؽ اًْمَٕملْمِ , َذًمَِؽ ًَمُف  َ ٤م , سَمْؾ ؾَمَقاٌء َأقْمَٓمك ُِم ـْ هَمػْمِ ي , َأْو مِم٤َّم قِمٜمَْدُه ُِم , َأْو مِم٤َّم َيِْمؽَمِ

                                           

 

 




 

َتْ٘مَرُض , َأْو مِم٤َّم ُيقَ ٥ُم  ًْ . ()ا ـ"َأْو مِم٤َّم ُي

 .()وىمد طمٙمك اإلمج٤مع اًم٘مقزم ذم اعم٠ًمًم٦م همػم واطمد ُمـ أ ؾ اًمٕمٚمؿ

                                           

 

 




 

.ػوجوبػزصاةػرروضػاضتجارة:ػاضطدأضظػاضحادغظػرذرةػ
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ُق سَملْمَ اعْمُْ٘مَتٜمَك ُِمٜمَْٝم٤م وَماَل ": ىم٤مل اًم٤ٌمضمل رمحف اهلل تِل ُيَٗمرَّ ٤م اًْمُٕمُروض وَمِٝمَل اًمَّ َوَأُمَّ

ُف  فَْمَٝمُر َأٟمَّ ْٕ يَم٤مُة: وَمَٙم٤مَن ا يَم٤مُة, َوسَملْمَ َُم٤م ُيَداُر ُِمٜمَْٝم٤م ذِم اًمتِّدَج٤مَرِة وَمُٞم١ْمظَمُذ ُِمٜمُْف اًمزَّ شُم١ْمظَمُذ ُِمٜمُْف اًمزَّ

. َأَراَد سمَِذًمَِؽ َزيَم٤مَة اًْمُٕمُروضِ 

ًمِِف َوَأْ َح٤مِب  ٌِْد اًْمَٕمِزيِز سمَِذًمَِؽ إمَم قُمامَّ ـِ قَم َوَ َذا يمَِت٤مُب َأُِمػِم اعْم١ُْمُِمٜملَِم قُمَٛمَر سْم

. َوَأظَمَذ ُرَزْيٌؼ سمِِف اًمٜم٤َّمَس ذِم َزَُم٤مٟمِفِ . ضَمَقاِئِزهِ 

َُْمَّم٤مِر  ْٕ ُث سمِِف ذِم ا . َوَ َذا مِم٤َّم حُيَدَّ

                                           

 

 

 




 

. َومَلْ ُيٜمْٙمِْر َذًمَِؽ قَمَٚمْٞمِف َأطَمدٌ 

ٌٌَِفِ  ًَ َؿ ُِمٜمُْف سمِ َٓ ُيْٕمَٚمُؿ َأطَمٌد شَمَٔمٚمَّ .  َو

 َٓ ـْ  َّ َح٤مسَم٦ِم, َومُجُْٝمقِر اًمت٤َّمسمِِٕملَم مِم ـْ سَمَ٘م٤مَي٤م اًمّمَّ َُم٤مِن ُِم َواًمٜم٤َّمُس ُُمَتَقاومُِروَن ذِم َذًمَِؽ اًمزَّ

ُف إمْج٤َمعٌ  ٧ٌََم َأٟمَّ . حُيََْم يَمْثَرًة وَمَث

َٓ َزيَم٤مَة ذِم اًْمَٕمْرِض سمَِقضْمٍف يَم٤مَن ًمِتَِج٤مَرٍة َأْو : َوظَم٤مًَمَػ َداُود ذِم َذًمَِؽ وَمَ٘م٤مَل 

َ ٤م . ()ا ـ"هَمػْمِ

:  افتًِٔق 

 قمغم وضمقب اًمزيم٤مة ذم قمروض اًمتج٤مرة: ()اٟمٕم٘مد اإلمج٤مع اًم٘مقزم

أٟمف ٓ : رمحف اهلل, سمٕمد ُمٜم٤مىمِمتف ًم٘مقل سمٕمض ُمـ يتٙمٚمؿ ذم اًمٗم٘مف()ىم٤مل أسمق قمٌٞمد

: ومٕمغم  ذا أُمقال اًمتج٤مر قمٜمدٟم٤م, وقمٚمٞمف أمجع اعمًٚمٛمقن": زيم٤مة ذم قمروض اًمتج٤مرة

وأُّم٤م اًم٘مقل أظمر ومٚمٞمس . (ذم قمروض اًمتج٤مرة: يٕمٜمل)أن اًمزيم٤مة ومرض واضم٥م ومٞمٝم٤م 

.  ()ا ـ"ُمـ ُمذا ٥م أ ؾ اًمٕمٚمؿ قمٜمدٟم٤م

وأمجٕمقا قمغم أن ذم اًمٕمروض اًمتل ": رمحف اهلل ( ـ318ت)ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر 

. ()ا ـ" إذا طم٤مل قمٚمٞمٝم٤م احلقلشمدار ًمٚمتج٤مرة اًمزيم٤مة

: يٕمٜمل)اًمزيم٤مة ٓ دم٥م ومٞمٝم٤م ": رمحف اهلل ( ـ463ت)ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم اًمٜمٛمري 

                                           

 

 

 

 

  




 

. () ـ"ًمٕمٞمٜمٝم٤م إذا يم٤مٟم٧م ًمٖمػم اًمتج٤مرة سم٢ممج٤مع قمٚمامء إُم٦م (اًمٕمروض

وأمجع أ ؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن اًمٕمروض ": رمحف اهلل ( ـ628ت)ىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من 

. ()ا ـ"اًمتل شمدار ًمٚمتج٤مرة ومٞمٝم٤م اًمزيم٤مة إذا طم٤مل قمٚمٞمٝم٤م احلقل

وأُّم٤م اًمٕمروض اًمتل ًمٚمتج٤مرة ومٗمٞمٝم٤م ": رمحف اهلل ( ـ728ت)وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

ُم٤مزم : وم٘مٚم٧م! أدِّد زيم٤مة ُم٤مًمؽ: ُمّر يب قمٛمر, وم٘م٤مل : وروي قمـ مح٤مس ىم٤مل. ... اًمزيم٤مة

.  ىمقُمٝمام صمؿ أّد زيم٤مهت٤م: وم٘م٤مل. إٓ ضمٕم٤مب وآدم

. ()"ا ـ"واصتٓرت افَهٜ بال مُْر ؾٓي إمجٚع

وإئٛم٦م إرسمٕم٦م وؾم٤مئر إُم٦م إٓ ُمـ ؿمذ ُمتٗم٘مقن قمغم ": وىم٤مل رمحف اهلل

.  ()ا ـ"وضمقهب٤م ذم قمرض اًمتج٤مرة

 

                                           

 

 

 

 




 

.ػردػاضدؼخالػسيػاضزصاة،ػوتركػإخراجؼاػسيػاضزصاة:ػاضطدأضظػاضثاظغظػرذرةػ
 

اًمًخ٤مل  ٖم٤مر اعم٤مقمز, وذم طمٙمٛمٝم٤م  ٖم٤مر اعم٤مؿمٞم٦م ُمـ همػم ٤م يمّمٖم٤مر اًمْم٠من 

. واًمٌ٘مر واإلسمؾ

واًمٌح٨م  ٜم٤م ذم ُمتك شمٕمد  ذه اًمًخ٤مل ذم اًمٜمّم٤مب؟  ؾ شمٕمد ُمـ اًمٜمّم٤مب 

وإن مل شمٌٚمغ أُمٝم٤مهت٤م اًمٜمّم٤مب؟ أو ٓ شمٕمد إٓ إذا سمٚمٖم٧م أُمٝم٤مهت٤م اًمٜمّم٤مب؟ 

:  مذاهٛ أهل افًِم دم ادسٖفٜ 

ًمٞمس ذم اًمٗمّمالن واحلٛمالن واًمٕمج٤مضمٞمؾ  دىم٦م, إٓ أن : ُمذ ٥م احلٜمٗمٞم٦م 

ىم٤مل . ()وقمٜمد أيب يقؾمػ ومٞمٝم٤م اًمزيم٤مة. يٙمقن ُمٕمٝم٤م يم٤ٌمر,  و ق ىمقل حمٛمد رمحف اهلل

. ()ا ـ"وسمف ٟم٠مظمذ": اًمٓمح٤موي

ٓ شم١مظمذ ذم اًمّمدىم٦م اًمًخٚم٦م وشمٕمد قمغم رب اًمٖمٜمؿ, و ٓ : ُمذ ٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م 

شم١مظمذ اًمٕمج٤مضمٞمؾ ذم اًمٌ٘مر و ٓ اًمٗمّمالن ذم اإلسمؾ وشمٕمد قمٚمٞمٝمؿ: وم٤مًمزيم٤مة دم٥م ذم 

. ()اًمًخ٤مل وًمق مل يٙمـ ُمٕمٝم٤م يم٤ٌمر

شمٕمد اًمًخ٤مل و ٓ ي١مظمذ ُمٜمٝم٤م, وشمزيمك سمحقل أُمٝم٤مهت٤م إذا : ُمذ ٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م 

سمٚمٖم٧م أُمٝم٤مهت٤م اًمٜمّم٤مب, ويم٤مٟم٧م ُمـ ٟمت٤مج همٜمٛمف اًمتل ذم ُمٚمٙمف, أن شمٙمقن اًمقٓدة ىمٌؾ 

. ()طمٚمقل طمقْل٤م, وم٢مذا اضمتٛمٕم٧م  ذه اًمنمائط اًمثالث وضم٥م وٛمٝم٤م إمم أُمٝم٤مهت٤م

                                           

 

 

 

 




 

شمٕمد قمٚمٞمٝمؿ اًمًخ٤مل و ٓ شم١مظمذ ُمٜمٝمؿ, إٓ إذا يم٤من اًمٜمّم٤مب : ُمذ ٥م احلٜم٤مسمٚم٦م 

يمٚمف ؾمخ٤مًٓ, وم٢مٟمف جيقز إظمذ ُمٜمف إذا يم٤من ُمـ اًمٖمٜمؿ, و ٓ ي١مظمذ ُمـ  ٖم٤مر اًمٌ٘مر 

. ()واإلسمؾ, ومال جيزئ ومّمالن و ٓ قمج٤مضمٞمؾ

وم٤مشمٗمؼ اجلٛمٞمع قمغم قمد اًمًخ٤مل إذا يم٤مٟم٧م ُمع اًمٙم٤ٌمر, وأٟمف ٓ ي١مظمذ ُمٜمٝم٤م, وىمد 

ٌِْد اهللَِّ ـِ قَم ـْ ؾُمْٗمَٞم٤مَن سْم أيد  ذا اًم٤ٌمضمل رمحف اهلل عم٤م ذح ُم٤م رواه ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م قَم
() 

ُٚفوا":  ََ ْخِل َؾ دُّ َظَذ افَّْمِٚس بِٚفسَّم ًُ َٚن َي َُ ًؿٚ َؾ َثُه ُمَهدِّ ًَ ىَّمِٚب َب َر ْبَن اخْلَ َّ دُّ : َأنَّم ُظ ًُ َأَت

ًْٔئٚ   ُْٖخُذ ِمُْْه َص َٓ َت ْخِل َو َْْٔٚ بِٚفسَّم َِ َظ

َر َفُه َذفَِك:  ـَ ىَّمِٚب َذ َر ْبِن اخْلَ َّ امَّم َؿِدَم َظَذ ُظ َِ َؾ

ُر  َّ َٚل ُظ ََ ُْٖخُذ : َؾ َٓ َت ُْٖخُذَهٚ، َو َٓ َت اِظي َو ٚ افرَّم َٓ ُِ
ِّ
ْ َ 
ِٜ َِ ْخ ْم بِٚفسَّم ِٓ ْٔ َِ دُّ َظ ًُ ْم َت ًَ َٕ

 َٜ َّٔم
ِ ، َوافثَّمْ َٜ َذَظ ُْٖخُذ اْْلَ َِْم، َوَت ٌَ َٓ َؾْحَل اْف َٓ اْدَِٚخَض، َو بَّمى، َو َٓ افرُّ ، َو َٜ وَف ـُ َ ْٕ ا

() ،

َِٔٚرهِ  َِْم َوِخ ٌَ . ()"َوَذفَِك َظْدٌل َبْغَ ِؽَذاِء اْف

َُْمَقاِل ": ؿٚل افبٚجي رمحه اهلل ْٕ ٤مَواِة سَملْمَ َأْرسَم٤مِب ا ًَ ٌْٜمِٞم٦ٌَّم قَمغَم اعْمُ يَم٤مَة َُم إنَّ اًمزَّ

يَم٤مةِ  ل اًمزَّ َتَح٘مِّد ًْ  َواًْمَقؾَمِط, وَمَٚمْق . َوُُم
ِ
ِديء ـْ اجْلَٞمِّدِد َواًمرَّ َٓ خَيُْٚمق ذِم اًْمَٖم٤مًم٥ِِم ُِم َواًمٜمِّدَّم٤مُب 

ـْ َأْرَدِئَٝم٤م مَلْ  رََضَّ َذًمَِؽ سمِِف, َوًَمْق ُأظِمَذ ُِمٜمُْف ُِم َٕ ـْ َأوْمَْمٚمَِٝم٤م  يُمٚمِّدَػ َربُّد اعْم٤َمؿِمَٞم٦ِم َأْن َيْدوَمَع ُِم

                                           

 

 

 

 




 

ـْ يُمؾِّد ؿَم٤مٍة  َٓ َيِّمحُّد َأْن ُي١ْمظَمَذ ُِم يَم٤مِة سماَِم ُيْدوَمُع إًَمْٞمِٝمْؿ ُِمٜمَْٝم٤م, َو ق  اًمزَّ َتَح٘مُّد ًْ َيٜمَْتِٗمْع ُُم

َ قُمَٛمُر َُم٤م شَمَرَك  ـْ َوؾَمِط اعْم٤َمؿِمَٞم٦ِم: َوًمَِذًمَِؽ سَملمَّ  سم٠َِمْن ُي١ْمظَمَذ ُِم
سَمْٕمُْمَٝم٤م: وَمَٕمَدَل سَملْمَ اًْمَٗمِريَ٘ملْمِ

سمَّك َواعْم٤َمظِمِض, َوحَمَؾُّد اًْمَٖمٜمَِؿ ذِم  يَُمقًَم٦ِم َواًمرُّد ْٕ َٓ َي٠ْمظُمُذ ُِمٜمَْٝم٤م, يَم٤م ـْ ضَمٞمِّدِد اعْم٤َمؿِمَٞم٦ِم َو َْلُْؿ ُِم

 َٓ ٥ُم اجْلَٞمِّدَد َو
ًِ
ْخَٚم٦ِم َوَذاِت اًْمَٕمَقاِر, وَمَٙماَم حَيْ ًَّ ـْ اًم َٓ َي٠ْمظُمُذ ُِمٜمُْف ُِم ِذي   اًمَّ

ِ
ِديء ضَمٜم٥ِْم اًمرَّ

ـْ َذًمَِؽ  َٓ َي٠ْمظُمُذ ُِمٜمُْف, َوَي٠ْمظُمُذ اًْمَقؾَمَط ُِم ِديَء َو ٥ُم اًمرَّ
ًِ
. َي٠ْمظُمُذ ُِمٜمُْف, يَمَذًمَِؽ حَيْ

 
ِ
َٓ ظِماَلَف ومِٞمِف سَملْمَ اًْمُٗمَ٘مَٝم٤مء َٝم٤مُت ٟمَِّم٤مسًم٤م - َو ُُمَّ ْٕ ـْ - إَذا يَم٤مَٟم٧ْم ا َّٓ َُم٤م ُيْرَوى قَمٛمَّ إ

َخ٤مَل  ًِّد ٥ُم اًم ًُ َٓ حَيْ ! َٓ ُيْٕمَتدُّد سمِِخاَلومِِف إْذ 

ًمِٞمُؾ قَمغَم َذًمَِؽ ىَمْقُل قُمَٛمَر ريض اهلل قمٜمف َ َذا اَمِء َواًمدَّ َِ ًُ  َواْف
ِٜ َحَٚب ِة افهَّم  بَِحْْضَ

ُم َأَحٌد َؿَٚل بِِخاَلؾِهِ  َِ ًْ َٓ ُي َٜ افَّْمِٚس َو . َوَأَخَذ بِِه َصَدَؿ

ٌِْد اهللَِّ ومِْٕمَٚمُف ىَمْد ظَم٤مًَمَٗمفُ : وَم٢مِْن ىِمٞمَؾ  ـِ قَم ِذي َأْٟمَٙمَر قَمغَم ؾُمْٗمَٞم٤مَن سْم ! وَم٢مِنَّ اًمَّ

هُ : وَم٤مجْلََقاُب  ٌَْٕمُف قَمَٚمْٞمِف هَمػْمُ َٓ ُيْٕمَتدُّد سمَِ٘مْقًمِِف, َوًمَِذًمَِؽ مَلْ َيْت ـْ  َّ َتِٛمُؾ َأْن َيُٙمقَن مِم ُف حَيْ . َأٟمَّ

َخ٤مَل  ًِّد ْر َأْن َيُٕمدَّ اًم
ُف مَلْ ُيٜمْٙمِ ـْ ُيْٕمَتؼَمُ سمَِ٘مْقًمِِف وَم٢مِٟمَّ َّ ْٛمٜم٤َم َأْن َيُٙمقَن مِم اَم َأْٟمَٙمَر َأْن . َوًَمْق ؾَمٚمَّ َوإِٟمَّ

٦مً  َخ٤مِل ظَم٤م َّ ًِّد اًو٤م ذِم قَمدِّد اًم َٕمُؾ َذًمَِؽ اقْمؽِمَ َٓ ُي١ْمظَمَذ ُِمٜمَْٝم٤م, وَماَل جُيْ . شُمَٕمدَّ َو

ظَمَر قَمغَم َُم٤م ىُمْٚمُتْؿ: وَم٢مِنَّ قُمَٛمَر  ْٔ ْٛمٜم٤َم ًَمُٙمْؿ ا ًمِٞمِؾ َوًَمْق ؾَمٚمَّ ـْ اًمدَّ  عَم٤َّم اطْمَت٩مَّ سماَِم َأسْمَرَزُه ُِم

ًمِٞمِؾ: َوعَم٤َّم  ٦ِم اًمدَّ ُف إمْج٤َمٌع قَمغَم ِ حَّ ٧ٌََم َأٟمَّ ِف وَمَث
ـْ ضِمَٝم٦ِم اًْمِ٘مَٞم٤مِس مَلْ ُيَراضِمْٕمُف َأطَمٌد ذِم َدًمِٞمٚمِ ُِم

٦ُم احْلُْٙمؿِ  ٧ٌََم ِ حَّ ًمِٞمِؾ صَم ٦ُم اًمدَّ ٧ٌََم ِ حَّ . صَم

ـْ ضِمَٝم٦ِم اًْمِ٘مَٞم٤مِس  يَم٤مُة : َوَدًمِٞمُٚمٜم٤َم ُِم ـْ َأْ ِؾ َُم٤م دَم٥ُِم ذِم قَمْٞمٜمِِف اًمزَّ َأنَّ َ َذا َٟماَمٌء ُِم

 اًْمَٕملْمِ 
ِ
ِزي ذِم َأْ ٚمِِف يَمٜماََمء تِل دُمْ يَم٤مُة اًمَّ ٧ٌَْم ومِٞمِف اًمزَّ . ()ا ـ"وَمَقضَم

                                           

 




 

:  افتًِٔق 

اًمًخ٤مل و ل  ٖم٤مر اًمٖمٜمؿ,  ؾ شمٕمد قمغم أ ح٤مهب٤م : حترير اعم٠ًمًم٦م  ( 1

ؾمقاء سمٚمٖم٧م أُمٝم٤مهت٤م اًمٜمّم٤مب أو ٓ؟ و ؾ خيرج ُمٜمٝم٤م اًمزيم٤مة أو ٓ؟ 

أن اإلمج٤مع اًمًٙمقيت ُمٜمٕم٘مد قمغم قمدِّد ٤م إذا ايمتٛمؾ :  رمحف اهلل افبٚجيذيمر 

. وأٟمف ُمٜمٕم٘مد قمغم قمدم ضمقاز إظمذ ُمٜمٝم٤م. اًمٜمّم٤مب سم٤مًمٙم٤ٌمر

 رمحف اهلل أن اإلمج٤مع اًمًٙمقيت ُمٜمٕم٘مد ُمِمػمًا إمم وضمقد افبٚجيو ذيمر  ( 2

: ذوـمف

 
ِ
َح٤مسَم٦ِم َواًْمُٕمَٚماَمء ِة اًمّمَّ . ومٝمذا ىَمْقُل قُمَٛمَر ريض اهلل قمٜمف سمَِحْيَ

 (ومٛمثٚمف ُمِمتٝمر: يٕمٜمل) .َوَأظَمَذ سمِِف َ َدىَم٦َم اًمٜم٤َّمِس 

َٓ ُيْٕمَٚمُؿ َأطَمٌد ىَم٤مَل سمِِخاَلومِفِ  . َو

! و ذه ذوط اإلمج٤مع اًمًٙمقيت

: ُم٠ًمًم٦م": رمحف اهلل وم٘م٤مل ( ـ622ت)واعم٠ًمًم٦م ذيمر ٤م اسمـ ىمداُم٦م  ( 3

 .وشمٕمد قمٚمٞمٝمؿ اًمًخٚم٦م وٓ شم١مظمذ ُمٜمٝمؿ: ىم٤مل 

 اًمًخٚم٦م سمٗمتح اًمًلم ويمن ٤م اًمّمٖمػمة ُمـ أوٓد اعمٕمز

ومجٚمتف أٟمف ُمتك يم٤من قمٜمده ٟمّم٤مب يم٤مُمؾ ومٜمتج٧م ُمٜمف ؾمخ٤مل ذم أصمٜم٤مء 

دم ؿول أـثر أهل احلقل وضم٧ٌم اًمزيم٤مة ذم اجلٛمٞمع قمٜمد َت٤مم طمقل إُمٝم٤مت 

 .افًِم

ٓ زيم٤مة ذم اًمًخ٤مل طمتك حيقل قمٚمٞمٝم٤م :  و اًمٜمخٕمل ()وطمٙمل قمـ احلًـ

                                           

 




 

. "ٓ زيم٤مة ذم ُم٤مل طمتك حيقل قمٚمٞمف احلقل": احلقل, وًم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمًالم 

اقمتد قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمًخٚم٦م يروح ": ُم٤م روي قمـ قمٛمر أٟمف ىم٤مل ًم٤ًمقمٞمف : وًمٜم٤م 

وهو مذهٛ ظع: وٓ ًٕرف هلام دم . "هب٤م اًمراقمل قمغم يديف وٓ شم٠مظمذ ٤م ُمٜمٝمؿ

 .ظكمهٚ خمٚفٍٚ ؾُٚن إمجٚظٚ

. وٕٟمف ٟمامء ٟمّم٤مب ومٞمج٥م أن يْمؿ إًمٞمف ذم احلقل يم٠مُمقال اًمتج٤مرة

. واخلؼم خمّمقص سمامل اًمتج٤مرة ومٜم٘مٞمس قمٚمٞمف

وم٠مُم٤م إن مل يٙمٛمؾ اًمٜمّم٤مب إٓ سم٤مًمًخ٤مل اطمت٥ًم احلقل ُمـ طملم يمٛمؾ 

 ()اًمٜمّم٤مب ذم اًمّمحٞمح ُمـ اعمذ ٥م و ق ىمقل اًمِم٤مومٕمل و إؾمحؼ و أسمق صمقر

. وأ ح٤مب اًمرأي

أٟمف يٕمتؼم طمقل اجلٛمٞمع ُمـ طملم ُمٚمؽ : وقمـ أمحد رواي٦م أظمرى 

إُمٝم٤مت و ق ىمقل ُم٤مًمؽ: ٕن آقمت٤ٌمر سمحقل إُمٝم٤مت دون اًمًخ٤مل ومٞمام 

 .إذا يم٤مٟم٧م ٟمّم٤مسم٤م, ويمذًمؽ إذا مل شمٙمـ ٟمّم٤مسم٤م

أٟمف مل حيؾ احلقل قمغم ٟمّم٤مب ومٚمؿ دم٥م اًمزيم٤مة ومٞمٝم٤م, يمام ًمق يمٛمٚم٧م : وًمٜم٤م 

. سمٖمػم ؾمخ٤مْل٤م أو يمامل اًمتج٤مرة وم٤مٟمف ٓ ختتٚمػ اًمرواي٦م ومٞمف
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وإن ٟمتج٧م اًمًخ٤مل سمٕمد احلقل وٛم٧م إمم أُمٝم٤مهت٤م ذم احلقل اًمث٤مين 

. وطمده واحلٙمؿ ذم ومّمالن اإلسمؾ وقمجقل اًمٌ٘مر يم٤محلٙمؿ ذم اًمًخ٤مل

دٚ ؿدمْٚ من ؿول ظّر،   إذا صم٧ٌم  ذا وم٢من اًمًخٚم٦م ٓ شم١مظمذ ذم اًمزيم٤مة 

 أظمذ وٓ ًِٕم ؾٔه خالؾٚ إٓ أن يُون افْهٚب ـِه صٌٚرا ؾٔجوز... 

اًمّمٖمػمة ذم اًمّمحٞمح ُمـ اعمذ ٥م, وإٟمام يتّمقر ذًمؽ سم٠من يٌدل يم٤ٌمرا سمّمٖم٤مر 

ذم أصمٜم٤مء احلقل أو يٙمقن قمٜمده ٟمّم٤مب ُمـ اًمٙم٤ٌمر ومتقاًمد ٟمّم٤مب ُمـ اًمّمٖم٤مر صمؿ 

. ()ا ـ"َتقت إُمٝم٤مت وحيقل احلقل قمغم اًمّمٖم٤مر

 رمحف اهلل ُمـ اإلمج٤مع افبٚجيأن ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف : ويتحرر مم٤م شم٘مدم  ( 5

. اًمًٙمقيت ذم قمّد اًمًخ٤مل  حٞمح ذم طم٤مل ايمتامل اًمٜمّم٤مب سمٖمػم ٤م

ًمٞمس .  وقمّد اًمًخ٤مل ىمٌؾ ايمتامل اًمٜمّم٤مب حمؾ ظمالف سملم أ ؾ اًمٕمٚمؿ

! حمؾ ًمإلمج٤مع

 وأن اعمٜمع ُمـ إظمراج اًمًخ٤مل ذم اًمزيم٤مة حمؾ إمج٤مع, إٓ إذا يم٤من 

. اًمٜمّم٤مب يمٚمف ؾمخ٤مًٓ 

                                           

 




 

أخذػاضطذرػطنػاضظبطػإذاػخرجواػبتجارتؼمػرنػطحلػ:ػاضطدأضظػاضثاضثظػرذرةػ
ادتغطاظؼمػ

 

أُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٘مت٤مل اًمٙمٗم٤مر طمتك يٕمٓمقا اجلزي٦م قمـ يد و ؿ 

ظِمِر َوٓ :  ٤مهمرون, وم٘م٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ْٔ ـَ ٓ ُي١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمهللَِّ َوٓ سم٤ِمًْمَٞمْقِم ا ِذي ىَم٤مشمُِٚمقا اًمَّ

ـَ ُأوشُمقا اًْمٙمَِت٤مَب طَمتَّك  ِذي ـَ اًمَّ ـَ احْلَؼِّد ُِم َم اهللَُّ َوَرؾُمقًُمُف َوٓ َيِديٜمُقَن ِدي ُُمقَن َُم٤م طَمرَّ حُيَرِّد

ـْ َيٍد َوُ ْؿ َ ٤مهِمُرونَ  ْزَي٦َم قَم . (29:اًمتقسم٦م) ُيْٕمُٓمقا اجْلِ



ـَ ؾُمَٚمْٞمؿٍ  قمـ َ ْٗمَقان سْم
 َأْ َح٤مِب َرؾُمقِل اهللَِّ ()

ِ
ـْ َأسْمٜم٤َمء ٍة ُِم ـْ قِمدَّ ـْ آسَم٤مِئِٝمْؿ  قَم  قَم

ـْ َرؾُمقِل اهللَِّ  ـْ فَمَٚمَؿ ُُمَٕم٤مِ ًدا َأْو اْٟمَتَ٘مَّمُف َأْو يَمٚمَُّػ وَمْقَق ـَم٤مىَمتِِف ":  ىَم٤مَل ِدْٟمَٞم٦ًم قَم َٓ َُم َأ

. ()"َأْو َأظَمَذ ُِمٜمُْف ؿَمْٞمًئ٤م سمَِٖمػْمِ ـمِٞم٥ِم َٟمْٗمٍس وَم٠َمَٟم٤م طَمِجٞمُجُف َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ 

وم٠م ؾ اًمذُم٦م واًمٕمٝمد, إذا قمق دوا ذم سمٚمد ؿ,  ذا طمٙمٛمٝمؿ, واًم١ًمال ُم٤م 

طمٙمٛمٝمؿ إذا ظمرضمقا قمـ سمٚمد ؿ سمتج٤مرهتؿ,  ؾ ي١مظمذ ُمٜمٝمؿ رء همػم اجلزي٦م ؟ 

                                           

 

 

 




 

: مذاهٛ افًِامء دم ذفك

 إمم أن ًمقزم إُمر أن ي٠مظمذ ُمٜمٝمؿ ُم٘م٤مسمؾ () وأمحد() وُم٤مًمؽ()ذ ٥م أسمق طمٜمٞمٗم٦م

. ؾمامطمف ْلؿ سم٤مًمتج٤مرة ظم٤مرج سمٚمد ؿ حمؾ قمٝمد ؿ وذُمتٝمؿ

 رمحف اهلل إمم أن ذًمؽ ٓ جيقز إٓ إذا اؿمؽمط قمٚمٞمٝمؿ ذم ()وذ ٥م اًمِم٤مومٕمل

.  اًمّمٚمح

واٟمتٍم اًم٤ٌمضمل رمحف اهلل ًم٘مقل ُم٤مًمؽ ذم ذًمؽ, ذم ذطمف عم٤م رواه ُم٤مًمؽ ذم 

ـَ ؿِمَٝم٤مٍب اعمقـم٠م  ُف ؾَم٠َمَل اسْم َأٟمَّ
ٌَِط  : () ـْ اًمٜمَّ ـُ اخْلَٓم٤َّمِب ُِم قَمغَم َأيِّد َوضْمٍف يَم٤مَن َي٠ْمظُمُذ قُمَٛمُر سْم

ـُ ؿِمَٝم٤مٍب  ؟ وَمَ٘م٤مَل اسْم يَم٤مَن َذًمَِؽ ُي١ْمظَمُذ ُِمٜمُْٝمْؿ ذِم اجْل٤َمِ ٚمِٞم٦َِّم وَم٠َمًْمَزَُمُٝمْؿ َذًمَِؽ : اًْمُٕمنْمَ

. "قُمَٛمرُ 

ٌَِط اًْمُٕمنْمَ ": ىَمْقًُمفُ ": ؿٚل افبٚجي رمحه اهلل ـْ اًمٜمَّ  "قَمغَم َأيِّد َوضْمٍف يَم٤مَن َي٠ْمظُمُذ قُمَٛمُر ُِم

تِِف َوَدًمِٞمِؾ ضَمَقاِزِه ؟   ـْ َوضْمِف َذًمَِؽ َوطُمجَّ ؾُم١َماٌل قَم

ـُ ؿِمَٝم٤مٍب  . إنَّ َذًمَِؽ يَم٤مَن َيْ٘مٌُِْمُف ُِمٜمُْٝمْؿ ذِم اجْل٤َمِ ٚمِٞم٦َِّم وَم٠َمًْمَزَُمُٝمْؿ َذًمَِؽ قُمَٛمرُ : وَمَ٘م٤مَل اسْم

٦ِم  ـْ احْلُجَّ ٤ٌَمًرا قَم ٥ٌَِم, َوًَمْٞمَس َ َذا إظْم ًَّ ٤ٌَمِر سم٤ِمًم ظْم ـْ اإْلِ َوًَمْٞمَس ذِم َ َذا َأيْمَثُر ُِم

٦ٌَمِ  . اعْمُقضِم

                                           

 

 

 

 

 

 




 

٦ُم ذِم َذًمَِؽ  ْؿ سمِآوَم٤مىِمِٝمْؿ ... َواحْلُجَّ اَم قُمقِ ُدوا قَمغَم اًمتِّدَج٤مَرِة َوشَمٜمِْٛمَٞم٦ِم َأُْمَقاِْلِ ُْؿ إٟمَّ َأهنَّ

ـْ آوَم٤مِق  ْؿ سم٤ِمًمتِّدَج٤مَرِة إمَم هَمػْمِ َذًمَِؽ ُِم
ٌُقا شَمٜمِْٛمَٞم٦َم َأُْمَقاِْلِ تِل اؾْمَتْقـَمٜمُقَ ٤م, وَم٢مَِذا ـَمَٚم اًمَّ

تِل ُ قحِلُقا قَمَٚمْٞمَٝم٤م, وَمَٝمَذا إْن ؿَم٤مَء  ْزَي٦ِم اًمَّ ٚمِِٛملَم, يَم٤مَن قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ذِم َذًمَِؽ طَمؼٌّي هَمػْمُ اجْلِ ًْ اعْمُ

ِذي ًَمُف وَمَٕمَؾ َ َذا قُمَٛمُر: ًَمٙمِٜمَُّف  َح٤مسَم٦ِم َومَلْ خُي٤َمًمِْٗمُف اهللَُّ اًْمَقضْمُف اًمَّ ِة اًمّمَّ إَذا وَمَٕمَٚمُف قُمَٛمُر سمَِحْيَ

٦ِم َ َذا احْلُْٙمِؿ َوإِْن مَلْ  َٕم٦ًم قَمغَم ِ حَّ
٦ًم ىَم٤مـمِ ُف إمْج٤َمٌع َويَم٤مَن َذًمَِؽ طُمجَّ ٧ٌََم َأٟمَّ ذِم َذًمَِؽ َأطَمٌد صَم

٦ِم َ َذا احْلُْٙمِؿ يَمَذًمَِؽ اضْمَتَٛمَٕم٧ْم قَمغَم  َح٤مسَم٦ُم قَمغَم ِ حَّ ُيْٕمَٚمْؿ َوضْمُٝمُف َويَماَم اضْمَتَٛمَٕم٧ْم اًمّمَّ

٦ِم شَمْ٘مِريِر َُم٤م ُي١ْمظَمُذ ُِمٜمُْٝمْؿ سم٤ِمًْمُٕمنْمِ   .()ا ـ"َوسم٤َِمهللَِّ اًمتَّْقومِٞمُؼ - ِ حَّ

:  افتًِٔق 

 ذه اعم٠ًمًم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مًمذُمٞملم ذم اًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م, إذا ظمرضمقا قمـ حمٚمٝمؿ  ( 1

سمتج٤مرهتؿ,  ؾ ي١مظمذ ُمٜمٝمؿ رء همػم اجلزي٦م أو يؽميمقا؟ 

: أظمرج ُم٤مًمؽ ذم ُمقـمئف ُم٤م يدل قمغم إظمذ ُمٜمٝمؿ

يمٜم٧م همالُم٤م قم٤مُمال ُمع قمٌد :  أٟمف ىم٤مل()قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ اًم٤ًمئ٥م سمـ يزيد"

اهلل سمـ قمت٦ٌم سمـ ُمًٕمقد قمغم ؾمقق اعمديٜم٦م ذم زُم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ومٙمٜم٤م ٟم٠مظمذ ُمـ 

.  اًمٜمٌط اًمٕمنم

أٟمف ؾم٠مل اسمـ ؿمٝم٤مب قمغم أي وضمف يم٤من ي٠مظمذ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب : وقمـ ُم٤مًمؽ

يم٤من ذًمؽ ي١مظمذ ُمٜمٝمؿ ذم اجل٤م ٚمٞم٦م وم٠مًمزُمٝمؿ : ُمـ اًمٜمٌط اًمٕمنم؟ وم٘م٤مل اسمـ ؿمٝم٤مب

                                           

 

 




 

.  ( )"!ذًمؽ قمٛمر

 رمحف اهلل قمغم ُمنموقمٞم٦م إظمذ ُمٜمٝمؿ ؿمٞمئ٤ًم زائدًا قمـ افبٚجياؾمتدل   ( 2

:  اجلزي٦م سمٗمٕمؾ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

َح٤مسَم٦مِ  ِة اًمّمَّ . إَذا وَمَٕمَٚمُف قُمَٛمُر سمَِحْيَ

َومَلْ خُي٤َمًمِْٗمُف ذِم َذًمَِؽ َأطَمٌد: 

٦ِم َ َذا احْلُْٙمِؿ َوإِْن مَلْ ُيْٕمَٚمْؿ  َٕم٦ًم قَمغَم ِ حَّ
٦ًم ىَم٤مـمِ ُف إمْج٤َمٌع َويَم٤مَن َذًمَِؽ طُمجَّ ٧ٌََم َأٟمَّ صَم

٦ِم  ٦ِم َ َذا احْلُْٙمِؿ يَمَذًمَِؽ اضْمَتَٛمَٕم٧ْم قَمغَم ِ حَّ َح٤مسَم٦ُم قَمغَم ِ حَّ َوضْمُٝمُف َويَماَم اضْمَتَٛمَٕم٧ْم اًمّمَّ

 .شَمْ٘مِريِر َُم٤م ُي١ْمظَمُذ ُِمٜمُْٝمْؿ سم٤ِمًْمُٕمنْمِ 

! ومٝمذا ُمقوع طمٙم٤مي٦م اإلمج٤مع اًمًٙمقيت

أن ٓ ضمزي٦م قمغم ٟم٤ًمء أ ؾ : ُمْم٧م اًمًٜم٦م": وىمد ىم٤مل ُم٤مًمؽ رمحف اهلل ( 3

. اًمٙمت٤مب وٓ قمغم  ٌٞم٤مهنؿ

. وأن اجلزي٦م ٓ شم١مظمذ إٓ ُمـ اًمرضم٤مل اًمذيـ ىمد سمٚمٖمقا احلٚمؿ

وًمٞمس قمغم أ ؾ اًمذُم٦م وٓ قمغم اعمجقس ذم ٟمخٞمٚمٝمؿ وٓ يمروُمٝمؿ وٓ 

زروقمٝمؿ وٓ ُمقاؿمٞمٝمؿ  دىم٦م: ٕن اًمّمدىم٦م إٟمام ووٕم٧م قمغم اعمًٚمٛملم شمٓمٝمػما ْلؿ 

ووضًٝ اْلزيٜ ظذ أهل افُتٚب صٌٚرا هلم ؾٓم مٚ ـٕٚوا وردا قمغم وم٘مرائٝمؿ, 

ببِدهم افذين صٚحلوا ظِٔه، فٔس ظِٔٓم رء شوى اْلزيٜ دم رء من أمواهلم إٓ 

أن يتجروا دم بالد ادسِّغ وَيتٍِوا ؾٔٓٚ ؾٔٗخذ مْٓم افًؼ ؾٔام يديرون من 

افتجٚرات: وذفك أَنم إٕام وضًٝ ظِٔٓم اْلزيٜ وصٚحلوا ظِٔٓٚ ظذ أن يَروا 

                                           

 




 

ببالدهم ويَٚتل ظْٓم ظدوهم ؾّن خرج مْٓم من بالده إػ ؽرهٚ يتجر إفٔٓٚ 

. ومن أهل افنٚم إػ افًراق. من جتر مْٓم من أهل مك إػ افنٚم . ؾًِٔه افًؼ

وٓ . أو افّٔن أو مٚ أصبه هذا من افبالد ؾًِٔه افًؼ. ومن أهل افًراق إػ ادديْٜ 

 دىم٦م قمغم أ ؾ اًمٙمت٤مب وٓ اعمجقس ذم رء ُمـ أُمقاْلؿ وٓ ُمـ ُمقاؿمٞمٝمؿ وٓ 

. ُمْم٧م سمذًمؽ اًمًٜم٦م. صمامر ؿ وٓ زروقمٝمؿ

. ()ا ـ". ...ويٙمقٟمقن قمغم ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف. وي٘مرون قمغم ديٜمٝمؿ

وسم٘مقل ُم٤مًمؽ ذم ُمنموقمٞم٦م إظمذ ُمٜمٝمؿ إذا قمؼموا ُمـ ظمالل سمالد  ( 4

. اعمًٚمٛملم همػم حمؾ اؾمتٞمٓم٤مهنؿ, ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ رمحف اهلل

وُمـ جيز ُمـ أ ؾ اًمذُم٦م إمم همػم سمٚمده ": رمحف اهلل ( ـ622ت)ىم٤مل اسمـ ىمداُمف 

 .أظمذ ُمٜمف ٟمّمػ اًمٕمنم ذم اًمًٜم٦م

.  و ح٧م اًمرواي٦م قمٜمف سمفاؿمتٝمر  ذا قمـ قمٛمر 

ًمٞمس قمٚمٞمف إٓ اجلزي٦م إٓ أن يدظمؾ أرض احلج٤مز ومٞمٜمٔمر ذم : وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل 

طم٤مًمف وم٢من يم٤من ًمرؾم٤مًم٦م أو ٟم٘مؾ ُمػمة أذن ًمف سمٖمػم رء وان يم٤من ًمتج٤مرة ٓ طم٤مضم٦م سم٠م ؾ 

احلج٤مز إًمٞمٝم٤م مل ي٠مذن ًمف إٓ أن يِمؽمط قمٚمٞمف قمقو٤م سمح٥ًم ُم٤م يراه وإومم أن 

يِمؽمط ٟمّمػ اًمٕمنم: ٕن قمٛمر ذط ٟمّمػ اًمٕمنم قمغم ُمـ دظمؾ احلج٤مز ُمـ أ ؾ 

 .()اًمذُم٦م

ًمٞمس قمغم اعمًٚمٛملم قمِمقر إٟمام اًمٕمِمقر قمغم اًمٞمٝمقد ": وًمٜم٤م ىمقل اًمٜمٌل 

                                           

 

 




 

. ()رواه أسمق داود"واًمٜمّم٤مرى

:  ىم٤مل() قمـ أٟمس سمـ ؾمػميـ() قمـ  ِم٤مم()وروى اإلُم٤مم أمحد قمـ ؾمٗمٞم٤من

شمٌٕمثٜمل إمم اًمٕمِمقر ُمـ سملم قمامًمؽ ؟  : سمٕمثٜمل أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ إمم اًمٕمِمقر وم٘مٚم٧م

أُم٤م شمرى أن أضمٕمٚمؽ قمغم ُم٤م ضمٕمٚمٜمل قمٚمٞمف قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل : ىم٤مل 

 "قمٜمف ؟ أُمرين أن آظمذ ُمـ اعمًٚمٛملم رسمع اًمٕمنم وُمـ أ ؾ اًمذُم٦م ٟمّمػ اًمٕمنم

 .و ذا يم٤من سم٤مًمٕمراق

أن قمٛمر  : () سم٢مؾمٜم٤مده قمـ ٓطمؼ سمـ محٞمد()وروى أسمق قمٌٞمد ذم يمت٤مب إُمقال

 إمم اًمٙمقوم٦م ومجٕمؾ قمغم أ ؾ اًمذُم٦م ذم أُمقاْلؿ اًمتل خيتٚمٗمقن ()سمٕم٨م قمثامن سمـ طمٜمٞمػ

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 




 

. ومٞمٝم٤م ذم يمؾ قمنميـ درمه٤م درمه٤م

أن قمٛمر أُمره أن ي٠مظمذ ُمـ ٟمّم٤مرى سمٜمل شمٖمٚم٥م  : ()وىمد ذيمرٟم٤م طمدي٨م زي٤مد سمـ طمدير

. ()اًمٕمنم وُمـ ٟمّم٤مرى أ ؾ اًمٙمت٤مب ٟمّمػ اًمٕمنم

. وهذا ـٚن بٚفًراق واصتٓرت هذه افَهص

. وَل تُْر: ؾُٕٚٝ إمجٚظٚ، وظّل به اخلٍِٚء بًده

ومل ي٠مت ختّمٞمص احلج٤مز سمٜمّمػ اًمٕمنم ذم رء ُمـ إطم٤مدي٨م قمٚمٛمٜم٤مه ٓ قمـ 

 سمؾ فم٤م ر أطم٤مديثٝمؿ أن ذًمؽ ذم همػم قمٛمر وٓ قمـ همػمه ُمـ أ ح٤مب اًمٜمٌل 

وُم٤م وضم٥م ُمـ اعم٤مل ذم احلج٤مز وضم٥م ذم همػمه يم٤مًمديقن . احلج٤مز

. ()ا ـ"واًمّمدىم٤مت

ًم٧ًم أطم٥ًم قمٛمر أظمذ ": رمحف اهلل ( ـ204ت)وٟمص قم٤ٌمرة اًمِم٤مىمٕمل  ( 5

ويمذًمؽ أطم٥ًم قمٛمر . ُم٤م أظمذ ُمـ اًمٜمٌط إٓ قمـ ذط سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ, يمنمط اجلزي٦م

وٓ . وٓ ي٠مظمذ ُمـ أ ؾ اًمذُم٦م ؿمٞمئ٤م إٓ قمـ  ٚمح. سمـ قمٌد اًمٕمزيز أُمر سم٤مٕظمذ ُمٜمٝمؿ

. يؽميمقن يدظمٚمقن احلج٤مز إٓ سمّمٚمح

                                           

  

 

 




 

وحيدد اإلُم٤مم ومٞمام سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ ذم دم٤مراهتؿ ومجٞمع ُم٤م ذط قمٚمٞمٝمؿ أُمرا يٌلم ْلؿ 

وٓ يؽمك أ ؾ احلرب يدظمٚمقن سمالد اعمًٚمٛملم . وًمٚمٕم٤مُم٦م ًمٞم٠مظمذ ؿ سمف اًمقٓة همػمه

دم٤مرا, وم٢من دظمٚمقا سمٖمػم أُم٤من وٓ رؾم٤مًم٦م همٜمٛمقا وإن دظمٚمقا سم٠مُم٤من وذط أن ي٠مظمذ 

وإن . وم٢من دظمٚمقا سمٖمػم أُم٤من وٓ رؾم٤مًم٦م همٜمٛمقا. ُمٜمٝمؿ قمنما أو أيمثر أو أىمؾ أظمذ ُمٜمٝمؿ

وم٢من دظمٚمقا سمال . دظمٚمقا سم٠مُم٤من وذط أن ي٠مظمذ ُمٜمٝمؿ قمنما أو أيمثر أو أىمؾ أظمذ ُمٜمٝمؿ

أُم٤من وٓ ذط ردوا إمم ُم٠مُمٜمٝمؿ, ومل يؽميمقا يٛمْمقن ذم سمالد اإلؾمالم, وٓ ي١مظمذ 

ُمٜمٝمؿ رء وىمد قم٘مد ْلؿ إُم٤من إٓ قمـ ـمٞم٥م أٟمٗمًٝمؿ, وإن قم٘مد ْلؿ إُم٤من قمغم 

دُم٤مئٝمؿ مل ي١مظمذ ُمـ أُمقاْلؿ رء, إن دظمٚمقا سم٠مُمقال إٓ سمنمط قمغم أُمقاْلؿ أو 

. ـمٞم٥م أٟمٗمًٝمؿ

وؾمقاء يم٤من أ ؾ احلرب سملم ىمقم يٕمنمون : ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم 

اعمًٚمٛملم إن دظمٚمقا سمالد ؿ أو خيٛمًقهنؿ, ٓ يٕمروقن ْلؿ ذم أظمذ رء ُمـ 

أُمقاْلؿ إٓ قمـ ـمٞم٥م أٟمٗمًٝمؿ أو  ٚمح يت٘مدم ُمٜمٝمؿ أو ي١مظمذ همٜمٞمٛم٦م أو ومٞمئ٤م إن مل 

. يٙمـ ْلؿ ُم٤م ي٠مُمٜمقن سمف قمغم أُمقاْلؿ ٕن اهلل قمز وضمؾ أذن سم٠مظمذ أُمقاْلؿ همٜمٞمٛم٦م وومٞمئ٤م

. ويمذًمؽ اجلزي٦م ومٞمام أقمٓمق ٤م أيْم٤م ـم٤مئٕملم

وطمرم أُمقاْلؿ سمٕم٘مد إُم٤من ْلؿ وٓ ي١مظمذ إذا أُمٜمقا إٓ سمٓمٞم٥م أٟمٗمًٝمؿ 

 .()ا ـ"سم٤مًمنمط ومٞمام خيتٚمٗمقن سمف وهمػمه ومٞمحؾ سمف أُمقاْلؿ

. وسم٘مقل ُم٤مًمؽ ىم٤مل أسمقطمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل ( 6

                                           

 




 

ظمذوا :  ٟمّم٥م اًمٕمِم٤مر, و ىم٤مل ْلؿوم٢من قمٛمر ": ()"سمدائع اًمّمٜم٤مئع"ىم٤مل ذم 

ُمـ اعمًٚمؿ رسمع اًمٕمنم و ُمـ اًمذُمل ٟمّمػ اًمٕمنم و ُمـ احلريب اًمٕمنم, ويم٤من ذًمؽ 

سمٛمحي ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ و مل يٜم٘مؾ أٟمف أٟمٙمر قمٚمٞمف واطمد ُمٜمٝمؿ ومٙم٤من 

. ا ـ"إمج٤مقم٤م

يالطمظ أن اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل, ضمٕمؾ حمؾ ذًمؽ إذا  قًمح أ ؾ اًمذُم٦م  ( 7

! وهمػم ؿ قمغم ذًمؽ, وقمغم ظمالومف أسمق طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ وأمحد

يمام يالطمظ أٟمف مل ي٠مت ذم اًمٜمص إي رء ُيِمٕمر سمٙمقن  ذا مم٤م  قحلقا قمٚمٞمف, 

, ومل ُيٕمرف ذًمؽ, وإٓ ًمٌلم ذًمؽ, وًم٘م٤مًمف اًمز ري عم٤م ؾم٠مًمف ُم٤مًمؽ قمـ ومٕمؾ قمٛمر 

و ذا مم٤م يٌلم  ح٦م ىمقل ! ومدل ذًمؽ أن قمٛمر ومٕمٚمف ُمـ همػم  ٚمح سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ

! اجلٛمٝمقر, واؾمتدْٓلؿ, واهلل اقمٚمؿ

                                           

 




 

.ػاضبدظظػعديػاضطحرمػإذاػأصابػأعضه:ػاضطدأضظػاضرابطظػرذرة
 

ُّدقا احْل٩َمَّ : أُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٢مَت٤مم احل٩م واًمٕمٛمرة, ىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم َوَأَِت

: ومٝمذا أُمر ُمـ اهلل سم٢مَت٤مم أقمامْلام سمٕمد اًمدظمقل (196ُمـ أي٦م: اًمٌ٘مرة) َواًْمُٕمْٛمَرَة هللَِِّ

ومٞمٝمام وإجي٤مهبام قمغم ُم٤م أُمر سمف ُمـ طمدودمه٤م وؾمٜمٜمٝمام, طمتك و ًمق وىمع ُمـ ومٕمٚمٝمام ُم٤م 

. ()ي٘متيض سمٓمالهنام

و ؾ جي٥م قمغم ُمـ أسمٓمؾ طمجف ؿم٤مة أو سمدٟم٦م ُمع ذًمؽ؟ 

: مذاهٛ أهل افًِم دم ذفك

.  إمم أن اًمقاضم٥م قمٚمٞمف سمدٟم٦م() وأمحد() واًمِم٤مومٕمل()ذ ٥م ُم٤مًمؽ

.  إمم أن اًمقاضم٥م قمٚمٞمف ؿم٤مة()وذ ٥م أسمق طمٜمٞمٗم٦م

وأيد اًم٤ٌمضمل رمحف اهلل ُمذ ٥م ُم٤مًمؽ و ق ُمذ ٥م اجلٛمٝمقر قمٜمد ذطمف عم٤م 

ُف سَمَٚمَٖمُف  ُِوا": أورده َُم٤مًمِؽ َأٟمَّ ٍٛ َوَأَبٚ ُهَرْيَرَة ُشئِ ىَّمِٚب َوَظِعَّم ْبَن َأيِب َضٚفِ َر ْبَن اخْلَ َّ : َأنَّم ُظ

ُٚفوا  ََ ِّٟ  َؾ ُه َوُهَو حُمِْرٌم بِٚحْلَ َِ اَم َحتَّمى : َظْن َرُجٍل َأَصَٚب َأْه ِٓ ِٓ َِٔٚن فَِوْج ِو ّْ َذاِن َي ٍُ َيْْ

                                           

 

 

 

 

 




 

ْديُ  ُّٟ َؿٚبٍِل َواهْلَ اَم َح ِٓ ْٔ َِ اَم، ُثمَّم َظ ُٓ َٔٚ َحجَّم ِو َْ ٍٛ : َؿَٚل . َي َوإَِذا : َوَؿَٚل َظِعُّ ْبُن َأيِب َضٚفِ

اَم  ُٓ َٔٚ َحجَّم ِو َْ َؿٚ َحتَّمى َي رَّم ٍَ ِّٟ ِمْن َظٍٚم َؿٚبٍِل َت . ()"َأَهالَّم بِٚحْلَ

َت٤مُج إمَم ِ َٗم٦ٍم ىَم٤مَل َُم٤مًمٌِؽ "َواْْلَْدُي ": َوىَمْقُْلُؿْ ": ؿٚل افبٚجي رمحه اهلل  : اْْلَْدُي حَيْ

٤ٌَّمٍس :  ـِ قَم ٤مومِِٕملُّد َوُ َق ىَمْقُل اسْم .  ُ َق سَمَدَٟم٦ٌم َوسمِِف ىَم٤مَل اًمِمَّ

ِزُئُف ؿَم٤مٌة : َوىَم٤مَل َأسُمق طَمٜمِٞمَٗم٦َم  . دُمْ

ـِ  ًَ ٦ِم َُم٤م َذَ ٥َم إًَمْٞمِف َُم٤مًمٌِؽ, ىَم٤مَل اًْمَ٘م٤ميِض َأسُمق احْلَ ًمِٞمُؾ قَمغَم ِ حَّ َواًمدَّ
ُ َق ىَمْقُل : ()

َٓ خُم٤َمًمَِػ َْلُؿْ  ٤ٌَّمٍس ريض اهلل قمٜمٝمؿ َو ـِ قَم . ()ا ـ"قُمَٛمَر َوقَمكِمٍّ َواسْم

: اًمتٕمٚمٞمؼ 

آؾمتدٓل ذم  ذه اعم٠ًمًم٦م سم٤مإلمج٤مع اًمًٙمقيت, مم٤م ضمرى قمٚمٞمف أ ؾ اًمٕمٚمؿ  ( 1

: ىمٌؾ اًم٤ٌمضمل, ومٝمذا اعم٤موردي رمحف اهلل ُمـ قمٚمامء اًمِم٤مومٕمٞم٦م, ي٘مرر اعم٠ًمًم٦م وي٘مقل

أن قمغم : دًمٞمٚمٜم٤م ُم٤م روي قمـ قمٛمر وقمكم واسمـ قم٤ٌمس وأيب  ريرة وأيب ُمقؾمك "

اًمقاـمئ ذم احل٩م سمدٟم٦م ومل يٗمرىمقا ىمٌؾ قمروم٦م وسمٕمد قمروم٦م, وًمٞمس يٕمرف ْلؿ ذم 

. ()ا ـ"اًمّمح٤مسم٦م خم٤مًمػ ومٙم٤من إمج٤مقم٤مً 

 أُم٤م وم٤ًمد ": رمحف اهلل, و ق ُمـ قمٚمامء احلٜم٤مسمٚم٦م ( ـ622ت)وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م 

                                           

 

 

 

 




 

. احل٩م سم٤مجلامع ذم اًمٗمرج ومٚمٞمس ومٞمف اظمتالف

أمجع أ ؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن احل٩م ٓ يٗمًد سم٢مشمٞم٤من رء ذم طم٤مل : ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

. ()اإلطمرام إٓ اجلامع

إين وىمٕم٧م : أن رضمال ؾم٠مًمف وم٘م٤مل: وإ ؾ ذم ذًمؽ ُم٤م روي قمـ اسمـ قمٛمر

أومًدت طمجؽ اٟمٓمٚمؼ أٟم٧م وأ ٚمؽ ُمع اًمٜم٤مس : سم٤مُمرأيت وٟمحـ حمرُم٤من وم٘م٤مل

وم٤مىمْمقا ُم٤م ي٘مْمقن وطمؾ إذا طمٚمقا, وم٢مذا يم٤من ذم اًمٕم٤مم اعم٘مٌؾ وم٤مطمج٩م أٟم٧م واُمرأشمؽ 

. وا دي٤م  دي٤م وم٢من مل دمدا ومّمقُم٤م صمالصم٦م أي٤مم ذم احل٩م وؾمٌٕم٦م إذا رضمٕمتؿ

 ًِٕم هلم دم ظكهم َلويمذًمؽ ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو, 

. ()ا ـ"خمٚفٍٚ

. ومذيمر اإلمج٤مع اًمًٙمقيت قمغم وم٤ًمد احل٩م سم٤مجلامع

. واإلمج٤مع اًمًٙمقيت قمغم أن ُمـ ضم٤مُمع و ق حمرم قمٚمٞمف  دي

و ذا اْلدي  ق اًمٌدٟم٦م ٕٟمف ُمٍمح سمف ذم ومتٞم٤م ُمٜم٘مقًم٦م قمٜمٝمؿ, و ٓ خم٤مًمػ ْلؿ, 

! ومٝمق إمج٤مع ؾمٙمقيت

جي٥م قمغم اعمج٤مُمع سمدٟم٦م: روي ذًمؽ قمـ اسمـ قم٤ٌمس ": ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م  ( 2

.  وُم٤مًمؽ  واًمِم٤مومٕمل  وأيب صمقر() وجم٤م د() وـم٤موس()وقمٓم٤مء
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. قمٚمٞمف سمدٟم٦م, وم٢من مل جيد ومِم٤مة: وىم٤مل اًمثقري وإؾمح٤مق

إن ضم٤مُمع ىمٌؾ اًمقىمقف ومًد طمجف وقمٚمٞمف ؿم٤مة وإن يم٤من : وىم٤مل أ ح٤مب اًمرأي

سمٕمده ومٕمٚمٞمف سمدٟم٦م وطمجف  حٞمح: ٕٟمف ىمٌؾ اًمقىمقف ُمٕمٜمك يقضم٥م اًم٘مْم٤مء, ومٚمؿ جي٥م 

. سمف سمدٟم٦م يم٤مًمٗمقات

وًمٜم٤م إٟمف مج٤مع  ٤مدف إطمراُم٤م شم٤مُم٤م ومقضم٧ٌم سمف اًمٌدٟم٦م, يمٌٕمد اًمقىمقف: وٕٟمف 

. ىمقل ُمـ ؾمٛمٞمٜم٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م, ومل يٗمرىمقا سملم اًمقىمقف وسمٕمده

وأُم٤م اًمٗمقات ومٝمق ُمٗم٤مرق ًمٚمجامع سم٤مإلمج٤مع, وًمذًمؽ ٓ يقضمٌقن ومٞمف اًمِم٤مة 

. ()ا ـ"سمخالف اجلامع

!       ًِٕم دن شّْٔٚ دم ظكهم خمٚفٍَٚلو : وَت٤مم آؾمتدٓل أن ي٘م٤مل

- قمٜمدي - واقمٚمؿ أن أفمٝمر ىمقزم أ ؾ اًمٕمٚمؿ ": رمحف اهلل()ىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل ( 3

إٟمف قمغم : أن احل٩م اًمٗم٤مؾمد سم٤مجلامع جي٥م ىمْم٤مؤه ومقرا ذم اًمٕم٤مم اًم٘م٤مسمؾ ظمالوم٤م عمـ ىم٤مل

. ... اًمؽماظمل ودًمٞمؾ ذًمؽ أصم٤مر

أن اًمزوضملم اًمٚمذيـ أومًدا طمجٝمام - قمٜمدي أيْم٤م - وأفمٝمر ىمقزم أ ؾ اًمٕمٚمؿ 
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ٓ يٗمًدا طمج٦م اًم٘مْم٤مء أيْم٤م سمجامع  [ًمٙمل]يٗمرق سمٞمٜمٝمام إذا أطمرُم٤م سمحج٦م اًم٘مْم٤مء 

. آظمر يمام يدل قمٚمٞمف سمٕمض أصم٤مر اعمروي٦م قمـ اًمّمح٤مسم٦م 

وإفمٝمر أيْم٤م أن اًمزوضم٦م إن يم٤مٟم٧م ُمٓم٤موقم٦م ًمف ذم اجلامع يٚمزُمٝم٤م ُمثؾ ُم٤م يٚمزم 

: اًمرضمؾ ُمـ اْلدي واعميض ذم اًمٗم٤مؾمد واًم٘مْم٤مء ذم اًمٕم٤مم اًم٘م٤مسمؾ ظمالوم٤م عمـ ىم٤مل

. يٙمٗمٞمٝمام  دي واطمد

. وإفمٝمر أٟمف إن أيمر ٝم٤م ٓ  دي قمٚمٞمٝم٤م

وإذا قمٚمٛم٧م أىمقال أ ؾ اًمٕمٚمؿ ذم مج٤مع اعمحرم وُم٤ٌمذشمف سمٖمػم اجلامع: 

وم٤مقمٚمؿ أن هم٤مي٦م ُم٤م دل قمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ أن ذًمؽ ٓ جيقز ذم اإلطمرام ٕن اهلل شمٕم٤ممم 

قَق َوٓ : ٟمص قمغم ذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ًُ َـّ احْل٩َمَّ وَمال َروَم٨َم َوٓ وُم ـْ وَمَرَض ومِٞمِٝم وَمَٛم

(. 197ُمـ أي٦م: اًمٌ٘مرة) ضِمَداَل ذِم احْل٩َمِّد 

أُم٤م أىمقاْلؿ ذم وم٤ًمد احل٩م وقمدم وم٤ًمده, وومٞمام يٚمزم ذم ذًمؽ ومٚمٞمس قمغم رء 

ُمـ أىمقاْلؿ ذم ذًمؽ دًمٞمؾ ُمـ يمت٤مب وٓ ؾمٜم٦م, وإٟمام حيتجقن سمآصم٤مر ُمروي٦م قمـ 

. اًمّمح٤مسم٦م

 إٓ طمديث٤م ُمٜم٘مٓمٕم٤م ٓ شم٘مقم سمٛمثٚمف ومل أقمٚمؿ سمٌمء ُمروي ذم ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل 

 إٓ  ذا وإذا يم٤مٟم٧م  ذه اعم٠ًمًم٦م اعمذيمقرة ًمٞمس ومٞمٝم٤م قمـ اًمٜمٌل  . ... ... ()طمج٦م

                                           



 




 

احلدي٨م اعمٜم٘مٓمع ؾمٜمده: شمٌلم أن قمٛمدة اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمٝم٤م قمغم أصم٤مر اعمروي٦م قمـ اًمّمح٤مسم٦م, 

:  ومٛمـ ذًمؽ

أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وأسم٤م ": ُم٤م رواه ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م سمالهم٤م

:  ريرة ريض اهلل قمٜمٝمؿ ؾمئٚمقا قمـ رضمؾ أ ٤مب أ ٚمف و ق حمرم سم٤محل٩م وم٘م٤مًمقا

. يٜمٗمذان يٛمْمٞم٤من ًمقضمٝمٝمام طمتك ي٘مْمٞم٤م طمجٝمام صمؿ قمٚمٞمٝمام طم٩م ىم٤مسمؾ واْلدي

وإذا أ ال سم٤محل٩م ُمـ قم٤مم ىم٤مسمؾ : وىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف : ىم٤مل 

.  ()شمٗمرىم٤م طمتك ي٘مْمٞم٤م طمجٝمام

.  و ذا إصمر قمـ  ١مٓء اًمّمح٤مسم٦م ُمٜم٘مٓمع أيْم٤م يمام شمرى

ُم٤م شمرون ذم رضمؾ وىمع سم٤مُمرأشمف : وذم اعمقـم٠م أيْم٤م قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ي٘مقل

إن رضمال وىمع سم٤مُمرأشمف و ق حمرم : و ق حمرم؟ ومٚمؿ ي٘مؾ ًمف اًم٘مقم ؿمٞمئ٤م وم٘م٤مل ؾمٕمٞمد
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وم٘م٤مل . سمٕمض اًمٜم٤مس يٗمرق سمٞمٜمٝمام إمم قم٤مم ىم٤مسمؾ: ومٌٕم٨م إمم اعمديٜم٦م ي٠ًمل قمـ ذًمؽ وم٘م٤مل

ًمٞمٜمٗمذا ًمقضمٝمٝمام ومٚمٞمتام طمجٝمام اًمذي أومًداه وم٢مذا ومرهم٤م رضمٕم٤م, وم٢من : ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م

أدريمٝمام طم٩م ىم٤مسمؾ ومٕمٚمٞمٝمام احل٩م واْلدي وهيالن ُمـ طمٞم٨م أ ال سمحجٝمام اًمذي 

.  هيدي٤من مجٞمٕم٤م سمدٟم٦م سمدٟم٦م: ىم٤مل ُم٤مًمؽ. "أومًداه ويتٗمرىم٤من طمتك ي٘مْمٞم٤م طمجٝمام

ىم٤مل ُم٤مًمؽ ذم رضمؾ وىمع سم٤مُمرأشمف ذم احل٩م ُم٤م سمٞمٜمف وسملم أن يدومع قمـ قمروم٦م 

إٟمف جي٥م قمٚمٞمف اْلدي وطم٩م ىم٤مسمؾ وم٢من يم٤مٟم٧م إ ٤مسمتف أ ٚمف سمٕمد رُمل : ويرُمل اجلٛمرة

.  اجلٛمرة, وم٢مٟمام قمٚمٞمف أن يٕمتٛمر وهيدي وًمٞمس قمٚمٞمف طم٩م ىم٤مسمؾ

واًمذي يٗمًد احل٩م أو اًمٕمٛمرة طمتك جي٥م قمٚمٞمف ذم ذًمؽ اْلدي ذم : ىم٤مل ُم٤مًمؽ 

. اًمت٘م٤مء اخلت٤مٟملم وإن مل يٙمـ ُم٤مء داومؼ : احل٩م أو اًمٕمٛمرة

ويقضم٥م ذًمؽ أيْم٤م اعم٤مء اًمداومؼ إذا يم٤من ُمـ ُم٤ٌمذة وم٠مُم٤م رضمؾ ذيمر ؿمٞمئ٤م : ىم٤مل 

وًمق أن رضمال ىمٌؾ اُمرأشمف ومل يٙمـ ُمـ . طمتك ظمرج ُمٜمف ُم٤مء داومؼ ومال أرى قمٚمٞمف ؿمٞمئ٤م

اًم٘مٌٚم٦م إٓ اْلدي, وًمٞمس قمغم اعمرأة اًمتل يّمٞمٌٝم٤م  [ذم]ذًمؽ ُم٤مء داومؼ مل يٙمـ قمٚمٞمف 

زوضمٝم٤م و ل حمرُم٦م ُمرارا ذم احل٩م أو اًمٕمٛمرة و ل ًمف ذم ذًمؽ ُمٓم٤موقم٦م إٓ اْلدي 

وطم٩م ىم٤مسمؾ إن أ ٤مهب٤م ذم احل٩م, وإن يم٤من أ ٤مهب٤م ذم اًمٕمٛمرة وم٢مٟمام قمٚمٞمٝم٤م ىمْم٤مء اًمٕمٛمرة 

اًمتل أومًدت واْلدي ا  ـ  

أٟمف ؾمئؾ قمـ رضمؾ : قمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام : وذم اعمقـم٠م أيْم٤م 

. وىمع سم٠م ٚمف و ق سمٛمٜمك ىمٌؾ أن يٗمٞمض وم٠مُمره أن يٜمحر سمدٟم٦م

اًمذي يّمٞم٥م :  أٟمف ىم٤مل()وذم اعمقـم٠م أيْم٤م قمـ قمـ قمٙمرُم٦م ُمقمم اسمـ قم٤ٌمس

                                           

 




 

. أ ٚمف ىمٌؾ أن يٗمٞمض يٕمتٛمر وهيدي

 ي٘مقل ذم ()وذم اعمقـم٠م أيْم٤م قمـ ُم٤مًمؽ أٟمف ؾمٛمع رسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌد اًمرمحـ

. ذًمؽ ُمثؾ ىمقل قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس

وذًمؽ أطم٥م ُم٤م ؾمٛمٕم٧م إزم ذم ذًمؽ اٟمتٝمك حمؾ اًمٖمرض ُمٜمف  : ىم٤مل ُم٤مًمؽ 

أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :  سم٢مؾمٜم٤مده قمـ قمٓم٤مء ()وروى اًمٌٞمٝم٘مل

ي٘مْمٞم٤من طمجٝمام وقمٚمٞمٝمام احل٩م : ذم حمرم سمحج٦م أ ٤مب اُمرأشمف يٕمٜمل و ل حمرُم٦م ىم٤مل

: وىم٤مل قمٓم٤مء : ىم٤مل . ُمـ ىم٤مسمؾ ُمـ طمٞم٨م يم٤مٟم٤م أطمرُم٤م ويٗمؽمىم٤من طمتك يتام طمجٝمام

 و ذا إصمر ()ا ـ"وقمٚمٞمٝمام سمدٟم٦م إن أـم٤مقمتف أو اؾمتٙمر ٝم٤م وم٢مٟمام قمٚمٞمٝمام سمدٟم٦م واطمدة

 . ُمٜم٘مٓمع أيْم٤م ٕن قمٓم٤مء مل يدرك قمٛمر 

أن جم٤م دا ؾمئؾ قمـ اعمحرم يقاىمع اُمرأشمف؟ : وروى اًمٌٞمٝم٘مل سم٢مؾمٜم٤مده أيْم٤م 

- واهلل أقمٚمؿ سمحجٝمام - ي٘مْمٞم٤من طمجٝمام :  ىم٤مليم٤من ذًمؽ قمغم قمٝمد قمٛمر : وم٘م٤مل

ا ــاسمؾ طم٩مــإذا يم٤من ُمـ قــاطمٌف, فــد ُمٜمٝمام ًمصـٓٓ يمؾ واحــان حــصمؿ يرضمع
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.  ()وأ دي٤م وشمٗمرىم٤م ذم اعمٙم٤من اًمذي أ ٤مهب٤م ومٞمف

ذم رضمؾ وىمع : وروى اًمٌٞمٝم٘مل سم٢مؾمٜم٤مده أيْم٤م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام

اىمْمٞم٤م ٟمًٙمٙمام وارضمٕم٤م إمم سمٚمديمام وم٢مذا يم٤من قم٤مم ىم٤مسمؾ : قمغم اُمرأشمف و ق حمرم؟ ىم٤مل

وم٤مظمرضم٤م طم٤مضملم وم٢مذا أطمرُمتام ومتٗمرىم٤م وٓ شمٚمت٘مٞم٤م طمتك شم٘مْمٞم٤م ٟمًٙمٙمام وأ دي٤م  دي٤م 

. ... ()وذم رواي٦م صمؿ أ ال ُمـ طمٞم٨م أ ٚمٚمتام أول ُمرة ا  ـ

 أن رضمال أشمك قمٌد () قمـ أسمٞمف()وروى اًمٌٞمٝم٘مل سم٢مؾمٜم٤مده قمـ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م

اذ ٥م : اهلل سمـ قمٛمرو ي٠ًمًمف قمـ حمرم وىمع سم٤مُمرأشمف؟ وم٠مؿم٤مر إمم قمٌد اهلل سمـ قمٛمر وم٘م٤مل

: ومٚمؿ يٕمرومف اًمرضمؾ ومذ ٧ٌم ُمٕمف وم٠ًمل اسمـ قمٛمر وم٘م٤مل: ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م. إمم ذًمؽ ومًٚمف

اظمرج ُمع اًمٜم٤مس وا ٜمع ُم٤م يّمٜمٕمقن وم٢مذا : وم٘م٤مل اًمرضمؾ ومام أ ٜمع ىم٤مل. سمٓمؾ طمجؽ

اذ ٥م : أدريم٧م ىم٤مسمال ومح٩م وا د ومرضمع إمم قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو وأٟم٤م ُمٕمف وم٠مظمؼمه وم٘م٤مل

ومذ ٧ٌم ُمٕمف إمم اسمـ قم٤ٌمس وم٠ًمًمف وم٘م٤مل ًمف يمام ىم٤مل : إمم اسمـ قم٤ٌمس ومًٚمف ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م

: اسمـ قمٛمر, ومرضمع إمم قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو وأٟم٤م ُمٕمف وم٠مظمؼمه سمام ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس صمؿ ىم٤مل

. ()ىمقزم ُمثؾ ُم٤م ىم٤مٓ ا ـ: ُم٤م شم٘مقل أٟم٧م؟ وم٘م٤مل

                                           

 

 

 

 

 




 

ومؽمى  ذا إصمر قمـ  ١مٓء اًمّمح٤مسم٦م اًمثالصم٦م ومٞمف ذًمؽ احلٙمؿ قمٜمٝمؿ سم٢مؾمٜم٤مد 

.  حٞمح

وروى اًمٌٞمٝم٘مل أيْم٤م ُمـ ـمرق أظمرى قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمثؾ ذًمؽ وذم سمٕمض 

اًمرواي٤مت قمـ اسمـ قم٤ٌمس أن قمغم يمؾ واطمد ُمٜمٝمام سمدٟم٦م, وذم سمٕمْمٝم٤م أهنام شمٙمٗمٞمٝمام 

. سمدٟم٦م واطمدة

ومٝمذه أصم٤مر قمـ اًمّمح٤مسم٦م وسمٕمض ظمٞم٤مر اًمت٤مسمٕملم  ل قمٛمدة اًمٗم٘مٝم٤مء ذم  ذه 

. ()ا ـ"اعم٠ًمًم٦م

يالطمظ أن اًمِمٜم٘مٞمٓمل رمحف اهلل, مل ينم إٓ إمم دًمٞمؾ أصم٤مر, ومل يٙمٛمؾ وضمف  ( 4

و ذه أصم٤مر ُمثٚمٝم٤م ٓ ي٘م٤مل سم٤مًمرأي ومٚمٝم٤م طمٙمؿ اعمرومقع, وسم٤مًمت٤مزم : اًمدًمٞمؾ, سم٠من ي٘م٤مل

شم٘مقي ُمٕمٜمك احلدي٨م اعمٜم٘مٓمع اًمذي أورده قمٜمد أيب داود ذم اعمراؾمٞمؾ وأورده اًمٌٞمٝم٘مل 

وىمد روى ُم٤م ": و ق ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف يمالم اًمٌٞمٝم٘مل طمٞم٨م ىم٤مل قم٘م٥م احلدي٨م. ذم اًمًٜمـ

 .()ا ـ"ذم طمديثف أو أيمثره قمـ مج٤مقم٦م ُمـ أ ح٤مب اًمٜمٌل 

و ذه أصم٤مر اًمتل ْل٤م طمٙمؿ اعمرومقع, يدل قمغم  ح٦م ُمٕمٜم٤م ٤م صمٌقت اإلمج٤مع  ( 5

و ق . اًمًٙمقيت, إذ ٓ يٕمٚمؿ خم٤مًمػ ْل١مٓء اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ  ح٧م قمٜمٝمؿ اًمٗمتٞم٤م هبذا

.  رمحف اهلل, ٟم٘ماًل قمـ اًم٘م٤ميض أيب احلًـ رطمؿ اهلل اجلٛمٞمعافبٚجيُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف اإلُم٤مم 

.  وسمف يث٧ٌم أن  دي اعمج٤مُمع ذم اإلطمرام ًمٚمح٩م  ق اًمٌدٟم٦م 
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.ػإذاػأعالػباضحجػطنػرامػشابلػتغرشاػحتىػغػضغاػحجؼطا:ػػاضطدأضظػاضخاطدظػرذرة
 

ُف سَمَٚمَٖمُف  ُِوا": َُم٤مًمِؽ َأٟمَّ ٍٛ َوَأَبٚ ُهَرْيَرَة ُشئِ ىَّمِٚب َوَظِعَّم ْبَن َأيِب َضٚفِ َر ْبَن اخْلَ َّ : َأنَّم ُظ

  ِّٟ ُه َوُهَو حُمِْرٌم بِٚحْلَ َِ َظْن َرُجٍل َأَصَٚب َأْه

ُٚفوا  ََ ُّٟ َؿٚبٍِل : َؾ اَم َح ِٓ ْٔ َِ اَم، ُثمَّم َظ ُٓ َٔٚ َحجَّم ِو َْ اَم َحتَّمى َي ِٓ ِٓ َِٔٚن فَِوْج ِو ّْ َذاِن َي ٍُ َيْْ

ْديُ  . َواهْلَ

ٍٛ : َؿَٚل  َؿٚ َحتَّمى : َوَؿَٚل َظِعُّ ْبُن َأيِب َضٚفِ رَّم ٍَ ِّٟ ِمْن َظٍٚم َؿٚبٍِل َت َوإَِذا َأَهالَّم بِٚحْلَ

اَم  ُٓ َٔٚ َحجَّم ِو َْ . ()"َي

ـْ ": َوىَمْقُل قَمكِمٍّ ريض اهلل قمٜمف": ؿٚل اإلمٚم افبٚجي رمحه اهلل َوإَِذا َأَ الَّ سم٤ِمحْل٩َمِّد ُِم

ُٝماَم  ىَم٤م طَمتَّك َيْ٘مِْمَٞم٤م طَمجَّ ٤مومِِٕملُّد "قَم٤مٍم ىَم٤مسمٍِؾ شَمَٗمرَّ , َوسمِِف ىَم٤مَل اًمِمَّ
()  .

ىَم٤م: َوىَم٤مَل َأسُمق طَمٜمِٞمَٗم٦َم  ًَمْٞمَس قَمَٚمْٞمِٝماَم َأْن َيَتَٗمرَّ
() .

ًمِٞمُؾ قَمغَم َُم٤م َٟمُ٘مقًُمُف  َح٤مسَم٦ِم : َواًمدَّ ـْ اًمّمَّ َٓ خُم٤َمًمَِػ َْلاَُم ُِم ٤ٌَّمٍس َو ـِ قَم ىَمْقُل قَمكِمٍّ َواسْم

ُف إمْج٤َمعٌ  ٧ٌََم َأٟمَّ . ()ا ـ"وَمَث

:  افتًِٔق 

شم٘مدم ذم اعم٠ًمًم٦م اًمتل ىمٌٚمٝم٤م إيراد اًمٜمّمقص ذم ذًمؽ, وسمٞم٤من  ح٦م اإلمج٤مع 

. اًمًٙمقيت قمغم  ذا, وهلل احلٛمد واعمٜم٦م

                                           

 

 

 

 




 

.ػطنػباتػوراءػاضطػبظػضمػغبتػبطظى:ػاضطدأضظػاضداددظػرذرة
 

.  سمٛمٜمكُمـ ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م اعمٌٞم٧م سمٛمٜمك: وم٘مد سم٤مت رؾمقل اهلل 

ـْ ضَم٤مسمِر  ِلَّ ":  َيُ٘مقُل قَم :  َيْرُِمل قَمغَم َراطِمَٚمتِِف َيْقَم اًمٜمَّْحِر َوَيُ٘مقُل َرَأْي٧ُم اًمٜمٌَّ

تِل َ ِذهِ  َٓ َأطُم٩مُّد سَمْٕمَد طَمجَّ َٓ َأْدِري ًَمَٕمكمِّد  . ()"ًمَِت٠ْمظُمُذوا َُمٜم٤َمؾِمَٙمُٙمْؿ وَم٢ميِنِّد 

! وُمـ اعمٝمؿ ًمٚمح٤مج أن يٕمٚمؿ طمد ُمٜمك, ًمٞمتح٘مؼ ُمٜمف اعمٌٞم٧م هب٤م, أداء ْلذا اًمٜمًؽ

ُف ىَم٤مَل  ـْ َٟم٤مومٍِع َأٟمَّ َزقَمُٛمقا ": وٟمٌف اًم٤ٌمضمل رمحف اهلل إمم ذًمؽ ذم ذطمف عم٤م رواه َُم٤مًمِؽ قَم

٦ٌَمِ   اًْمَٕمَ٘م
ِ
ـْ َوَراء ًٓ ُيْدظِمُٚمقَن اًمٜم٤َّمَس ُِم ٌَْٕم٨ُم ِرضَم٤م ـَ اخْلَٓم٤َّمِب يَم٤مَن َي . ()"َأنَّ قُمَٛمَر سْم

ـْ ": ىَمْقًُمفُ ": ؿٚل اإلمٚم افبٚجي رمحه اهلل ًٓ ُيْدظِمُٚمقَن اًمٜم٤َّمَس ُِم ٌَْٕم٨ُم ِرضَم٤م يَم٤مَن َي

٦ٌَمِ   اًْمَٕمَ٘م
ِ
وٌع يَم٤معْمَُ٘م٤مِم هِب٤َم َويُمؾُّد "َوَراء َنَّ اعْمٌَِٞم٧َم سمِِٛمٜمًك ًَمَٞم٤مزِمَ ُِمٜمًك َُمنْمُ

ِٕ  ُيِريُد ًَمَٞم٤مزِمَ ُِمٜمًك 

٦ٌَِم إًَمْٞمَٝم٤م يَم٤مًمٜمَّْحِر  ُف َيَتَٕمٚمَُّؼ سماَِم ُدوَن اًْمَٕمَ٘م .  طُمْٙمٍؿ شَمَٕمٚمََّؼ سمِِٛمٜمًك وَم٢مِٟمَّ

ٌِْد احْلََٙمؿِ  ـُ قَم َوىَمْد ىَم٤مَل اسْم
ـِ طَمٌِٞم٥ٍم () ـْ َُم٤مًمٍِؽ َواسْم  قَم

ـِ اعْم٤َمضِمُِمقِن () ـْ اسْم ـْ :  قَم َُم

َء قَمَٚمْٞمِف طَمتَّك َيٌِٞم٧َم  ٌََح وَماَل َرْ ٦َم َأيْمَثَر ًَمْٞمَٚمتِِف صُمؿَّ َأشَمك إمَم ُِمٜمًك وَم٠َمىَم٤مَم هِب٤َم طَمتَّك َأْ  َأىَم٤مَم سمَِٛمٙمَّ

. ًَمْٞمَٚم٦ًم يَم٤مُِمَٚم٦ًم وَمَٕمَٚمْٞمِف َدمٌ 

                                           

 

 

 

 




 

ازِ  ـُ اعْمَقَّ َوَرَوى اسْم
٦ٌَِم وَمْٚمُٞمْٝمِد َ ْدًي٤م  : () ـْ سَم٤مَت ًَمْٞمَٚم٦ًم َأْو ضُمؾَّ ًَمْٞمَٚم٦ٍم َوَراَء اًْمَٕمَ٘م َأنَّ َُم

َء قَمَٚمْٞمفِ  . َوإِْن سَم٤مَت سَمْٕمَض ًَمْٞمَٚم٦ٍم وَماَل َرْ

َْ ُؾ ذِم َذًمَِؽ  ْٕ ِلَّ : َوا ٤ٌَّمَس ذِم َأنَّ اًمٜمٌَّ َص اًْمَٕم  سَم٤مَت سمِِٛمٜمًك ًَمَٞم٤مزِمَ ُِمٜمًك َوَرظمَّ

َ٘م٤مَي٦مِ  ًِّد ضَْمِؾ اًم
ِٕ ٦َم  . اعْمٌَِٞم٧ِم سمَِٛمٙمَّ

ِه ُدوَن  ٤ٌَّمِس َذًمَِؽ َوًمَِٖمػْمِ َّٓ وَمَٙم٤مَن جَيُقُز ًمِْٚمَٕم ُف َُم٠ْمُُمقٌر سمِِف, َوإِ َوَ َذا َيُدلُّد قَمغَم َأٟمَّ

.  إْرظَم٤مصٍ 

َد افَّْمبِيِّ  ًْ  َب
ِٜ
َّّم
َئِ ْٕ ِل ا ًْ
ٍِ َد َذفَِك بِ َّـم َٖ . َوَؿْد َت

اَلِف  َدِم اخْلِ ًَ
ٌٚع فِ ، َوَهَذا إمْجَ

ِٜ َب ََ ًَ َٝ َوَراَء اْف َر اْدَبِٔ َّ ِْْع ُظ َّ . ()ا ـ"ُثمَّم بِ

: افتًِٔق 

اًمذي ئمٝمر أن حمؾ اإلمج٤مع  ق سمٞم٤من طمد ُمٜمك ُمـ ضمٝم٦م اًمٕم٘م٦ٌم, وأن ُمـ  ( 1

. سم٤مت وراء ٤م مل يٙمـ ذم ُمٜمك, وأن طمد ُمٜمك ُمـ ضمٝمتٝم٤م ومٞمام  ق دوهن٤م إًمٞمٝم٤م

. و ذا مل خيتٚمػ ومٞمف أطمد ُمـ أ ؾ اًمٕمٚمؿ

. وأن ُمـ أراد اعمٌٞم٧م سمٛمٜمك ًمٞم٤مزم اًمتنميؼ يٙمقن ومٞمام دون اًمٕم٘م٦ٌم ٓ ومٞمام وراء ٤م

ٓ ظمالف قمٚمٛمتف سملم ": رمحف اهلل ( ـ463ت)ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم اًمٜمٛمري  ( 2

اًمٕمٚمامء أن ُمـ ؾمٜمـ احل٩م اعمٌٞم٧م سمٛمٜمك ًمٞم٤مزم اًمتنميؼ ًمٙمؾ طم٤مج, إٓ ُمـ وزم اًمً٘م٤مي٦م 

 أذن ْلؿ ذم اعمٌٞم٧م سمٛمٙمـ٦م ُمـ ُمـ آل اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م: وم٢من رؾمقل اهلل 

                                           

 

 




 

. ()ا ـ"أضمؾ ؾم٘م٤ميتٝمؿ وأرظمص ًمرقم٤مء اإلسمؾ ذم ذًمؽ

و ٓ ظمالف أن ُمـ ؾمٜمـ ": رمحف اهلل ( ـ628ت)وىم٤مل أسمقاحلًـ اسمـ اًم٘مٓم٤من 

احل٩م اعمٌٞم٧م سمٛمٜمك ًمٞم٤مزم اًمتنميؼ, إٓ ُمـ وزم اًمً٘م٤مي٦م ُمـ آل اًمٕم٤ٌمس سمـ 

 أذن ْلؿ ذم اعمٌٞم٧م سمٛمٙم٦م ُمـ أضمؾ ؾم٘م٤ميتٝمؿ طمتك قمٌداعمٓمٚم٥م, وم٢من رؾمقل اهلل 

. ()ا ـ"واظمتٚمٗمقا ومٞمٛمـ سم٤مت سمٛمٙم٦م ُمـ همػم أ ؾ اًمً٘م٤مي٦م. اؾمت٠مذٟمف ومٞمٝم٤م اًمٕم٤ٌمس

                                           

 

 




 

.ػاضعظغطظػتػدمػصطاػعيػدونػبغع:ػاضطدأضظػاضدابطظػرذرةػ
 

ويم٤مٟم٧م إُمؿ ىمٌٚمٜم٤م قمغم همػم . ُمـ ظمّم٤مئص  ذه إُم٦م أن أطمٚم٧م ْل٤م اًمٖمٜم٤مئؿ

. ذًمؽ

ِلَّ   ٌِْد اهللَِّ َأنَّ اًمٜمٌَّ ـُ قَم ٌْكِم ":  ىَم٤مَل قمـ ضَم٤مسمِر سْم َـّ َأطَمٌد ىَم ٤م مَلْ ُيْٕمَٓمُٝم ًً : ُأقْمٓمِٞم٧ُم مَخْ

ـْ  اَم َرضُمٍؾ ُِم ِجًدا َوـَمُٝمقًرا وَم٠َميُّد ًْ َْرُض َُم ْٕ ػَمَة ؿَمْٝمٍر َوضُمِٕمَٚم٧ْم زِم ا
ًِ قْم٥ِم َُم ُت سم٤ِمًمرُّد ُٟمٍِمْ

ٌْكِم َوُأقْمٓمِٞم٧ُم  طََمٍد ىَم
ِٕ اَلُة وَمْٚمُٞمَّمؾِّد َوُأطِمٚم٧َّْم زِم اعْمََٖم٤مٟمُِؿ َومَلْ حَتِؾَّ  تِل َأْدَريَمْتُف اًمّمَّ ُأُمَّ

٦مً  ٦ًم َوسُمِٕمْث٧ُم إمَِم اًمٜم٤َّمِس قَم٤مُمَّ ٌَْٕم٨ُم إمَِم ىَمْقُِمِف ظَم٤م َّ ِلُّد ُي َٗم٤مقَم٦َم َويَم٤مَن اًمٜمٌَّ  .()"اًمِمَّ

 وَم٠َمنَّ هللَِِّ : وىمًؿ اهلل اًمٖمٜم٤مئؿ وم٘م٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم
ٍ
ء ـْ َرْ اَم هَمٜمِْٛمُتْؿ ُِم َواقْمَٚمُٛمقا َأٟمَّ

ٌِٞمِؾ إِْن يُمٜمُْتْؿ آَُمٜمُْتْؿ سم٤ِمهللَِّ  ًَّ ـِ اًم ٤ميملِِم َواسْم ًَ ؾُمقِل َوًمِِذي اًْمُ٘مْرسَمك َواًْمَٞمَت٤مَُمك َواعْمَ ُف َوًمِٚمرَّ ًَ مُخُ

 ىَمِديرٌ 
ٍ
ء ٌِْدَٟم٤م َيْقَم اًْمُٗمْرىَم٤مِن َيْقَم اًْمَتَ٘مك اجْلَْٛمَٕم٤مِن َواهللَُّ قَمغَم يُمؾِّد َرْ  َوَُم٤م َأْٟمَزًْمٜم٤َم قَمغَم قَم

(. 41:إٟمٗم٤مل)

 ؾ شم٘مًؿ اًمٖمٜم٤مئؿ يمام  ل دون سمٞمع, أو شم٤ٌمع صمؿ شمٕمٓمك ىمٞمٛمتٝم٤م : واعم٠ًمًم٦م  ٜم٤م 

ٕ ح٤مهب٤م؟ 

ىمرر اًم٤ٌمضمل رمحف اهلل اًمدًمٞمؾ قمغم أن اًمٖمٜم٤مئؿ شمقزع وشم٘مًؿ يمام  ل, قمٜمد ذطمف 

ـِ ؾَمِٕمٞمدٍ  ـْ حَيَْٞمك سْم عم٤م رواه َُم٤مًمِؽ قَم
ٞم٥َِّم َيُ٘مقُل  : () ًَ ـَ اعْمُ ُف ؾَمِٛمَع ؾَمِٕمٞمَد سْم َٚن ": َأٟمَّ ـَ

                                           

 

 




 

َٔٚهٍ  ْؼِ ِص ًَ َر بِ
ًِ ِدُفوَن اْفَب ًْ ْم َي ُٓ َّ

وا َؽَْٚئِ ُّ ْزِو إَِذا اْؿَتَس ٌَ  .()"افَّْمُٚس دِم اْف

ٚيِض َأُبو اْفَوفِِٔد افبٚجي ََ ِلِّد ": َؿَٚل اْف ـْ ومِْٕمِؾ اًمٜمٌَّ فَْمَٝمُر قِمٜمِْدي ُِم ْٕ ُٛمُف َوا ًْ  ىَم

َٝم٧ْم . َذًمَِؽ ُدوَن سَمْٞمعٍ  تِل شَمَقضمَّ ٦ِم اًمَّ يَّ ِ ـِ قُمَٛمَر ذِم اًمنَّ ٌِْد اهللَِّ سْم َوقَمغَم َذًمَِؽ َوَرَد طَمِدي٨ُم قَم

ٌََٚمَٖم٧ْم ؾُمْٝماَمهُنُْؿ اصْمٜمَْل قَمنَمَ سَمِٕمػًما َأْو َأطَمَد قَمنَمَ سَمِٕمػًما ٌََؾ َٟمْجٍد وَم ىِم
َتِٛمُؾ َأنَّ () ُف حَتْ َّٓ َأٟمَّ , إ

ٞمِّد٥ِم  ًَ ـِ اعْمُ ٌَْٞمَع سمُِٕمْذٍر, َوىَمْقًُمُف ذِم طَمِدي٨ِم ؾَمِٕمٞمِد سْم ُٛمقا ": َذًمَِؽ اًْم ًَ يَم٤مَن اًمٜم٤َّمُس إَذا اىْمَت

ٌَِٕمػَم سمَِٕمنْمِ ؿِمَٞم٤مهٍ  َٓ , "هَمٜم٤َمِئَٛمُٝمْؿ َيْٕمِدًُمقَن اًْم َح٤مسَم٦ِم ًَمُف َو َوَ َذا َيْ٘مَتيِض شَمْٙمَراَر ومِْٕمِؾ اًمّمَّ

ُف إمْج٤َمٌع  ٧ٌُُم َأٟمَّ . ُيْٕمَٚمُؿ خُم٤َمًمٌِػ ومِٞمِف وَمَٞمْث

َّٓ حِل٤َمضَم٦ٍم  ُٝمْؿ ُُمَتَٕمٚمِّدٌؼ سم٤ِمًْمَٕملْمِ وَمَٚمْٞمَس ًَمُف َأْن َيٌِٞمَع قَمَٚمْٞمِٝمْؿ إ ـْ ضِمَٝم٦ِم اعْمَْٕمٜمَك َأنَّ طَم٘مَّ َوُِم

. ()ا ـ"َداقِمَٞم٦ٍم إمَم َذًمَِؽ 

: افتًِٔق 

 ؾ شم٤ٌمع اًمٖمٜمٞمٛم٦م صمؿ شم٘مًؿ ىمٞمٛمتٝم٤م, أو شم٘مًؿ يمام : اعم٠ًمًم٦م حمؾ اإلمج٤مع  ل ( 1

 ل؟  

 رمحف اهلل أهن٤م شم٘مًؿ يمام  ل, و ق اًمٔم٤م ر ُمـ ومٕمؾ اًمرؾمقل افبٚجياؾمتٔمٝمر 

وأيده سمدًٓم٦م اإلمج٤مع اًمًٙمقيت اعم٠مظمقذة ُمـ إصمر قمـ اسمـ اعمًٞم٥م رمحف اهلل , .

: ووضمف دًٓم٦م أصمر اسمـ اعمًٞم٥م قمغم اإلمج٤مع اًمًٙمقيت  ل اًمت٤مًمٞم٦م ( 2

ذم ُمثؾ  ذا اًمًٞم٤مق شمٗمٞمد اًمتٙمرار,  (يم٤من), و "...يم٤من اًمٜم٤مس إذا ": أٟمف ىم٤مل- 

                                           

 



 

 




 

! إذ اعمٕمٜمك يمٚمام اىمتًؿ اًمٜم٤مس اًمٖمٜم٤مئؿ قمدوا اًمٌٕمػم سمٕمنم ؿمٞم٤مه

. وُمثؾ  ذا يِمتٝمر- 

. ومل يٕمٚمؿ ظمالف أو ٟمٙمػم- 

وحمؾ اإلمج٤مع  ق سمٞم٤من إ ؾ ذم اًمٖمٜمٞمٛم٦م, و ق أن شم٘مًؿ دون سمٞمع, وم٢من  ( 3

. سم٤مع اًمٖمٜمٞمٛم٦م صمؿ ىمًؿ ىمٞمٛمتٝم٤م, ضم٤مز ذًمؽ إذا يم٤من حل٤مضم٦م

و ل  ؾ جيقز أن شم٘مًؿ اًمٖمٜمٞمٛم٦م ذم : و ذه اعم٠ًمًم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم ُم٠ًمًم٦م أظمرى ( 4

دار احلرب ىمٌؾ اًمرضمقع إمم دار اإلؾمالم؟ 

: وُمذا ٥م اًمٕمٚمامء ذم اعم٠ًمًم٦م

, إمم أٟمف ٓ شم٘مًؿ اًمٖمٜمٞمٛم٦م ذم دار احلرب, طمتك حت٤مز سمدار ()ذ ٥م احلٜمٗمّٞم٦م

.  اإلؾمالم: و ذا ذط صمٌقت اعمٚمؽ

:  ذم  ذه اعم٠ًمًم٦م إمم ىمقًملم()وذ ٥م اعم٤مًمٙمّٞم٦م

أّٟمف يٜمٌٖمل ًمإلُم٤مم أن يٌٞمع اًمٖمٜم٤مئؿ ذم دار : , و ق ()اًم٘مقل إّول ًمًحٜمقن

.  أرسمٕم٦م ًمٚمجٞمش ومخس ًمٌٞم٧م اعم٤مل: احلرب ًمٞم٘مًؿ أصمامهن٤م مخ٦ًم أىم٤ًمم 

أّن اإلُم٤مم خمػّم ذم سمٞمٕمٝم٤م ذم دار احلرب : واًم٘مقل اًمّث٤مين عمحّٛمد سمـ اعمّقاز, و ق 

أو ىمًؿ إقمٞم٤من, و ذا يمّٚمف إن أُمٙمـ اًمٌٞمع ذم دار احلرب: سم٠من وضمد ُمِمؽم يِمؽمي 

وأضمٞم٥م سم٠مّن . وسمح٨م ذم سمٞمٕمٝم٤م سمٌٚمد احلرب سم٠مّٟمف وٞم٤مع ًمرظمّمٝم٤م. سم٤مًم٘مٞمٛم٦م ٓ سم٤مًمٕملم

                                           

 

 

 




 

أُّم٤م إذا مل يٛمٙمـ اًمٌٞمع ذم سمٚمد احلرب, ومٞمتٕملّم . ذًمؽ يرضمع ًمٚمٖم٤مٟمٛملم ٕهّنؿ اعمِمؽمون

.  قمغم اإلُم٤مم أن ي٘مًٛمٝم٤م ىمًٛم٦م إقمٞم٤من

 شم٘مًؿ اًمٖمٜمٞمٛم٦م ذم دار احلرب و ٓ ي١مظمر ٤م طمتك يرضمع إمم ()وقمٜمد اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م

. دار اإلؾمالم

إمم أن اًمٖمٜمٞمٛم٦م َتٚمؽ سم٤مٓؾمتٞمالء قمٚمٞمٝم٤م ذم دار احلرب, ودمقز ()وذ ٥م احلٜم٤مسمٚم٦م

.  ىمًٛمتٝم٤م ومٞمٝم٤م ًمثٌقت أيديٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م, وزوال ُمٚمؽ اًمٙمٗم٤مر قمٜمٝم٤م

وم٤مشمٗمؼ اعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م قمغم ضمقاز ىمًٛم٦م اًمٖمٜمٞمٛم٦م ذم دار احلرب ىمٌؾ 

اًمرضمقع هب٤م وطمٞم٤مزهت٤م ذم دار اإلؾمالم, وظم٤مًمػ ذم ذًمؽ احلٜمٗمٞم٦م, ُم٤ممل ي٘مًؿ اإلُم٤مم, 

أو شمتّمؾ سمٌٚمد اإلؾمالم وأضمري ومٞمٝم٤م طمٙمؿ اإلؾمالم: ٕن ًمإلُم٤مم أن حيٙمؿ ذم 

! ()اعمختٚمػ ومٞمف

وقمٚمٞمف وم٤مًم٘مقل سمجقاز ىمًٛم٦م اًمٖمٜمٞمٛم٦م ذم دار احلرب أؾمٕمد سم٤مإلمج٤مع اًمًٙمقيت 

. واهلل اقمٚمؿ

                                           

 

 

 




 

اضعظغطظػضطنػذؼدػاضوشطظػ:ػاضطدأضظػاضثاطظظػرذرةػ
 

ـْ : ىمًؿ اهلل اًمٖمٜم٤مئؿ سملم اًمٖم٤مٟمٛملم ىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اَم هَمٜمِْٛمُتْؿ ُِم َواقْمَٚمُٛمقا َأٟمَّ

ٌِٞمِؾ إِْن  ًَّ ـِ اًم ٤ميملِِم َواسْم ًَ ؾُمقِل َوًمِِذي اًْمُ٘مْرسَمك َواًْمَٞمَت٤مَُمك َواعْمَ ُف َوًمِٚمرَّ ًَ  وَم٠َمنَّ هللَِِّ مُخُ
ٍ
ء َرْ

ٌِْدَٟم٤م َيْقَم اًْمُٗمْرىَم٤مِن َيْقَم اًْمَتَ٘مك اجْلَْٛمَٕم٤مِن َواهللَُّ قَمغَم يُمؾِّد  يُمٜمُْتْؿ آَُمٜمُْتْؿ سم٤ِمهللَِّ َوَُم٤م َأْٟمَزًْمٜم٤َم قَمغَم قَم

 ىَمِديرٌ 
ٍ
ء (. 41:إٟمٗم٤مل) َرْ

واًم١ًمال ُمتك يٙمقن اعمِم٤مرك ذم ضمٞمش اعمًٚمٛملم ُمـ اًمٖم٤مٟمٛملم؟  ؾ يٙمقن 

ُمٜمٝمؿ وًمق مل حيي اًمقىمٕم٦م, أو ٓسمد ُمـ طمْمقره ًمٚمقىمٕم٦م؟ 

.  ذا ُمقوقع  ذه اعم٠ًمًم٦م

 :مذاهٛ أهل افًِم دم من يستحق افٌّْٜٔ

اًمذي يًتحؼ اًمًٝمؿ   ق اًمرضمؾ اعمًٚمؿ اعم٘م٤مشمؾ, و ق أن يٙمقن  : ظْد احلٍْٜٔ

, وؾمقاء ىم٤مشمؾ أو مل ي٘م٤مشمؾ: ٕن ودخل دار احلرب ظذ ؿهد افَتٚلُمـ أ ؾ اًم٘مت٤مل, 

اجلٝم٤مد واًم٘مت٤مل إر ٤مب اًمٕمدو, وذا يمام حيّمؾ سمٛم٤ٌمذة اًم٘متؾ حيّمؾ سمث٤ٌمت اًم٘مدم ذم 

.  ػ اًم٘مت٤مل ردا ًمٚمٛم٘م٤مشمٚم٦م ظمِمٞم٦م يمر اًمٕمدو قمٚمٞمٝمؿ

وؾمقاء يم٤من ُمريْم٤م أو  حٞمح٤م ؿم٤مسم٤م أو ؿمٞمخ٤م طمرا أو قمٌدا ُم٠مذوٟم٤م سم٤مًم٘مت٤مل: 

. ٕهنؿ ُمـ أ ؾ اًم٘مت٤مل

وم٠مُم٤م اعمرأة واًمّمٌل اًمٕم٤مىمؾ واًمذُمل واًمٕمٌد اعمحجقر ومٚمٞمس ْلؿ ؾمٝمؿ يم٤مُمؾ 

. وًمٙمـ يروخ ْلؿ قمغم طم٥ًم ُم٤م يرى اإلُم٤مم. ٕهنؿ ًمٞمًقا ُمـ أ ؾ اًم٘مت٤مل

ويمذا ٓ ؾمٝمؿ ًمٚمت٤مضمر ٕٟمف مل يدظمؾ اًمدار قمغم ىمّمد اًم٘مت٤مل, إٓ إذا ىم٤مشمؾ ُمع 

اًمٕمًٙمر وم٢مٟمف يًتحؼ ُم٤م يًتح٘مف اًمٕمًٙمر: ٕٟمف شمٌلم أٟمف دظمؾ اًمدار قمغم ىمّمد اًم٘مت٤مل 




 

. ومٙم٤من ُم٘م٤مشمال 

وٓ ؾمٝمؿ ًمألضمػم ٟٓمٕمدام اًمدظمقل قمغم ىمّمد اًم٘مت٤مل, وم٢من ىم٤مشمؾ ٟمٔمر ذم ذًمؽ 

إن شمرك اخلدُم٦م وم٘مد دظمؾ ذم مجٚم٦م اًمٕمًٙمر, وإن مل يؽمك ومال رء ًمف أ ال ٕٟمف إذا مل 

.   ()يؽمك شمٌلم أٟمف مل يدظمؾ قمغم ىمّمد اًم٘مت٤مل

احلري٦م, واإلؾمالم, : اًمٖمٜمٞمٛم٦م عمـ شمقومرت ومٞمف ذوط ؾمٌٕم٦م, و ل : ظْد ادٚفُٜٔ

 ىم٤مشمؾ أو مل ي٘م٤مشمؾ, واخلروج سمٜمٞم٦م اجلٝم٤مد, ٓ وحوور افوؿًٜواًمٌٚمقغ, واًمّمح٦م, 

واًمتج٤مر . ومٛمـ شمقومرت ومٞمف  ذه اًمنموط أؾمٝمؿ ًمف سم٤مشمٗم٤مق ذم اعمذ ٥م. جلٝم٤مد أو أضمػم

واظمتٚمٗمقا ذم اعمرأة واًمٕمٌد واًمّمٌل إذا يم٤من . وإضمراء ٓ ي٘مًؿ ْلؿ سم٤مشمٗم٤مق قمٜمد ؿ

. ()ُمٓمٞم٘م٤ًم ًمٚم٘مت٤مل, إذا ؿمٝمد اًمقىمٕم٦م  ؾ ي٘مًؿ ْلؿ؟

, ُمـ (احلرب: أي) صٓد افوؿًٜ افٌّْٜٔ دن : () واحلْٚبِٜ()ظْد افنٚؾًٜٔ

. أ ؾ اًم٘مت٤مل, ىم٤مشمؾ أو مل ي٘م٤مشمؾ, طمتك دم٤مر اًمٕمًٙمر وأضمرائٝمؿ اعمًتٕمديـ ًمٚم٘مت٤مل

وم٤مشمٗمؼ اعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م قمغم أن اًمٖمٜمٞمٛم٦م عمـ ؿمٝمد اًمقىمٕم٦م, قمغم 

. شمٗم٤م ٞمؾ سمٞمٜمٝمؿ ذم  ٗم٦م اعم٘م٤مشمؾ

اًمٖمٜمٞمٛم٦م عمـ دظمؾ دار احلرب سمٜمٞم٦م اجلٝم٤مد, ومٚمؿ : وظم٤مًمػ احلٜمٗمٞم٦م وم٘م٤مًمقا

 !يِمؽمـمقا ؿمٝمقد اًمقىمٕم٦م

                                           

 

 

 

 




 

وىمد اٟمتٍم اًم٤ٌمضمل رمحف اهلل ًمنمط ؿمٝمقد اًمقىمٕم٦م, قمٜمد ذطمف عم٤م أورده ُم٤مًمؽ 

ـِ ؾَمِٕمٞمٍد  ـْ حَيَْٞمك سْم ٞم٥َِّم َيُ٘مقُل : ذم اعمقـم٠م قَم ًَ ـَ اعْمُ ُف ؾَمِٛمَع ؾَمِٕمٞمَد سْم َٚن افَّْمُٚس دِم ": َأٟمَّ ـَ

َٔٚهٍ  ْؼِ ِص ًَ َر بِ
ًِ ِدُفوَن اْفَب ًْ ْم َي ُٓ َّ

وا َؽَْٚئِ ُّ ْزِو إَِذا اْؿَتَس ٌَ  .()"اْف

ُف  ضَِمػِم ذِم اًْمَٖمْزِو إِٟمَّ ْٕ إِْن يَم٤مَن ؿَمِٝمَد اًْمِ٘مَت٤مَل َويَم٤مَن َُمَع اًمٜم٤َّمِس قِمٜمَْد : ىَم٤مَل َُم٤مًمِؽ ذِم ا

 َّٓ َؿ إِ ًَ َٓ ُيْ٘م ا وَمَٚمُف ؾَمْٝمُٛمُف َوإِْن مَلْ َيْٗمَٕمْؾ َذًمَِؽ وَماَل ؾَمْٝمَؿ ًَمُف َوَأَرى َأْن  اًْمِ٘مَت٤مِل َويَم٤مَن طُمرًّ

طَْمَرارِ  ْٕ ـْ ا ـْ ؿَمِٝمَد اًْمِ٘مَت٤مَل ُِم َ
. ()"عمِ

ـْ )": ؿٚل افبٚجي رمحه اهلل ُل ذِم ِ َٗم٦ِم طُمُْمقِر اًْمِ٘مَت٤مِل قَمغَم اعْمَِْمُٝمقِر ُِم َوَّ ْٕ ٤ٌَمُب ا اًْم

, وَم٢مِْن مَلْ حَيُْيْ اًْمِ٘مَت٤مَل سم٠َِمْن َيُٙمقَن ذِم اجْلَْٞمِش َوىْمَتُف َوإِْن مَلْ ُيَ٘م٤مشمِْؾ َأْو َيُٙمقُن ذِم (ىَمْقِل َُم٤مًمٍِؽ 

هُ  ـْ طَمَيَ . طُمْٙمِؿ َُم

٦ٌَِم احْلَْرِب سمَِٛمٜمِْزًَم٦ِم اًْمِ٘مَت٤مِل؟   ُدوَن ُُمٜم٤َمؿَم
َوَ ْؾ َيُٙمقُن اًْمتَِ٘م٤مُء اجْلَْٛمَٕملْمِ

ـْ : ىَم٤مَل ؾَمْحٜمُقٌن  َ
ُٗمقُف ُِمٜم٤َّم َوُِمٜمُْٝمْؿ َومَلْ ُيٜم٤َمؿَم٥ْم اًْمِ٘مَت٤مُل وَماَل ؾَمْٝمَؿ عمِ إَذا ىَم٤مَُم٧ْم اًمّمُّد

ـْ َُم٤مًمٍِؽ . َُم٤مَت طِمٞمٜمَِئذٍ  اِز َٟمْحَقُه قَم ـُ اعْمَقَّ . َوَرَوى اسْم

اَم ُ َق طُمُْمقُر  ٦ٌَِم اًْمِ٘مَت٤مِل: وَمُحُْمقُر اًْمِ٘مَت٤مِل قِمٜمَْدُه إٟمَّ ـْ َُم٤مَت سَمْٕمَد ُُمٜم٤َمؿَم َ
ْٝمُؿ عمِ ًَّ اَم اًم َوإِٟمَّ

َٓ طُمُْمقُر اعْمَُ٘م٤مسَمَٚم٦ِم َواعْمَُقاضَمَٝم٦ِم  ٦ٌَِم  . اعْمُٜم٤َمؿَم

ـُ طَمٌِٞم٥ٍم  إنَّ ُُمَِم٤مَ َدَة اًْمَ٘مْرَي٦ِم َأْو : ؾَمِٛمْٕم٧م َأنَّ َأْ َح٤مَب َُم٤مًمٍِؽ ىَم٤مًُمقا : َوىَم٤مَل اسْم

ـْ ىِمَت٤مٌل  َٙمِر يَم٤مًْمِ٘مَت٤مِل َوإِْن مَلْ َيُٙم ًْ ـِ َأْو اًْمَٕم ّْم
. احْلِ

اِز  ـِ اعْمَقَّ َٓ َوضْمُف ِرَواَي٦ِم اسْم اَُم َؿٚ َر ريض اهلل ظْٓام َأَنَّم َّ ٍر َوُظ ُْ اَم : َمٚ ُرِوَي َظْن َأيِب َب َّٕم إ

                                           

 

 




 

 َٜ ًَ َد اْفَوْؿ ِٓ َْن َص
ُٜ دِ َّ ِْٔ ٌَ اْف

ُه إمْجَٚعٌ () َّٕم َٝ َأ اَم، َؾَثَب
تَِنِٚر َأْؿَواهِلِ ْٕ اَم، َمَع ا َٓ خُمَٚفَِف هَلُ .  ، َو

ـْ  َ ٤م ُِم ؾْمتِْٕماَمِل قَمغَم احْلَْرِب ُدوَن هَمػْمِ
ِٓ اَم َيٜمَْٓمٚمُِؼ ذِم قُمْرِف ا َواؾْمُؿ اًْمَقىِمٞمَٕم٦ِم إٟمَّ

ْؤَي٦مِ  . اعْمَُقاضَمَٝم٦ِم َواعْمَُ٘م٤مسَمَٚم٦ِم َواًمرُّد

٦ٌَِم اًْمَٕمُدوِّد  ُؾ إمَم هَمَٚم ـْ اًْمَٖمْزِو اًْمِ٘مَت٤مُل َوسمِِف ُيَتَق َّ ـْ ضِمَٝم٦ِم اعْمَْٕمٜمَك إنَّ اعْمَْ٘مُّمقَد ُِم َوُِم

هِ  ٤ٌَمُر سمِِف ُدوَن هَمػْمِ
قْمتِ ِٓ . ()ا ـ"َوإطِْمَراِز اًْمَٖمٜمِٞمَٛم٦ِم وَمَقضَم٥َم َأْن َيُٙمقَن ا

: افتًِٔق 

ىمد اؿمتٛمؾ قمرض اعمذا ٥م اًم٤ًمسم٘م٦م قمغم ذوط اؾمتح٘م٤مق اًمٖمٜمٞمٛم٦م,  ( 1

:  ومٞمًتحّؼ اًمٖمٜمٞمٛم٦م ُمـ اضمتٛمٕم٧م ومٞمف اًمنّموط اًمّت٤مًمٞم٦م 

 أن يٙمقن اعمًتحّؼ  حٞمح٤ًم أي ُمـ أ ؾ اًم٘مت٤مل , وإن يم٤من يًٝمؿ :أّوًٓ 

ًمٚمٛمريض اًّمذي ؿمٝمد اسمتداء اًم٘مت٤مل  حٞمح٤ًم صمّؿ ُمرض واؾمتٛمّر ي٘م٤مشمؾ , ومل يٛمٜمٕمف 

ُمروف ُمـ اًم٘مت٤مل , وم٢من مل يِمٝمده ومال يًٝمؿ ًمف, إّٓ أن يٙمقن ذا رأي, يمٛم٘مٕمد أو 

ويمذًمؽ ُمـ ُمٜمٕمف اًمنّمع ُمـ اجلٝم٤مد ًمديـ قمٚمٞمف, أو . أقمرج أو أؿمّؾ أو أقمٛمك ًمف رأي

ُمٜمٕمف أسمقاه ُمٜمف ومحي, ومٞمًٝمؿ ًمف ًمتٕملّم اجلٝم٤مد سمحْمقره, أي ًمّمػمورة اجلٝم٤مد 

.  ومرض قملم سمحْمقره, ومال يتقىّمػ قمغم اإلذن 

 ًٚ  ّٕن ; أن يدظمؾ دار احلرب قمغم ىمّمد اًم٘مت٤مل , ؾمقاء ىم٤مشمؾ أو مل ي٘م٤مشمؾ :ثٕٚٔ

اجلٝم٤مد واًم٘مت٤مل إر ٤مب ًمٚمٕمدّو , و ذا يمام حيّمؾ سمٛم٤ٌمذة اًم٘متؾ حيّمؾ سمث٤ٌمت اًم٘مدم 

                                           

 

 




 

ويمذًمؽ إذا طمي سمٜمّٞم٦م . ذم  ّػ اًم٘مت٤مل رّدًا ًمٚمٛم٘م٤مشمٚم٦م , ظمِمٞم٦م يمّر اًمٕمدّو قمٚمٞمٝمؿ 

إّٟمام اًمٖمٜمٞمٛم٦م عمـ ؿمٝمد ": أظمرى وىم٤مشمؾ , ًم٘مقل أيب سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام 

. ّٕن ذم ؿمٝمقد اًم٘مت٤مل شمٙمثػم ؾمقاد اعمًٚمٛملم. وٓ خم٤مًمػ ْلام ُمـ اًمّّمح٤مسم٦م . "اًمقىمٕم٦م

ومٕمٚمؿ أّٟمف ًمق  رب أؾمػم ُمـ يمّٗم٤مر ومحي سمٜمّٞم٦م ظمالص ٟمٗمًف دون اًم٘مت٤مل مل يًتحّؼ 

.  إّٓ إن ىم٤مشمؾ

. وٓ رء عمـ طمي سمٕمد اٟم٘مْم٤مء اًم٘مت٤مل وطمٞم٤مزة اعم٤مل

قمٜمد احلٜمٗمّٞم٦م - ومٞمٕمٓمك . أُّم٤م ُمـ طمي ىمٌؾ طمٞم٤مزة اعم٤مل وسمٕمد اٟم٘مْم٤مء اًم٘مت٤مل 

.  ًمٚمحقىمف ىمٌؾ َت٤مم آؾمتٞمالء - وذم ىمقل ًمٚمِّم٤مومٕمّٞم٦م 

.  وإ ّح قمٜمد اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م اعمٜمع: ّٕٟمف مل يِمٝمد ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمقىمٕم٦م

وًمق ُم٤مت سمٕمد اٟم٘مْم٤مء اًم٘مت٤مل وىمٌؾ احلٞم٤مزة يٕمٓمك قمغم إ ّح قمٜمد اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م 

واحلٜم٤مسمٚم٦م: ًمقضمقد اعم٘متيض ًمٚمّتٛمٚمٞمؽ و ق اٟم٘مْم٤مء اًم٘مت٤مل, واًم٘مقل اًمّث٤مين قمٜمد 

.  ٓ يٕمٓمك , سمٜم٤مًء قمغم أهّن٤م َتٚمؽ سم٤مٟٓم٘مْم٤مء ُمع احلٞم٤مزة, و ق ىمقل احلٜمٗمّٞم٦م: اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م 

وًمق ُم٤مت ذم أصمٜم٤مء اًم٘مت٤مل ىمٌؾ طمٞم٤مزة رء, ومال رء ًمف قمٜمد احلٜمٗمّٞم٦م, و ق 

.  اعمذ ٥م قمٜمد اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م 

أُّم٤م إضمػم ًمًٞم٤مؾم٦م اًمّدواّب وطمٗمظ إُمتٕم٦م, واًمّت٤مضمر واعمحؽمف ومٞمًٝمؿ ْلؿ 

إذا ىم٤مشمٚمقا: ًمِمٝمقد اًمقىمٕم٦م وىمت٤مْلؿ ذم إفمٝمر قمٜمد اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م, واًم٘مقل اًمّث٤مين 

.   ٕهّنؿ مل  ي٘مّمدوا اجلٝم٤مد;أّٟمف ٓ يًٝمؿ ْلؿ : ًمٚمِّم٤مومٕمّٞم٦م

 ًٚ .   أن يٙمقن ذيمرًا , ومال يًٝمؿ ًمألٟمثك وًمق ىم٤مشمٚم٧م :ثٚفث

 ًٚ .   أن يٙمقن ُمًٚماًم , ومال يًٝمؿ ًمٙم٤مومر وًمق ىم٤مشمؾ :رابً




 

 ًٚ .   أن يٙمقن طمّرًا , ومال يًٝمؿ ًمٕمٌد وًمق ىم٤مشمؾ :خٚمس

 ًٚ ويروخ عمـ . ومال يًٝمؿ عمجٜمقن أو ًمّمٌّل .  أن يٙمقن قم٤مىماًل سم٤مًمٖم٤ًم :شٚدش

.  ( )ؾمٌؼ سمح٥ًم رأي اإلُم٤مم

مل يذيمر احلٜمٗمٞم٦م دًمٞماًل عم٤م ذ ٌقا إًمٞمف ُمـ اؾمتح٘م٤مق اًمٖمٜمٞمٛم٦م سمٛمجرد دظمقل  ( 2

. دار احلرب, سمٜمٞم٦م اجلٝم٤مد, دون اؿمؽماط ؿمٝمقد اًمقىمٕم٦م, همػم وضمقه ُمـ اًمرأي

واًمذي ضم٤موز اًمدرب وم٤مرؾم٤م قمغم ىمّمد اًم٘مت٤مل " : ()"سمدائع اًمّمٜم٤مئع"ىم٤مل ذم 

: جم٤م د ًمقضمٝملم

أن اعمج٤موزة قمغم  ذا اًمقضمف إر ٤مب اًمٕمدو, وأٟمف ضمٝم٤مد, واًمدًمٞمؾ : أطمدمه٤م 

ٌُقَن سمِِف : ىمقًمف قمز وضمؾ: قمغم أٟمف إر ٤مب اًمٕمدو وأٟمف ضمٝم٤مد  ـْ ِرسَم٤مِط اخْلَْٞمِؾ شُمْرِ  َوُِم

يُمؿْ  , وٕن دار احلرب ٓ ختٚمق قمـ قمٞمقن (60ُمـ أي٦م: إٟمٗم٤مل) قَمُدوَّ اهللَِّ َوقَمُدوَّ

اًمٙمٗم٤مر وـمالئٕمٝمؿ وم٢مذا دظمٚمٝم٤م ضمٞمش يمثٞمػ رضم٤مٓ وريم٤ٌمٟم٤م وم٤مجلقاؾمٞمس خيؼموهنؿ 

  راسم٤م إمم اًم٘مالع ()سمذًمؽ ومٞم٘مع اًمرقم٥م ذم ىمٚمقهبؿ طمتك يؽميمقا اًم٘مرى واًمرؾم٤مشمٞمؼ

. واحلّمقن اعمٜمٞمٕم٦م, ومٙم٤من جم٤موزة اًمدرب قمغم ىمّمد اًم٘مت٤مل إر ٤مب اًمٕمدو وأٟمف ضمٝم٤مد

أن ومٞمف همٞمظ اًمٙمٗمرة ويمٌتٝمؿ: ٕن وطء أروٝمؿ وقم٘مر دار ؿ مم٤م : واًمث٤مين 

                                           

 

 

 

 




 

٤مرَ : يٖمٞمٔمٝمؿ, ىم٤مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ُمـ : اًمتقسم٦م) َوٓ َيَٓم٠ُموَن َُمْقـمِئ٤ًم ُيِٖمٞمُظ اًْمُٙمٗمَّ

, وومٞمف ىمٝمر ؿ وُم٤م اجلٝم٤مد إٓ ىمٝمر أقمداء اهلل شمٕم٤ممم إلقمزاز ديٜمف وإقمالء (120أي٦م

. ... . يمٚمٛمتف, ومدل أن جم٤موزة اًمدرب وم٤مرؾم٤م قمغم ىمّمد اًم٘مت٤مل ضمٝم٤مد

: ومٞمحتٛمؾ أٟمف ىم٤مل ذًمؽ ذم وىمٕم٦م ظم٤م ٦م سم٠من وىمع وأُم٤م أُمر ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر 

اًم٘مت٤مل ذم دار اإلؾمالم, أو ذم أرض ومتح٧م قمٜمقة وىمٝمرا, صمؿ حلؼ اعمدد, أو حيٛمؾ قمغم 

.   ذا شمقومٞم٘م٤م سملم اًمدٓئؾ سم٘مدر اإلُمٙم٤من  ٞم٤مٟم٦م ْل٤م قمـ اًمتٜم٤مىمض

وٟمحـ سمف ٟم٘مقل إن اعمدد ٓ يِم٤مريمقهنؿ ذم اًمٖمٜمٞمٛم٦م ذم شمٚمؽ اًمقىمٕم٦م إٓ إذا 

ا ـ   "ؿمٝمدو ٤م وٓ يمالم ومٞمف

وقمٚمٞمف: وم٢من ظمالومٝمؿ ُمًٌقق سم٤مإلمج٤مع اًمًٙمقيت قمغم أن اًمٖمٜمٞمٛم٦م عمـ ؿمٝمد 

! اًمقىمٕم٦م, واهلل اقمٚمؿ




 

.ػطنػشتضهػاضطدوػسيػزغرػاضططرصظػغعدلػوغصغن:ػاضطدأضظػاضتادطظػرذرةػ
 

. ُمـ إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سمِمٝمٞمد اعمٕمريم٦م أن ٓ يٖمًؾ

ـْ ضَم٤مسمٍِر ىَم٤مَل  ِلُّد : قَم اْدومِٜمُقُ ْؿ ذِم ِدَُم٤مِئِٝمْؿ َيْٕمٜمِل َيْقَم ُأطُمٍد َومَلْ ": ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ

ْٚمُٝمؿْ  ًِّد . ()"ُيَٖم

واًم١ًمال  ؾ يِمٛمؾ  ذا اًمِمٝمٞمد ي٘متؾ ذم همػم اعمٕمريم٦م؟ 

ـْ  اطمت٩م اًم٤ٌمضمل رمحف اهلل قمغم أن ىمتٞمؾ همػم اعمٕمريم٦م يٖمًؾ, سمام أورده َُم٤مًمِؽ قَم

ـِ قُمَٛمَر  ٌِْد اهللَِّ سْم ـْ قَم َٚن أ": َٟم٤مومٍِع قَم ـَ ِْٔه َو َِ َ َظ َن َوُصعِّ ٍِّ ـُ َل َو ىَّمِٚب ُؽسِّ َر ْبَن اخْلَ َّ  َنَّم ُظ

ُه اهللَّمُ ًٔدا َيْرمَحُ ِٓ . ()"َص

ـْ َأْ ِؾ اًْمِٕمْٚمِؿ : َُم٤مًمِؽ  ُف سَمَٚمَٖمُف قَم ُْؿ يَم٤مُٟمقا َيُ٘مقًُمقنَ : َأٟمَّ َٓ : َأهنَّ َٝمَداُء ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللَِّ  اًمِمُّد

تِل ىُمتُِٚمقا ومِٞمَٝم٤م ُْؿ ُيْدوَمٜمُقَن ذِم اًمثِّدَٞم٤مِب اًمَّ َٓ ُيَّمغمَّ قَمغَم َأطَمٍد ُِمٜمُْٝمْؿ َوإهِنَّ ُٚمقَن َو ًَّ . ُيَٖم

ِك وَمَٚمْؿ ُيْدَرْك طَمتَّك َُم٤مَت : ىَم٤مَل َُم٤مًمِؽ  ـْ ىُمتَِؾ ذِم اعْمُْٕمؽَمَ ٜم٦َُّم ومِٞمَٛم ًُّد . َوشمِْٚمَؽ اًم

ُؾ َوُيَّمغمَّ قَمَٚمْٞمِف : ىَم٤مَل  ًَّ ُف ُيَٖم ـْ مُحَِؾ ُِمٜمُْٝمْؿ وَمَٕم٤مَش َُم٤م ؿَم٤مَء اهللَُّ سَمْٕمَد َذًمَِؽ وَم٢مِٟمَّ ٤م َُم َوَأُمَّ

ـِ اخْلَٓم٤َّمِب  . ()اهـ"يَماَم قُمِٛمَؾ سمُِٕمَٛمَر سْم

ـْ هَمػْمِ ُُمَداوَمَٕم٦ٍم ُِمْثُؾ َأْن ": ؿٚل افبٚجي رمحه اهلل ٤م إَذا مَلْ َيْدوَمْع َوىَمَتَٚمُف اًْمَٕمُدوُّد ُِم وَم٠َمُمَّ

  : َْهِ ْٕ ٌُقا قَمَٚمْٞمِف ذِم َُمٜمِْزًمِِف َأْو ُيْ٘مَتَؾ َٟم٤مِئاًم َأْو ُيْ٘مَتَؾ سَمْٕمَد ا
َيْٖمٚمِ

                                           

 

 

 




 

ُؾ َوُيَّمغمَّ قَمَٚمْٞمفِ : ()وَمَ٘مْد ىَم٤مَل َأؿْمَٝم٥ُم  ًَّ ٌَغُ , ُيَٖم َوىَم٤مَل ؾَمْحٜمُقٌن َوَأْ 
ُؾ  : () ًَّ َٓ ُيَٖم

َٓ ُيَّمغمَّ قَمَٚمْٞمفِ  . َو

َٓ ذِم  َٓ ذِم ىِمَت٤مٍل َو ُف ذِم طَم٤مِل هَمْٗمَٚم٦ٍم  َوَ ِذِه يَم٤مَٟم٧ْم طَم٤مَل قُمَٛمَر ريض اهلل قمٜمف, وَم٢مِٟمَّ

ُف ُُمَداوَمَٕم٦ٍم,  ٧ٌََم َأٟمَّ ْر َذًمَِؽ َأطَمٌد وَمَث
َح٤مسَم٦ِم, َومَلْ ُيٜمْٙمِ ِة اًمّمَّ َ قَمَٚمْٞمِف سمَِحْيَ َؾ َوُ كمِّد ًِّد َوىَمْد هُم

. ()ا ـ"إمْج٤َمعٌ 

: اًمتٕمٚمٞمؼ 

سم٤مب ُمـ مل ير همًؾ ": سمقب اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٜم٤مئز ُمـ  حٞمحف ( 1

 يم٤من اًمٜمٌل ": اًمِمٝمداء, أورد ومٞمف طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل

. أهيؿ أيمثر أظمذا ًمٚم٘مرآن: جيٛمع سملم اًمرضمٚملم ُمـ ىمتغم أطمد ذم صمقب واطمد صمؿ ي٘مقل

. أٟم٤م ؿمٝمٞمد قمغم  ١مٓء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م: وىم٤مل. وم٢مذا أؿمػم ًمف إمم أطمدمه٤م ىمدُمف ذم اًمٚمحد

. () "وأُمر سمدومٜمٝمؿ ذم دُم٤مئٝمؿ ومل يٖمًٚمقا ومل يّمؾ قمٚمٞمٝمؿ

وأُمر سمدومٜمٝمؿ ذم دُم٤مئٝمؿ ومل يٖمًٚمقا ومل يّمؾ ": وحمؾ اًمِم٤م د ومٞمف ىمقًمف

. "قمٚمٞمٝمؿ

                                           

 

 

 

 




 

. ومِمٝمٞمد اعمٕمريم٦م ٓ يٖمًؾ. أٟمف أُمر سمؽمك همًٚمٝمؿ: ووضمف اًمدًٓم٦م 

: إمم وضمقد "ُمـ مل ير همًؾ اًمِمٝمداء": وأؿم٤مر اًمٌخ٤مري رمحف اهلل سم٘مقًمف

. , ويقوح ذًمؽ ُم٤م ي٠ميت()ظمالف ذم اعم٠ًمًم٦م

. مل خيتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم أن ُمـ مل ي٘متؾ ذم اعمٕمؽمك يٖمًؾ ( 2

اظمتٚمػ ": رمحف اهلل ( ـ463ت)ىم٤مل أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌداًمؼم اًمٜمٛمري 

... اًمٕمٚمامء ذم همًؾ اًمِمٝمداء 

 وأ ح٤مهبام واًمٚمٞم٨م وإوزاقمل إمم أهنؿ ٓ () واًمِم٤مومٕمل()ومذ ٥م أسمق طمٜمٞمٗم٦م

 . وإؾمح٤مق واًمٓمؼمي()يٖمًٚمقن إذا ُم٤مشمقا ذم اعمٕمؽمك, وسمف ىم٤مل أمحد

ادومٜمق ؿ سمدُم٤مئٝمؿ ":  أٟمف ىم٤مل ذم ىمتغم أطمدوطمجتٝمؿ طمدي٨م ضم٤مسمر قمـ اًمٜمٌل 

 .ومٝمذا ُمٕمٜمك ىمقل ُم٤مًمؽ ومٞمٛمـ ىمتؾ ذم اعمٕمؽمك. ... ... "وزُمٚمق ؿ سمثٞم٤مهبؿ

يٖمًؾ اًمِمٝمداء يمٚمٝمؿ يمام يٖمًؾ : وىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م واحلًـ اًمٌٍمي

 .ؾم٤مئر اعمًٚمٛملم

 .إٟمام مل يٖمًؾ ؿمٝمداء أطمد ًمٚمِمٖمؾ اًمذي يم٤من ومٞمف وًمٙمثرهتؿ: ىم٤مل أطمدمه٤م 

 .ٓ يٖمًؾ اًمِمٝمٞمد ٕن يمؾ ُمٞم٧م جيٜم٥م: وروي قمـ ؾمٕمٞمد واحلًـ أهنام ىم٤مٓ

ٓ أقمٚمؿ أطمدا ُمـ وم٘مٝم٤مء إُمّم٤مر ىم٤مل سم٘مقل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م : ىم٤مل أسمق قمٛمر 

واحلًـ اًمٌٍمي ذم همًؾ اًمِمٝمداء إٓ قمٌٞمد اهلل سمـ احلًـ اًمٕمٜمؼمي وًمٞمس ُم٤م ىم٤مًمقه 

                                           

 

 

 

 




 

 ٕن اًمٌمء اًمذي ضمٕمٚمقه قمٚم٦م ًمٞمس سمٕمٚم٦م ٕن يمؾ واطمد ُمـ اًم٘متغم ()ُمـ ذًمؽ سمٌمء:

أن ": يم٤من ًمف أوًمٞم٤مء يِمتٖمٚمقن سمف دون همػمه وسمؾ اًمٕمٚم٦م ذم ذًمؽ ُم٤م ىم٤مًمف رؾمقل اهلل 

 ."اًمِمٝمٞمد ي٠ميت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وريح دُمف يمريح اعمًؽ

واطمت٩م سمٕمض ُمـ ذ ٥م ُمـ اعمت٠مظمريـ ُمذ ٥م ؾمٕمٞمد واحلًـ ذم شمرك همًؾ 

, ىم٤مل "أٟم٤م ؿمٝمٞمد قمغم  ١مٓء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م"اًمِمٝمداء سم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمًالم ذم ؿمٝمداء أطمد 

و ذا يدل قمغم ظمّمق ٝمؿ, وأهنؿ ٓ ينميمٝمؿ ذم ذًمؽ همػم ؿ يمام ٓ ينميمٝمؿ ذم : 

! ؿمٝم٤مدة اًمٜمٌل 

يٚمزُمف أن ي٘مقل ذم اعمحرم اًمذي وىمّمتف ٟم٤مىمتف أن ٓ يٗمٕمؾ سمٖمػمه : ىم٤مل أسمق قمٛمر 

, "يٌٕم٨م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمٚمٌٞم٤م":  سمف: ٕٟمف ىم٤مل ومٞمفُمـ اعمًٚمٛملم يمام ومٕمؾ رؾمقل اهلل 

. ()ا ـ"و ق ٓ ي٘مقل سمذًمؽ

اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم شمرك همًؾ اًمِمٝمٞمد إذا ُم٤مت ذم اعمٕمؽمك يٗمٝمؿ ُمٜمف أن ُمـ مل  ( 3

ىمتٞمؾ اًمٙمٗم٤مر ذم همػم : ي٘متؾ ذم اعمٕمؽمك يٖمًؾ, قمغم إ ؾ و ق أن يٖمًؾ, وُمـ ذًمؽ

 رمحف اهلل, وىمد ٟمص افبٚجيو ذا ُمقوع اإلمج٤مع اًمًٙمقيت اًمذي ذيمره ! اعمٕمريم٦م

.  قمٚمٞمف ذم اإلمج٤مع اًم٘مقزم

أمجع اًمٕمٚمامء قمغم أن اًمِمٝمٞمد ذم ": رمحف اهلل ( ـ628ت)ىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من 

ُمٕمؽمك اًمٙمٗم٤مر إذا محؾ طمّٞم٤ًم ومل يٛم٧م ذم اعمٕمؽمك وقم٤مش وأيمؾ وذب, وم٢مٟمف يٖمًؾ 

                                           

 

 




 

. ـام ؾًل بًّر بن اخلىٚب وظع رمحٜ اهلل ظِٔٓامويّمغم قمٚمٞمف, 

 أن اعمٌٓمقن, واعمٓمٕمقن, واًمٖمريؼ, واحلريؼ, و ٤مطم٥م و ح قمـ اًمٜمٌل 

 و ٓ خالف دم إٔه اجلٜم٥م, و ٤مطم٥م اْلدم, واعمرأة َتقت سمجٛمع: ؿمٝمداء يمٚمٝمؿ, 

. ؽسل دم حٔٚته وـٍن من مٚت من هٗٓء

وأمجٕمقا إٓ ُمـ ؿمذ ُمٜمٝمؿ أن ىمتٞمؾ اًمٙمٗم٤مر إذا ُم٤مت ذم اعمٕمؽمك ُمـ وىمتف ىمٌؾ أن 

ومن ظداه ؾحُّه افٌسل وافهالة ي٠ميمؾ وينمب, أٟمف ٓ يٖمًؾ و ٓ يّمغم قمٚمٞمف, 

. ظِٔه

و ٓ أقمٚمؿ أطمدًا ىم٤مل سم٘مقل ؾمٕمٞمد واحلًـ, أن اًمِمٝمٞمد يٖمًؾ يمام يٖمًؾ ؾم٤مئر 

. ()ا ـ"اعمًٚمٛملم

                                           

 




 

.ػطغراثػاضجدات:ػاضطدأضظػاضطذرونػ
 

.  ُمـ ُم٤ًمئؾ قمٚمؿ اعمقاري٨م, سم٤مب اجلدات

: واجلدات ومٞمف ؾم٧م

. أم إم, وأم إب

. أم أم إم, وأم أب إم

. أم أم إب, وأم أب إب

وىمد أمجع اًمٕمٚمامء قمغم أن أم أب إم ٓ شمرث, وُم٤م طمٙمل قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

 ُمـ شمقريثٝم٤م: ومٝمق ؿم٤مذ, وًمٞمس سمّمحٞمح, و () وجم٤م د واسمـ ؾمػميـ()وضم٤مسمر سمـ زيد

. ()ٓ يٕمٚمؿ سمف اًمٞمقم ىم٤مئؾ

 ؾ شمرث اجلدات همػم أم إم, وأم إب؟  : واًمٌح٨م ومٞمف 

: مذاهٛ افًِامء دم ذفك 

٤مومِِٕملِّد ()ذ ٥م َأسُمق طَمٜمِٞمَٗم٦مَ   و اًمِمَّ
اِت صَماَلٌث () وأمحد() ـْ اجْلَدَّ ُف َيِرُث ُِم ُأمُّد :  َأٟمَّ

َِب  ْٕ َِب َوُأمُّد َأيِب ا ْٕ ُمِّد َوُأمُّد ا ْٕ .  ا

                                           

 

 

 

 

 

 




 

َّٓ اصْمٜمََت٤مِن ()وَذَ ٥َم َُم٤مًمٌِؽ  اِت إ ـْ اجْلَدَّ َٓ َيِرُث ُِم ُف  َِب :  إمم َأٟمَّ ْٕ ُمِّد َوُأمُّد ا ْٕ ُأمُّد ا

اَم َوإِْن قَمَٚمْقنَ  َٝم٤مهُتُ .  َوُأُمَّ

ُة إَِػ ": واٟمتٍم اًم٤ٌمضمل رمحف اهلل عمذ ٥م ُم٤مًمؽ سمام رواه ذم اعمقـم٠م دَّم َجَٚءْت اْْلَ

 :ٚ َٓ َُٖفُه ِمَراَث يِق َتْس دِّ ٍر افهِّ ُْ َأيِب َب

ٍر  ُْ ٚ َأُبو َب َٚل هَلَ ََ ِٜ َرُشوِل اهللَّمِ : َؾ ُٝ َفِك دِم ُشَّْم ّْ
ٌء، َوَمٚ َظِِ َمٚ َفِك دِم ـَِتِٚب اهللَّمِ َرْ

 ََٖل افَّْمَٚس ًِي َحتَّمى َأْش ًْٔئٚ َؾْٚرِج .  َص

 َٜ َب ًْ َرُة ْبُن ُص
ٌِ َٚل اْدُ ََ ََٖل افَّْمَٚس َؾ ُت َرُشوَل اهللَّمِ : ()َؾَس  َأْظَىَٚهٚ َحَْضْ

ُدَس:  افسُّ

ٍر  ُْ َٚل َأُبو َب ََ َك  : َؾ َك َؽْرُ ًَ َهْل َم

َْٕهِٚريُّ  َ ْٕ َٜ ا َّ َِ ُد ْبُن َمْس َّّم َٚم حُمَ ََ َؾ
ٍر () ُْ ٚ َأُبو َب َذُه هَلَ ٍَ ْٕ َٖ ٌَِرُة، َؾ َٚل ِمْثَل َمٚ َؿَٚل اْدُ ََ  َؾ

يُق  دِّ . افهِّ

 :ٚ َٓ َُٖفُه ِمَراَث ىَّمِٚب َتْس َر ْبِن اخْلَ َّ ُْخَرى إَِػ ُظ ْٕ ُة ا دَّم ُثمَّم َجَٚءْت اْْلَ

ٚ َٚل هَلَ ََ ِك، : َؾ ْرِ ٌَ َّٓم فِ َوُٚء افَّمِذي ُؿِِضَ بِِه إِ ََ َٚن اْف ـَ ٌء، َوَمٚ  َمٚ َفِك دِم ـَِتِٚب اهللَّمِ َرْ

اَم،  ُُ َْْٔ َو َب ُٓ ُتاَم َؾ ًْ َّ ُدُس َؾِْ٘ن اْجَت ًْٔئٚ، َوَفَُِّْمُه َذفَِك افسُّ ِض َص
َرائِ ٍَ ٚ بَِزائٍِد دِم اْف َٕ َوَمٚ َأ

                                           

 

 



 




 

ٚ َو هَلَ ُٓ ْٝ بِِه َؾ َِ اَم َخ ُُ ُت . ()"َوَأيَّم

ـِ ": َوىَمْقًُمفُ ": ؿٚل افبٚجي رمحه اهلل ظُْمَرى إمَم قُمَٛمَر سْم ْٕ ُة ا صُمؿَّ ضَم٤مَءْت اجْلَدَّ

٠َمًُمُف ُِمػَماصَمَٝم٤م ًْ شَم٤مِن َواِرصَمَت٤مِن َوًَمْق يَم٤مَٟم٧ْم "اخْلَٓم٤َّمَب ريض اهلل قمٜمف شَم اَُم ضَمدَّ ,  َيْ٘مَتيِض َأهنَّ

ـْ َذًمَِؽ ًَمَ٘م٤مَل  اِت َأيْمَثُر ُِم ـْ اجْلَدَّ ُة اًمث٤َّمٟمَِٞم٦مُ ": اًْمَقاِرصَم٤مُت ُِم : َأْو ًَمَ٘م٤مَل  , "صُمؿَّ ضَم٤مَءْت اجْلَدَّ

ٌة صَم٤مٟمَِٞم٦مٌ " َّٓ "صُمؿَّ ضَم٤مَءْت ضَمدَّ َتْٕمَٛمَؾ إ ًْ َٓ ُي ْٗمُظ سم٤ِمًمتَّْٕمِريِػ وَم٢مِنَّ فَم٤مِ َرُه َأْن  ٤م َ َذا اًمٚمَّ , وَم٠َمُمَّ

صْمٜملَْمِ  ِٓ . ذِم ا

اِت : َوَوضْمُف َذًمَِؽ  ـْ اجْلَدَّ َم شَمْ٘مَتيِض اًمتَّْٕمِريَػ وَمَٚمْق يَم٤مَن َُمَٕمَٝم٤م ُِم ًَمَِػ َواًمالَّ ْٕ َأنَّ ا

ؾْمُؿ مَلْ َيِّمحَّ َأْن َيُٙمقَن َذًمَِؽ َُمْٕمِروَم٦ًم: 
ِٓ ـْ َيَ٘مُع قَمَٚمْٞمَٝم٤م َ َذا ا َُم

َّٓ اصْمٜمََت٤مِن  اِت إ ـْ اجْلَدَّ َٓ َيِرُث ُِم ُف  َِب : َوإمَِم َ َذا َذَ ٥َم َُم٤مًمٌِؽ َأٟمَّ ْٕ ُمِّد َوُأمُّد ا ْٕ ُأمُّد ا

ـِ احْل٤َمِرِث  ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـُ قَم اَم َوإِْن قَمَٚمْقَن, َوسمِِف ىَم٤مَل َأسُمق سَمْٙمٍر سْم َٝم٤مهُتُ .  َوُأُمَّ

٤مومِِٕملِّد  ـْ اًمِمَّ َوُرِوَي قَم
اِت صَماَلٌث () ـْ اجْلَدَّ ُف َيِرُث ُِم َُمَت٤مِن َوُأمُّد : َأٟمَّ شَم٤مِن اعْمَُتَ٘مدِّد اجْلَدَّ

َِب  ْٕ ُٕمقٍد َوسمِِف ىَم٤مَل َأسُمق طَمٜمِٞمَٗم٦مَ . َأيِب ا ًْ ـِ َُم َوُ َق ىَمْقُل اسْم
َْوَزاقِملُّد () ْٕ .  َوا

ُمِّد َوسمِِف ىَم٤مَل  ْٕ َُم٤مُت َوُأمُّد َأيِب ا اٍت اعْمَُتَ٘مدِّد ٤ٌَّمٍس شَمْقِري٨ُم َأْرسَمِع ضَمدَّ ـْ اسْمـ قَم َوُرِوَي قَم

ـَ َوقَمَٓم٤مءٌ  ـُ ؾِمػِمي . اسْم

ُمِّد  ْٕ َِب َوُأمِّد َأيِب ا ْٕ ًمِٞمُؾ قَمغَم َُمٜمِْع شَمْقِري٨ِم ُأمِّد َأيِب ا ـْ قُمَٛمَر ذِم َ َذا : َواًمدَّ َُم٤م ُرِوَي قَم

ظُْمَرى ْٕ ِة ا ُدُس ": احْلَِدي٨ِم ًمِْٚمَجدَّ ًُّد وَم٢مِْن , َوَُم٤م َأَٟم٤م سمَِزاِئٍد ذِم اًْمَٗمَراِئِض َوًَمٙمِٜمَُّف َذًمَِؽ اًم

                                           

 

 

 




 

ُتُٙماَم ظَمَٚم٧ْم سمِِف وَمُٝمَق َْل٤َم : وَمَجَٕمَٚمُف َْلاَُم قِمٜمَْد اضْمتاَِمقِمِٝماَم َوإِْن مَلْ "اضْمَتَٛمْٕمُتاَم وَمُٝمَق سَمْٞمٜمَُٙماَم َوَأيَّ

اِت  ـْ اجْلَدَّ َ ٤م ُِم ٤م وَمُٝمَق َْل٤َم ُدوَن هَمػْمِ َّٓ إطْمَدامُهَ . ُيقضَمْد ذِم اًْمَٗمِريَْم٦ِم إ

ـْ َْل٤َم()َوَأسُمق طَمٜمِٞمَٗم٦مَ  ٤م مَلْ َيُٙم َِب َوإَِذا اْٟمَٗمَرَدْت سمِِف إطْمَدامُهَ ْٕ ُمِّد َأيِب ا
ِٕ َٕمُٚمُف َْل٤َم َو  ;جَيْ

َِب شُمَِم٤مِريُمَٝم٤م ومِٞمفِ  ْٕ َنَّ ُأمَّ َأِب ا
ِٕ . َو

ِْٔه َأَحٌد  َِ  َوََلْ ُيُِْْْرُه َظ
ِٜ َحَٚب ِة افهَّم َر  بَِحْْضَ َّ  . ()ا ـ"َوَهَذا َؿْوُل ُظ

: افتًِٔق 

. أمجٕمقا قمغم أن ًمٚمجدة اًمًدس إذا مل شمٙمـ ًمٚمٛمٞم٧م أم ( 1

. وأمجٕمقا قمغم أن إم حتج٥م أُمٝم٤م, وأم إب

. ()وأمجٕمقا قمغم أن إم حتج٥م اجلدات

إن ومرض اجلدشملم واجلدات,  ق اًمًدس, يِمؽميمـ ومٞمف إذا يمـ سمدرضم٦م  ( 2

أم أم أم, وأم أم أب, وقمٚمٞمف اشمٗم٤مق اًمّمح٤مسم٦م, وإمج٤مع أ ؾ اًمٕمٚمؿ, إٓ : واطمدة, ُمثؾ

. ُم٤م طمٙمل قمـ داود ُمـ قمدم شمقري٨م أم أم إب ؿمٞمئ٤مً 

وىمد اشمٗم٘مقا قمغم أٟمف إن يم٤مٟم٧م إطمدى اجلدشملم أىمرب, وم٢مهن٤م شمرث, وشمً٘مط 

. اًمٌٕمدى إن يم٤مٟم٧م ُمـ ضمٝم٦م واطمدة

أُّم٤م إن يم٤مٟم٧م اجلدشم٤من ُمـ ضمٝمتلم, واًم٘مرسمك ُمـ ضمٝم٦م إم, وم٤معمػماث ْل٤م, وٓ 

. رء ًمٚمتل ُمـ ضمٝم٦م إب ذم ىمقل ؾم٤مئر أ ؾ اًمٕمٚمؿ

. ()وىمد روي قمـ اسمـ ُمًٕمقد وحيل سمـ آدم وذيؽ أن اعمػماث سمٞمٜمٝمام

                                           

 

 

 




 

ويالطمظ أن آؾمتدٓل سم٤مٕصمر قمغم اإلمج٤مع اًمًٙمقيت ومٞمف ٟمٔمر, إذ  ق  ( 3

وًمٞمس ذم ٟمٗمس إصمر ُمٜمع شمقري٨م اجلدة . اؾمتدٓل سمٚمٗمظ اًمراوي, و ذا همػم اعمراد

اًمث٤مًمث٦م إن مل شمقضمد اجلدة اًم٘مرسمك, ومٚمق وضمدت اجلدة اًمتل  ل أم أب إب, ومل 

. شمقضمد أم إب, اًمتل  ل أىمرب ُمٜمٝم٤م ًمٚمٛمٞم٧م وم٢مهن٤م شمرث: إذ يِمٛمٚمٝم٤م اؾمؿ اجلدة

! وقمٚمٞمف وم٢من ُم٤م ذيمر ُمـ اإلمج٤مع اًمًٙمقيت ذم اعم٠ًمًم٦م همػم فم٤م ر واهلل اقمٚمؿ
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.ػػغذترطػضطػدػاضظصاحػردمػاضصتطان:ػاضطدأضظػاضحادغظػواضطذرونػ
 

. إقمالن اًمٜمٙم٤مح ُمـ إُمقر اًمتل يٛمٞمز هب٤م سملم اًمٜمٙم٤مح واًمًٗم٤مح

! ومٚمق قم٘مد اًمٕم٘مد دون إقمالن وم٢مٟمف ٓ يّمح

سمؿ يتح٘مؼ إقمالن اًمٜمٙم٤مح؟ : واًم١ًمال ُمقوقع اًمٌح٨م  ٜم٤م

: مذاهٛ افًِامء دم ذفك

إمم أن إقمالن اًمٜمٙم٤مح () واحلٜم٤مسمٚم٦م() واًمِم٤مومٕمٞم٦م()ذ ٥م اجلٛمٝمقر ُمـ احلٜمٗمٞم٦م

. يتح٘مؼ سم٤مًمِمٝمقد, ومال يّمح اًمٕم٘مد دون ؿمٝمقد, وٓ ييه شمقاص سمٙمتامٟمف

وذ ٥م ُم٤مًمؽ إمم أن اًمٕم٘مد يّمح سمدون إؿمٝم٤مد, سمنمط قمدم اًمتقاـم١م قمغم 

َٓ إقْماَلٍن, وَمَٛمَتك قَمَ٘مَد قَمغَم َ َذا وَمُٝمَق  اًمٙمتامن, َوَُمْٕمٜمَك َذًمَِؽ قَمْ٘مُدُه ُدوَن ِذيْمِر يمِْتاَمٍن َو

. ()ًمٙمٜمف يِمؽمط اًمِمٝمقد ًمٚمقطء. قَمْ٘مٌد َ ِحٞمٌح 

َر ْبَن ": وىمد اٟمتٍم اًم٤ٌمضمل عمذ ٥م ُم٤مًمؽ قمٜمد ذطمف عم٤م أورده ذم اعمقـم٠م َّ َأنَّم ُظ

َّٓم َرُجٌل َواْمَرَأةٌ  ِْٔه إِ َِ ْد َظ َٓ ٍٚح ََلْ َيْن َُ
ِ ىَّمِٚب ُأيِتَ بِْ َٚل . اخْلَ ََ َٓ ُأِجُٔزُه : َؾ ِّ َو ُٚح افِّسِّ َُ

َهَذا ِٕ

 ُٝ ُٝ ؾِِٔه َفَرمَجْ ْم دَّم ََ ُٝ َت ْْ ـُ . ()"َوَفْو 

ـْ ؿٚل افبٚجي رمحه اهلل َّٓ قَمغَم َوضْمٍف َيَتَٛمٞمَُّز ُِم َٓ جَيُقَز اًمٜمِّدَٙم٤مُح إ , سمٕمد شم٘مريره أٟمف 

                                           

 

 

 

 

 




 

قْماَلنِ  ـْ اإْلِ ٤َم ذِم َذًمَِؽ ُِم
ْٝمِق َواًْمَقًمِٞمَٛم٦ِم عمِ ـْ اًمٚمَّ ٌب ُِم َع ومِٞمِف رَضْ َٟم٤م َوًمَِذًمَِؽ ُذِ :  اًمزِّد

ِذي ُيَراقَمك ومِٞمِف شَمْرُك اًمتََّقاـُم١ِم قَمغَم اًْمٙمِْتاَمِن َوَُمْٕمٜمَك  (وَمْرعٌ )" ٧ٌََم َذًمَِؽ وَم٢مِنَّ اًمَّ إَذا صَم

َٓ إقْماَلٍن: وَمَٛمَتك قَمَ٘مَد قَمغَم َ َذا وَمُٝمَق قَمْ٘مٌد َ ِحٞمٌح, طَمتَّك  َذًمَِؽ قَمْ٘مُدُه ُدوَن ِذيْمِر يمِْتاَمٍن َو

َن سمَِٕمْ٘مِد اًمٜمِّدَٙم٤مِح  ـْ َأْن َيْ٘مؽَمِ َٓ سُمدَّ ُِم ُف  َٗمْ٘مٜم٤َم قَمغَم َأٟمَّ َن سمِِف اًمتََّقاـُم١ُم قَمغَم اًْمٙمِْتاَمِن َوىَمْد اشمَّ َيْ٘مؽَمِ

٤مًمُِٗمٜم٤َم َأْو شَمْرُك اًمتََّقاـُم١ِم قَمغَم اًْمٙمِْتاَمِن قِمٜمَْدَٟم٤م ـْ خُيَ ؿْمَٝم٤مُد قِمٜمَْد َُم ـِ اإْلِ . َأطَمُد َأُْمَرْي

َذا اعْمَْٕمٜمَك ُدوَن ؾَم٤مِئِر اًْمُٕمُ٘مقِد َويُمؾُّد َُم٤م ُيْٚمِزُُمٜم٤َم  َٗمْ٘مٜم٤َم قَمغَم َأنَّ اًمٜمِّدَٙم٤مَح خَيَْتصُّد هِبَ  َوىَمْد اشمَّ

ؿْمَٝم٤مِد ًمَِٕمْ٘مِد اًمٜمِّدَٙم٤مِح  ٠َمًَم٦ِم ُُمَ٘م٤مَرَٟم٦ِم اإْلِ ًْ ٠َمًَمتِٜم٤َم َ ِذِه َيْٚمَزُُمُف ُِمْثُٚمُف ذِم َُم ًْ , اعْمَُخ٤مًمُِػ ذِم َُم

ٌء ُِمٜمَْٝم٤م َٓ َيَٙم٤مُد َيِّمحُّد َرْ ؾََم٤مٟمِٞمِد  ْٕ طََم٤مِدي٨ُم ذِم َذًمَِؽ ُُمَتَ٘م٤مِرسَم٦ُم ا ْٕ . َوا

ـِ اخْلَٓم٤َّمِب  َح٤مسَم٦ِم,َوىَمْقُل قُمَٛمَر سْم ِة اًمّمَّ ـْ , َوَُم٤م ؿَم٤مَع ُِمٜمُْف سمَِحْيَ ي اعْمَٜمَْع ُِم  ُيَ٘مقِّد

ـْ ضِمَٝم٦ِم اعْمَْٕمٜمَك:  اًْمٙمِْتاَمِن, َوَيْرضِمُح ُِم

ـُ  َٗم٤مِح, َوَٟمْح ًِّد ـْ اًم ٤م اًمٜمِّدَٙم٤مُح ُِم ـْ ُُمَراقَم٤مِة ِ َٗم٦ٍم َيَتَٛمٞمَُّز هِبَ َٓ سُمدَّ ُِم ُف  وَم٢مِٟمَّ
ُٟمَراقِمل َٟمْٗمَل ()

ؿْمَٝم٤مُد سمِِف ذِم  َٓ َيَٙم٤مُد ُيَٗم٤مِرىُمَٝم٤م َوُيَراقَمك اإْلِ ِذي  َٟم٤م اًمَّ ٤ٌَمِب اًمزِّد ـْ َأطْمَٙم٤مِم َأؾْم ُف ُِم َٟمَّ
ِٕ اًْمٙمِْتاَمِن 

ؿْمَٝم٤مِد ذِم َٟمْٗمِس اًْمَٕمْ٘مِد  ـْ ُُمَراقَم٤مِة اإْلِ َٟم٤م, وَمَٙم٤مَن َذًمَِؽ َأْومَم ُِم  َوُُمَٗم٤مِرىَمتِِف ًمِٚمزِّد
ِ
٦ِم اًْمَقْطء ِ حَّ

 َواًمتَّْٛمِٞمٞمِز 
ِ
ؿْمَٝم٤مِد ذِم َٟمْٗمِس اًْمَٕمْ٘مِد َأْو سَمْٕمَدُه َوشَمّْمِحٞمِح اًْمَقْطء َٓ وَمْرَق سَملْمَ اإْلِ ُف  َٟمَّ

ِٕ ٦ًم  ظَم٤م َّ

َٟم٤م  اًمزِّد
ِ
. سَمْٞمٜمَُف و سََملْمَ َوْطء

ضِمٞمِح  ْ ـْ اًمؽمَّ ُط ِزَي٤مَدًة قَمغَم إـْماَلِق اًْمَٕمْ٘مِد ذِم : َوَوضْمٌف صَم٤مٍن ُِم َٓ َٟمِْمؽَمِ ٜم٤َم  َوُ َق َأٟمَّ

َٟم٤م, َوِ َل اًمتََّقاـُم١ُم قَمغَم اًْمٙمِْتاَمنِ  اَم َٟمتَِّ٘مل إطْمَداَث ِ َٗم٦ٍم شُمَِم٤مسمُِف ِ َٗم٦َم اًمزِّد تِِف, َوإِٟمَّ . ِ حَّ

٤مومِِٕملُّد َيُ٘مقُل  َط َُمْٕمٜمًك آظَمَر َوُ َق : َواًمِمَّ َٓ َيِّمحُّد قِمٜمَْدُه طَمتَّك َيِْمؽَمِ إنَّ إـْماَلَق اًْمَٕمْ٘مِد 

                                           

 




 

٤م ُيَِم٤مسمُِف اًمزٟم٤م َوِ َل  ـْ ُُمْ٘مَت٣َم اًْمَٕمْ٘مِد َوهِبَ ٧ْم ُِم ًَ َٗمَ٘م٤م قَمغَم ِ َٗم٦ٍم ًَمْٞم ؿْمَٝم٤مُد, َوَيِّمحُّد إَذا اشمَّ اإْلِ

: ()اًْمٙمِْتاَمنُ 

ـْ  يَٕم٦ِم وَم٢مِنَّ إـْماَلىَمُف ًمِْٚمَٕمْ٘مِد َُمَع َُم ِ َنَّ يُمؾَّ قَمْ٘مٍد َ ِحٞمٍح ذِم اًمنمَّ
ِٕ وَمَٙم٤مَن َُم٤م ىُمْٚمٜم٤َم َأْومَم 

َ ٤م ٤مىَم٤مِة َوهَمػْمِ ًَ ضَم٤مَرِة َواعْمُ ٌَْٞمِع َواإْلِ ٦َم يَم٤مًْم حَّ . ()ا ـ"َيِّمحُّد قَمْ٘مُدُه ُِمٜمُْف َيْ٘مَتيِض اًمّمِّد

: افتًِٔق 

ُم٤مًمؽ يرى أن اًمٜمٙم٤مح ُمٜمٕم٘مد سمرو٤م اًمزوضملم اعم٤مًمٙملم ٕٟمٗمًٝمام : اعم٠ًمًم٦م  ( 1

. ووزم اعمرأة أو رو٤م اًمقًمٞملم ذم اًمّمٖم٤مر وُمـ ضمرى جمرا ؿ ُمـ اًمٌقاًمغ اًمٙم٤ٌمر

. وًمٞمس اًمِمٝمقد ذم اًمٜمٙم٤مح قمٜمده ُمـ ومرائض قم٘مد اًمٜمٙم٤مح, ومٞمجقز قم٘مده سمٖمػم ؿمٝمقد

. ويِمؽمط اًمِمٝمقد ًمٚمقطء. ()و ق ىمقل اًمٚمٞم٨م

 ذم ذيمر اإلمج٤مع اًمًٙمقيت همػم واوح٦م افبٚجييالطمظ أن قم٤ٌمرة اإلُم٤مم  ( 2

ـِ اخْلَٓم٤َّمِب ": وًمٞم٧ًم ىمقي٦م, طمٞم٨م ىم٤مل ِة  َوىَمْقُل قُمَٛمَر سْم , َوَُم٤م ؿَم٤مَع ُِمٜمُْف سمَِحْيَ

ـْ اًْمٙمِْتاَمنِ  ي اعْمَٜمَْع ُِم َح٤مسَم٦ِم, ُيَ٘مقِّد . "اًمّمَّ

احلدي٨م ذم  ذا اًم٤ٌمب ": رمحف اهلل ( ـ463ت)وىمد ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم اًمٜمٛمري 

قمـ قمٛمر إٟمام ورد ذم ٟمٙم٤مح مل حييه إٓ رضمؾ واُمرأة, ومجٕمٚمف ها إذ مل شمتؿ ومٞمف 

. ()ا ـ"اًمِمٝم٤مدة

 !ومٚمٞمس ذم احلدي٨م دًٓم٦م قمغم  ح٦م اًمٕم٘مد سمدون ؿمٝمقد

                                           

 

 

 

 




 

 شمدل قمغم أٟمف إٟمام ىم٤مل  ذا ُمـ وأصم٤مر اًمقاردة قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  ( 3

. سم٤مب اًمزضمر واًمتٖمٚمٞمظ

ىم٤مل ": رمحف اهلل, قمٜمد ذطمف ْلذا إصمر ( ـ463ت)ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم اًمٜمٛمري 

 . ذا شمٖمٚمٞمظ ُمـ قمٛمر: ()اسمـ وو٤مح

ُمٕمٚمقم أن اًمرضمؿ إٟمام جي٥م قمغم اًمزاين: واًمزاين ُمـ وـمكء ومرضم٤م : ىم٤مل أسمق قمٛمر 

 .ٓ ؿمٌٝم٦م ًمف ذم وـمئف

أن رضمال شمزوج اُمرأة وم٠مه ذًمؽ ومٙم٤من خيتٚمػ ": قمـ احلًـ... وىمد ذيمر 

. إًمٞمٝم٤م ذم ُمٜمزْل٤م, ومرآه ضم٤مر ْل٤م يدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م وم٘مذومف هب٤م ومخ٤م ٛمف إمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

ىمد : وم٘م٤مل ًمف!  ذا يم٤من يدظمؾ قمغم ضم٤مريت وٓ أقمٚمٛمف شمزوضمٝم٤م! ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم: وم٘م٤مل

.  شمزوضم٧م اُمرأة قمغم رء دون, وم٠مظمٗمٞم٧م ذًمؽ

ومٛمـ ؿمٝمديمؿ؟  : ىم٤مل

. أؿمٝمدٟم٤م سمٕمض أ ٚمٝم٤م: ىم٤مل 

أقمٚمٜمقا  ذا اًمٜمٙم٤مح وطمّمٜمقا  ذه : ومدرأ احلد قمـ ىم٤مذومف وىم٤مل : ىم٤مل 

 .()"اًمٗمروج

شمزوضمٜمل : أيت قمٛمر سم٤مُمرأة ىمد محٚم٧م ُمـ رضمؾ وم٘م٤مًم٧م: قمـ ـم٤مووس ىم٤مل... 

! إين شمزوضمتٝم٤م سمِمٝم٤مدة ُمـ أُمل وأظمتل: وم٘م٤مل. ومالن

                                           

 

 




 

و ٓ ٟمٙم٤مح إٓ ]. ٓ ٟمٙم٤مح إٓ سمقزم: ومٗمرق سمٞمٜمٝمام ودرأ قمٜمٝمام احلد وىم٤مل

  .()"[سمِمٝمقد

 .ٓ يّمٚمح ٟمٙم٤مح اًمن: ()قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم... وروى 

 .ًمٞمس ذم اإلؾمالم ٟمٙم٤مح ه: ٟم٤مومع... وىم٤مل 

 ذ اًمٜمٙم٤مح ٟمٙم٤مح اًمن : ()ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمت٦ٌم

 .اًمٗمرق ُم٤م سملم اًمًٗم٤مح واًمٜمٙم٤مح اًمِمٝمقد: وروى قمـ ـم٤موس

يٗمرق : ىم٤مل ذم رضمؾ شمزوج سمٖمػم ؿمٝمقد ىم٤مل [اًمٜمخٕمل]وقمـ إسمرا ٞمؿ ... و

. ()ا ـ"سمٞمٜمٝمام ويٕم٤مىم٥م

. وم٤معم٠ًمًم٦م حمتٛمٚم٦م ًمٚمٛمٜمع ُمـ اًمٕم٘مد ُمع اًمٙمتامن, وًمٚمٛمٜمع ُمـ اًمٕم٘مد سمدون ؿمٝمقد

وعم٤م اؾمتدل اسمـ قمٌداًمؼم اًمٜمٛمري عمذ ٥م ُم٤مًمؽ ذم اعم٠ًمًم٦م مل ينم إمم اإلمج٤مع  ( 4

أن اًمٌٞمقع اًمتل ذيمر اهلل ومٞمٝم٤م اإلؿمٝم٤مد قمٜمد اًمٕم٘مد : واحلج٦م عمذ ٌف ": اًمًٙمقيت, وم٘م٤مل

ىمد ىم٤مُم٧م اًمدًٓم٦م سم٠من ذًمؽ ًمٞمس ُمـ ومرائض اًمٌٞمقع وم٤مًمٜمٙم٤مح اًمذي مل يذيمر اهلل ومٞمف 

اإلؿمٝم٤مد أطمرى سم٠من ٓ يٙمقن اإلؿمٝم٤مد ومٞمف ُمـ ذوط ومرائْمف وإٟمام اًمٗمرض اإلقمالن 

واًمٔمٝمقر حلٗمظ إٟم٤ًمب واإلؿمٝم٤مد يّمٚمح سمٕمد اًمٕم٘مد ًمٚمتداقمل وآظمتالف ومٞمام 

                                           

 

 



 

 




 

. ()ا ـ"يٜمٕم٘مد سملم اعمتٜم٤ميمحلم

ورأي٧م اسمـ قمٌداًمؼم أؿم٤مر إمم اإلمج٤مع اًمًٙمقيت, ذم همػم اعمحؾ اًمذي ذيمره  ( 5

!  رطمؿ اهلل اجلٛمٞمعافبٚجي

ٓ ٟمٙم٤مح إٓ : وروي قمـ اسمـ قم٤ٌمس أٟمف ىم٤مل": ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم رمحف اهلل

. ()ا ـ"وٓ خم٤مًمػ ًمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمٚمٛمتف. سمِم٤م دي قمدل ووزم ُمرؿمد

و ذا دًمٞمؾ قمغم أن اعم٠ًمًم٦م اعمٌحقصم٦م  ٜم٤م ًمٞم٧ًم ُمـ ُم٤ًمئؾ اإلمج٤مع اًمًٙمقيت, 

. ()!واهلل اقمٚمؿ

                                           

 

 

 




 

.ػوشوعػاضطالقػاضثالثػبضغظظػواحدة:ػاضطدأضظػاضثاظغظػواضطذرونػ
 

ُمـ حم٤مؾمـ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م شمنميع اًمٓمالق, ومرىم٦م سملم اًمزوضملم اًمذيـ مل 

إذ ُمـ رمح٦م اهلل وُمـ ٟمٕمٛمف ! حيّمؾ سمٞمٜمٝمام ُمـ اًمقد واًمرمح٦م ُم٤م يٗمؽمض وضمقده سمٞمٜمٝمام

ـْ آَي٤مشمِِف َأْن : قمغم ظمٚم٘مف طمّمقل اًمًٙمـ واًمرمح٦م سملم اًمزوضملم:  ىم٤مل شمؼمك وشمٕم٤ممم َوُِم

ًة َوَرمْح٦ًَم إِنَّ ذِم َذًمَِؽ  ُٙمٜمُقا إًَِمْٞمَٝم٤م َوضَمَٕمَؾ سَمْٞمٜمَُٙمْؿ َُمَقدَّ ًْ ُٙمْؿ َأْزَواضم٤ًم ًمَِت
ًِ ـْ َأْٟمُٗم ظَمَٚمَؼ ًَمُٙمْؿ ُِم

ُرونَ  ي٤مٍت ًمَِ٘مْقٍم َيَتَٗمٙمَّ َٔ (21:اًمروم .)

: أن ي٘مقل اًمرضمؾ ًمزوضمف. اًمٓمالق صمالصم٤ًم سمٚمٗمظ واطمد: وُمـ ُم٤ًمئؾ اًمٓمالق 

أو أٟم٧م . أو أٟم٧م ـم٤مًمؼ وـم٤مًمؼ وـمـ٤مًمؼ. أو أٟم٧م ـم٤مًمؼ سم٤مًمثالث! أٟم٧م ـم٤مًمؼ صمالصم٤مً 

: صمؿ ي٘مقل. أٟم٧م ـم٤مًمؼ: صمؿ ي٘مقل. أٟم٧م ـم٤مًمؼ: أو ي٘مقل. ـم٤مًمؼ صمؿ ـم٤مًمؼ صمؿ ـم٤مًمؼ

أٟم٧م ـم٤مًمؼ صمالصم٤م أو قمنم ـمٚم٘م٤مت أو ُم٤مئف ـمٚم٘م٦م أو أًمػ ـمٚم٘م٦م : أو ي٘مقل. أٟم٧م ـم٤مًمؼ

 وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًمٕم٤ٌمرات: 

ؾام مذاهٛ افًِامء دم حُم افىالق ِبذه إفٍٚظ  

وأمحد ذم () إمم أٟمف ـمالق حمرم ٓزم, و ق ىمقل ُم٤مًمؽ()ذ ٥م أسمقطمٜمٞمٗم٦م

.  , اظمت٤مر ٤م أيمثر أ ح٤مسمف()اًمرواي٦م اعمت٠مظمرة قمٜمف

                                           

 

 

 




 

إمم أٟمف ()وأمحد ذم اًمرواي٦م اًم٘مديٛم٦م قمٜمف اظمت٤مر ٤م اخلرىمل()وذ ٥م اًمِم٤مومٕمل

 .ـمالق ُم٤ٌمح ٓزم

واٟمتٍم اًم٤ٌمضمل رمحف اهلل ًمٚمزوم اًمٓمالق قمغم ُمـ َأْوىَمَع اًمثَّاَلَث سمَِٚمْٗمَٔم٦ٍم َواطِمَدٍة, 

ُف سَمَٚمَٖمُف  ْبِد اهللَّمِ ْبِن َظبَّمٚسٍ : وذًمؽ قمٜمد ذطمف عم٤م رواه َُم٤مًمِؽ َأٟمَّ ًَ
إيِنِّ : َأنَّم َرُجاًل َؿَٚل فِ

َٚل َفُه اْبُن َظبَّمٍٚس  ََ  َؾاَمَذا َتَرى َظَعَّم  َؾ
ٍٜ ََ َٜ َتْىِِٔ ُٝ اْمَرَأيِت ِمَٚئ َْ َِّم ْٝ ِمَْْك فَِثاَلٍث : َض ََ ُِ َض

ٚ آَيِٚت اهللَّمِ ُهُزًوا ْذَت ِِبَ َ وَن اَّتَّم ًُ . ( )"َوَشْبٌع َوتِْس

ـْ َأْوىَمَع اًمٓمَّاَلَق اًمثَّاَلَث سمَِٚمْٗمَٔم٦ٍم َواطِمَدٍة ًَمِزَُمُف َُم٤م ": ؿٚل اإلمٚم افبٚجي رمحه اهلل َُم

ـْ اًمثَّاَلِث   . َأْوىَمَٕمُف ُِم
ِ
. َوسمِِف ىَم٤مَل مَج٤َمقَم٦ُم اًْمُٗمَ٘مَٝم٤مء

اومِفِ  ٍد ذِم إْذَ ٌَْتِدقَم٦مِ ()َوطَمَٙمك اًْمَ٘م٤ميِض َأسُمق حُمَٛمَّ ـْ سَمْٕمِض اعْمُ َيْٚمَزُُمُف ـَمْٚمَ٘م٦ٌم :  قَم

ـْ سَمْٕمِض َأْ ِؾ اًمٔم٤َّمِ ِر . َواطِمَدةٌ  ءٌ : َوقَم ـِ . َٓ َيْٚمَزُُمُف َرْ ٤مِج سْم ـْ احْلَجَّ اَم ُيْرَوى َ َذا قَم إٟمَّ

ـِ إؾْمَح٤مَق  ِد سْم . َأْرـَم٤مَة َوحُمَٛمَّ

وُفهُ  َُ َٕ فُِٔل َظَذ َمٚ  ِٜ : َوافدَّم َحَٚب َراَن ;إمْجَُٚع افهَّم ّْ َر َوِظ َّ َنَّم َهَذا َمْرِويٌّ َظْن اْبِن ُظ
ِٕ  

َٜ ()ْبِن ُحَهْغٍ  وٍد َواْبِن َظبَّمٍٚس َوَأيِب ُهَرْيَرَة َوَظٚئَِن ًُ  َوَظْبِد اهللَّمِ ْبِن َمْس
 ريض اهلل ()

                                           

 

 

 

 

 



 




 

مْ  َٓ خُمَٚفَِف هَلُ . ظْٓم َو

صملِمَ  ـْ ِرَواَي٦ِم ـَم٤مُوٍس ىَم٤مَل ومِٞمِف سَمْٕمُض اعْمَُحدِّد ٤ٌَّمٍس  ذِم َذًمَِؽ ُِم ـِ قَم ـْ اسْم : َوَُم٤م ُرِوَي قَم

.  ()ُ َق َوْ ؿٌ 

ـُ ـَم٤مُوسٍ  َوىَمْد َرَوى اسْم
ـِ َوْ ٥ٍم () ـْ اسْم ـْ َأسمِٞمِف قَم  قَم

اَم َوىَمَع , ظِماَلَف َذًمَِؽ () إٟمَّ

. ()ا ـ"اًْمَقْ ُؿ ذِم اًمت٠َّْمِويؾِ 
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:  افتًِٔق 

وىمقل اسمـ قم٤ٌمس ًمٚمٛمٓمٚمؼ ُم٤مئ٦م ": رمحف اهلل ( ـ628ت)ىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من  ( 1

وىمقل اسمـ . ـمٚم٘م٧م ُمٜمؽ سمثالث, وؾمٌع وشمًٕمقن اختذت آي٤مت اهلل هب٤م  زءا: شمٓمٚمٞم٘م٦م

. ()ىمد سم٤مٟم٧م ُمٜمف, يمام أومتل: ُمًٕمقد ًمٚمٛمٓمٚمؼ صمامين شمٓمٚمٞم٘م٤مت

ًمٞمس ذم  ذيـ اخلؼميـ ذيمر اًمٌت٦م وإٟمام ومٞمٝمام وىمقع اًمثالث جمتٛمٕم٤مت همػم 

ُمتٗمرىم٤مت وًمزوُمٝم٤م, و ق ُم٤م ٓ ظمالف ومٞمف سملم أئٛم٦م اًمٗمتقى سم٤مُٕمّم٤مر, و ق اعم٠مصمقر 

واخلالف ومٞمف ؿمذوذ شمٕمٚمؼ سمف أ ؾ اًمٌدع وُمـ ٓ يٚمتٗم٧م إمم . قمـ مجٝمقر اًمًٚمػ

. ىمقًمف ًمِمذوذه قمـ مج٤مقم٦م ٓ جيقز قمغم ُمثٚمٝم٤م اًمتقاـم١م قمغم حتريػ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

ويم٤من قمٛمر إذا أيت سمرضمؾ ـمٚمؼ اُمرأشمف صمالصم٤ًم ذم جمٚمس واطمد أوضمٕمف رضسم٤ًم 

.  وومّرق سمٞمٜمٝمام, وٟمحقه

. وىم٤مًمف اسمـ قمٛمر. أصمؿ سمرسمف وطمرُم٧م قمٚمٞمف اُمرأشمف: وقمـ قمٛمران سمـ طمّملم ىم٤مل

. ()ا ـ"وُم٤م أقمٚمؿ ْلؿ خم٤مًمٗم٤ًم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

. إي٘م٤مع اًمٓمالق اًمثالث سمٚمٗمظ واطمد صم٧ٌم قمـ اًمّمح٤مسم٦م, و ٓ خم٤مًمػ ْلؿ ( 2

وحترير حمؾ اإلمج٤مع:  

أن إي٘م٤مع اًمثالث واطمدة ضم٤مئز وًمٞمس سمقاضم٥م, وُمرضمع ذًمؽ إمم احل٤ميمؿ 

اًمنمقمل, إذا رأى ذًمؽ, سمح٥ًم ُم٤م يتٌلم ًمف ُمـ طم٤مل اًمِمخص اًمذي طمّمؾ ُمٜمف 

                                           

 

 




 

!  ذا اًمٚمٗمظ

ويقوح ذًمؽ أن طم٘مٞم٘م٦م اعمروي قمٜمٝمؿ  ق إي٘م٤مع اًمٓمالق اًمثالث سمثالث, ٓ 

! أن  ذا  ق اعمتٕملم واًمقاضم٥م

, طمٞم٨م ويدل قمغم أن ذًمؽ قمغم اجلقاز ٓ قمغم اًمقضمقب ُم٤م رواه اسمـ قم٤ٌمس 

يَم٤مَن اًمٓمَّاَلُق قَمغَم قَمْٝمِد : ضم٤مء قمـ ُمٕمٛمر قمـ اسمـ ـم٤موس قمـ أسمٞمف قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل

ـِ اخْلَٓم٤َّمِب َرؾُمقِل اهللَِّ  ـْ ظِماَلوَم٦ِم قُمَٛمَر سْم  ـَماَلُق اًمثَّاَلِث  َوَأيِب سَمْٙمٍر َوؾَمٜمََتلْمِ ُِم

إن اًمٜم٤مس ىَمْد اؾْمَتْٕمَجُٚمقا ذِم َأُْمٍر يَم٤مَٟم٧ْم َْلُْؿ ومِٞمِف َأَٟم٤مٌة وَمَٚمْق : َواطِمَدًة: وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر 

. ()"َأُْمَْمْٞمٜم٤َمُه قَمَٚمْٞمِٝمْؿ وَم٠َمُْمَْم٤مُه قَمَٚمْٞمِٝمؿْ 

ومٝمذا احلدي٨م دًمٞمؾ قمغم ضمقاز أن شم٘مع اًمثالث واطمدة, و ذا ُم٤م يم٤من ذم زُمـ 

.  وصمالث ُمـ زُمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  وأيب سمٙمر اًمرؾمقل 

! وومٞمف أيْم٤ًم ضمقاز إي٘م٤مع اًمثالث سمٚمٗمظ واطمدة

ومٛمحؾ اخلالف ذم  ؾ  يٚمزم جمٛمقع ُم٤م ًمٗمظ سمف, أو جيقز وم٘مط دون ًمزوم؟ 

رمحف اهلل,  ( ـ728ت)واٟم٘مؾ  ٜم٤م ومّماًل ُمـ يمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ( 3

اًمٓمالق ُمٜمف ُم٤م  ق حمرم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع وُمٜمف ُم٤م ": ىم٤مل رمحف اهلل

ًمٞمس سمٛمحرم: 

أن يٓمٚمؼ اًمرضمؾ اُمرأشمف ـمٚم٘م٦م واطمدة إذا : وم٤مًمٓمالق اعم٤ٌمح سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء  ق 

ـمٝمرت ُمـ طمٞمْمتٝم٤م سمٕمد أن شمٖمتًؾ وىمٌؾ أن يٓم٠م ٤م صمؿ يدقمٝم٤م ومال يٓمٚم٘مٝم٤م طمتك 

.  و ذا اًمٓمالق يًٛمك ـمالق اًمًٜم٦م. شمٜم٘ميض قمدهت٤م

                                           

 




 

وم٢من أراد أن يردمٕمٝم٤م ذم اًمٕمدة ومٚمف ذًمؽ سمدون رو٤م ٤م وٓ رو٤م وًمٞمٝم٤م وٓ ُمٝمر 

. ضمديد

. وإن شمريمٝم٤م طمتك شم٘م٣م اًمٕمدة ومٕمٚمٞمف أن ينطمٝم٤م سم٢مطم٤ًمن وم٘مد سم٤مٟم٧م ُمٜمف

وم٢من أراد أن يتزوضمٝم٤م سمٕمد اٟم٘مْم٤مء اًمٕمدة: ضم٤مز ًمف ذًمؽ ًمٙمـ يٙمقن سمٕم٘مد يمام ًمق 

شمزوضمٝم٤م اسمتداء أو شمزوضمٝم٤م همػمه صمؿ اردمٕمٝم٤م ذم اًمٕمدة أو شمزوضمٝم٤م سمٕمد اًمٕمدة وأراده 

. أن يٓمٚم٘مٝم٤م وم٢مٟمف يٓمٚم٘مٝم٤م يمام شم٘مدم

صمؿ إذا اردمٕمٝم٤م أو شمزوضمٝم٤م ُمرة صم٤مٟمٞم٦م وأراد أن يٓمٚم٘مٝم٤م وم٤مٟمف يٓمٚم٘مٝم٤م يمام شم٘مدم وم٢مذا 

ـمٚم٘مٝم٤م اًمٓمٚم٘م٦م اًمث٤مًمث٦م طمرُم٧م قمٚمٞمف طمتك شمٜمٙمح زوضم٤م همػمه يمام طمرم اهلل ذًمؽ 

ورؾمقًمف, وطمٞمٜمئذ ومال شم٤ٌمح ًمف إٓ سمٕمد أن يتزوضمٝم٤م همػمه اًمٜمٙم٤مح اعمٕمروف اًمذي 

.  يٗمٕمٚمف اًمٜم٤مس إذا يم٤من اًمرضمؾ راهم٤ٌم ذم ٟمٙم٤مح اعمرأة صمؿ يٗم٤مرىمٝم٤م

وم٠مُم٤م إن شمزوضمٝم٤م سم٘مّمد أن حيٚمٝم٤م ًمٖمػمه: وم٢مٟمف حمرم قمٜمد أيمثر اًمٕمٚمامء يمام ٟم٘مؾ قمـ 

اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ْلؿ سم٢مطم٤ًمن وهمػم ؿ ويمام دًم٧م قمغم ذًمؽ اًمٜمّمقص اًمٜمٌقي٦م 

.  وإدًم٦م اًمنمقمٞم٦م

 .وُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ رظمص ذم ذًمؽ يمام ىمد سملم ذًمؽ ذم همػم  ذا اعمقوع

وإن يم٤مٟم٧م اعمرأة مم٤م ٓ حتٞمض ًمّمٖمر ٤م أو يمؼم ٤م, وم٢مٟمف يٓمٚم٘مٝم٤م ُمتك ؿم٤مء ؾمقاء 

يم٤من وـمئٝم٤م أو مل يٙمـ يٓم١م ٤م, وم٢من  ذه قمدهت٤م صمالصم٦م أؿمٝمر ومٗمل أي وىم٧م ـمٚم٘مٝم٤م 

ًمٕمدهت٤م وم٢مهن٤م ٓ شمٕمتد سم٘مروء وٓ سمحٛمؾ, ًمٙمـ ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ يًٛمك  ذا ـمالق ؾمٜم٦م 

 .وُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ يًٛمٞمف ـمالق ؾمٜم٦م وٓ سمدقم٦م

ؾٓذا وإن ـمٚم٘مٝم٤م ذم احلٞمض أو ـمٚم٘مٝم٤م سمٕمد أن وـمئٝم٤م وىمٌؾ أن يتٌلم محٚمٝم٤م 




 

. , و ق طمرام سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م و اإلمج٤معافىالق حمرم ويسّى ضالق افبدظٜ

و ؾ يًٛمك  ذا . وإن يم٤من ىمد شمٌلم محٚمٝم٤م وأراد أن يٓمٚم٘مٝم٤م ومٚمف أن يٓمٚم٘مٝم٤م

. ـمالق ؾمٜم٦م أو ٓ يًٛمك ـمالق ؾمٜم٦م وٓ سمدقم٦م؟ ومٞمف ٟمزاع ًمٗمٔمل 

و ذا اًمٓمالق اعمحرم ذم احلٞمض وسمٕمد اًمقطء وىمٌؾ شمٌلم احلٛمؾ:  ؾ ي٘مع أو ٓ 

ي٘مع ؾمقاء يم٤مٟم٧م واطمدة أو صمالصم٤م؟  

 .ومٞمف ىمقٓن ُمٕمرووم٤من ًمٚمًٚمػ واخلٚمػ

وإن ـمٚم٘مٝم٤م صمالصم٤م ذم ـمٝمر واطمد سمٙمٚمٛم٦م واطمدة أو يمٚمامت: 

. أٟم٧م ـم٤مًمؼ صمالصم٤م: ُمثؾ أن ي٘مقل

.  أو أٟم٧م ـم٤مًمؼ وـم٤مًمؼ وـمـ٤مًمؼ

. أو أٟم٧م ـم٤مًمؼ صمؿ ـم٤مًمؼ صمؿ ـم٤مًمؼ

. أٟم٧م ـم٤مًمؼ: صمؿ ي٘مقل. أٟم٧م ـم٤مًمؼ: صمؿ ي٘مقل. أٟم٧م ـم٤مًمؼ: أو ي٘مقل

أٟم٧م ـم٤مًمؼ صمالصم٤م أو قمنم ـمٚم٘م٤مت أو ُم٤مئف ـمٚم٘م٦م أو أًمػ ـمٚم٘م٦م وٟمحق : أو ي٘مقل

ذًمؽ ُمـ اًمٕم٤ٌمرات: 

ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمدظمقٓ هب٤م - ومٝمذا ًمٚمٕمٚمامء ُمـ اًمًٚمػ واخلٚمػ ومٞمف صمالصم٦م أىمقال 

- أو همػم ُمدظمقل هب٤م, وُمـ اًمًٚمػ ُمـ ومرق سملم اعمدظمقل هب٤م وهمػم اعمدظمقل هب٤م 

 :وومٞمف ىمقل راسمع حمدث ُمٌتدع 

وأمحد ذم اًمرواي٦م ()أٟمف ـمالق ُم٤ٌمح ٓزم, و ق ىمقل اًمِم٤مومٕمل : أحدهٚ

                                           

 




 

  .()اًم٘مديٛم٦م قمٜمف اظمت٤مر ٤م اخلرىمل

وأمحد ذم ()وأسمك طمٜمٞمٗم٦م()أٟمف ـمالق حمرم ٓزم, و ق ىمقل ُم٤مًمؽ: افثٚين 

و ذا اًم٘مقل ُمٜم٘مقل قمـ يمثػم ُمـ . , اظمت٤مر ٤م أيمثر أ ح٤مسمف()اًمرواي٦م اعمت٠مظمرة قمٜمف

 .اًمًٚمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم واًمذي ىمٌٚمف ُمٜم٘مقل قمـ سمٕمْمٝمؿ

أٟمف حمرم وٓ يٚمزم ُمٜمف إٓ ـمٚم٘م٦م واطمدة, و ذا اًم٘مقل ُمٜم٘مقل قمـ  : افثٚفٞ

 ُمثؾ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام وقمٌد ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمًٚمػ واخلٚمػ ُمـ أ ح٤مب رؾمقل اهلل 

اًمرمحـ سمـ قمقف ويروى قمـ قمكم واسمـ ُمًٕمقد واسمـ قم٤ٌمس اًم٘مقٓن, و ق ىمقل 

يمثػم ُمـ اًمت٤مسمٕملم وُمـ سمٕمد ؿ ُمثؾ ـم٤مووس وظمالس سمـ قمٛمرو وحمٛمد سمـ إؾمح٤مق 

و ق ىمقل داود وأيمثر أ ح٤مسمف, ويروى ذًمؽ قمـ أسمك ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمغم سمـ 

احلًلم واسمٜمف ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد, وْلذا ذ ٥م إمم ذًمؽ ُمـ ذ ٥م ُمـ اًمِمٞمٕم٦م و ق ىمقل 

 .سمٕمض أ ح٤مب أسمك طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ وامحد سمـ طمٜمٌؾ

, اًمذي ىم٤مًمف سمٕمض اعمٕمتزًم٦م واًمِمٞمٕم٦م: ومال يٕمرف قمـ أطمد ُمـ وأمٚ افَول افرابع

 .أٟمف ٓ يٚمزُمف رء: اًمًٚمػ, و ق 

و ق اًمذي يدل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م: وم٢من يمؾ ـمالق ذقمف  : وافَول افثٚفٞ

.  اهلل ذم اًم٘مرآن ذم اعمدظمقل هب٤م إٟمام  ق اًمٓمالق اًمرضمٕمك

. مل ينمع اهلل ٕطمد أن يٓمٚمؼ اًمثالث مجٞمٕم٤م

                                           

 

 

 

 




 

ومل ينمع ًمف أن يٓمٚمؼ اعمدظمقل هب٤م ـمالىم٤م سم٤ميٜم٤م, وًمٙمـ إذا ـمٚم٘مٝم٤م ىمٌؾ اًمدظمقل 

 هب٤م سم٤مٟم٧م ُمٜمف, وم٢مذا اٟم٘مْم٧م قمدهت٤م سم٤مٟم٧م ُمٜمف:

: ؾٚفىالق ثالثٜ إٔواع بٚتٍٚق ادسِّغ 

و ق اًمذي يٛمٙمٜمف أن يردمٕمٝم٤م ومٞمف سمٖمػم اظمتٞم٤مر ٤م, وإذا ُم٤مت : اًمٓمالق اًمرضمٕمك 

. أطمدمه٤م ذم اًمٕمدة ورصمف أظمر 

و ق ُم٤م يٌ٘مك سمف ظم٤مـم٤ٌم ُمـ اخلٓم٤مب ٓ شم٤ٌمح ًمف إٓ سمٕم٘مد : واًمٓمالق اًم٤ٌمئـ 

. ضمديد 

و ق ومٞمام إذا ـمٚم٘مٝم٤م : واًمٓمالق اعمحرم ْل٤م ٓ حتؾ ًمف طمتك شمٜمٙمح زوضم٤م همػمه 

صمالث شمٓمٚمٞم٘م٤مت يمام أذن اهلل ورؾمقًمف, و ق أن يٓمٚم٘مٝم٤م صمؿ يردمٕمٝم٤م ذم اًمٕمدة أو 

يتزوضمٝم٤م صمؿ يٓمٚم٘مٝم٤م صمؿ يردمٕمٝم٤م أو يتزوضمٝم٤م صمؿ يٓمٚم٘مٝم٤م اًمٓمٚم٘م٦م اًمث٤مًمث٦م ومٝمذا اًمٓمالق 

. اعمحرم ْل٤م طمتك شمٜمٙمح زوضم٤م همػمه سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء 

وًمٞمس ذم يمت٤مب اهلل وٓ ؾمٜم٦م رؾمقًمف ذم اعمدظمقل هب٤م ـمالق سم٤مئـ حي٥ًم ُمـ 

 . ()ا ـ"اًمثالث

إن اًمٓمالق اعمحرم اًمذي يًٛمك ـمالق اًمٌدقم٦م إذا أوىمٕمف اإلٟم٤ًمن  ؾ ": و ىم٤مل

ي٘مع أم ٓ؟ 

. ومٞمف ٟمزاع سملم اًمًٚمػ واخلٚمػ

. وإيمثرون ي٘مقًمقن سمقىمققمف ُمع اًم٘مقل سمتحريٛمف 

. ... ... ... ... ٓ ي٘مع : وىم٤مل آظمرون 

                                           

 




 

وأىمقال اًمّمح٤مسم٦م ومٞمٝم٤م يمثػمة ُمِمٝمقرة: 

روي اًمقىمقع ومٞمٝم٤م قمـ قمٛمر وقمثامن وقمغم واسمـ ُمًٕمقد واسمـ قم٤ٌمس واسمـ قمٛمر 

. وأسمك  ريرة وقمٛمران سمـ طمّملم وهمػم ؿ

وروي قمدم اًمقىمقع ومٞمٝم٤م قمـ أسمك سمٙمر وقمـ قمٛمر  درا ُمـ ظمالومتف وقمـ قمغم 

سمـ أسمك ـم٤مًم٥م واسمـ ُمًٕمقد واسمـ قم٤ٌمس أيْم٤م وقمـ اًمزسمػم وقمٌد اًمرمحـ سمـ 

 . أمجٕملم ()قمقف

اعم٘مٜمع ذم " ذم يمت٤مسمف اًمذي ؾمامه ()ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ُمٖمٞم٨م

وـمالق اًمٌدقم٦م أن يٓمٚم٘مٝم٤م صمالصم٤م ذم : "أ قل اًمقصم٤مئؼ وسمٞم٤من ُم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اًمدىم٤مئؼ

. يمٚمٛم٦م واطمدة وم٢من ومٕمؾ ًمزُمف اًمٓمالق

صمؿ اظمتٚمػ أ ؾ اًمٕمٚمؿ سمٕمد إمج٤مقمٝمؿ قمغم أٟمف ُمٓمٚمؼ يمؿ يٚمزُمف ُمـ اًمٓمالق: 

ويمذا ىم٤مل اسمـ .  يٚمزُمف ـمٚم٘م٦م واطمدةوم٘م٤مل قمكم سمـ أسمك ـم٤مًم٥م واسمـ ُمًٕمقد 

ٓ ُمٕمٜمك ًمف ٕٟمف مل يٓمٚمؼ صمالث  (صمالصم٤م): قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام, وذًمؽ ٕن ىمقًمف 

ـمٚم٘م٧م صمالث ُمرات خيؼم قمـ صمالث : ُمرات, ٕٟمف إذا يم٤من خمؼما قمام ُم٣م ومٞم٘مقل

ـمٚم٘م٤مت أشم٧م ُمٜمف ذم صمالصم٦م أومٕم٤مل يم٤مٟم٧م ُمٜمف, ومذًمؽ يّمح, وًمق ـمٚم٘مٝم٤م ُمرة واطمدة 

                                           



 

 




 

ـمٚم٘متٝم٤م صمالث ُمرات ًمٙم٤من يم٤مذسم٤م, ويمذًمؽ ًمق طمٚمػ سم٤مهلل صمالصم٤م يردد احلٚمػ : وم٘م٤مل

أطمٚمػ سم٤مهلل صمالصم٤م مل يٙمـ طمٚمػ إٓ : يم٤مٟم٧م صمالصم٦م أيامن, وأُم٤م ًمق طمٚمػ سم٤مهلل وم٘م٤مل

. يٛمٞمٜم٤م واطمدة, واًمٓمالق ُمثٚمف

 وقمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف, رويٜم٤م ذًمؽ ()وُمثؾ ذًمؽ ىم٤مل اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام: ىم٤مل 

اإلُم٤مم حمٛمد سمـ وو٤مح اًمذي ي٠مظمذ قمـ ـمٌ٘م٦م أمحد سمـ : يٕمٜمل)يمٚمف قمـ اسمـ وو٤مح 

. ( وؾمحٜمقن سمـ ؾمٕمٞمد وـمٌ٘متٝمؿ()طمٜمٌؾ واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم وحيٞمك سمـ ُمٕملم

وذيمر  ذا قمـ سمْمٕمف قمنم وم٘مٞمٝم٤م ُمـ وم٘مٝم٤مء ـمٚمٞمٓمٚم٦م اعمتٕمٌديـ قمغم ُمذ ٥م ... 

. "ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس

حيتجقن سم٤محلدي٨م اًمذي رواه ... ... ... و : (اًم٘م٤مئؾ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل)ىمٚم٧م 

يم٤من ": ُمًٚمؿ ذم  حٞمحف وأسمق داود وهمػممه٤م قمـ ـم٤مووس قمـ اسمـ قم٤ٌمس أٟمف ىم٤مل

اًمٓمالق قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل وأسمك سمٙمر وؾمٜمتلم ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر ـمالق اًمثالث 

واطمدة وم٘م٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب إن اًمٜم٤مس ىمد اؾمتٕمجٚمقا أُمرا يم٤من ْلؿ ومٞمف أٟم٤مة ومٚمق 

. "أُمْمٞمٜم٤مه قمٚمٞمٝمؿ وم٠مُمْم٤مه قمٚمٞمٝمؿ

 ٤مت ُمـ  ٜم٤مشمؽ أمل يٙمـ :  ىم٤مل ٓسمـ قم٤ٌمس()أن أسم٤م اًمّمٝم٤ٌمء": وذم رواي٦م 

                                           



 

 

 




 

ىمد يم٤من ذًمؽ ومٚمام يم٤من : ـمالق اًمثالث قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل وأسمك سمٙمر واطمدة؟ ىم٤مل

 ."ذم قمٝمد قمٛمر شمت٤مسمع اًمٜم٤مس ذم اًمٓمالق وم٠مُمْم٤مه قمٚمٞمٝمؿ وأضم٤مزه

... ... ...   . واًمذيـ ردوا  ذا احلدي٨م شم٠موًمقه سمت٠مويالت وٕمٞمٗم٦م

صم٧ٌم قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمـ همػم وضمف أٟمف أومتك : وأىمقى ُم٤م ردوه سمف أهنؿ ىم٤مًمقا

:  وضمقاب اعمًتدًملم  .سمٚمزوم اًمثالث

. أن اسمـ قم٤ٌمس روى قمٜمف ُمـ ـمريؼ قمٙمرُم٦م أيْم٤م اٟمف يم٤من جيٕمٚمٝم٤م واطمدة

وصم٧ٌم قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُم٤م يقاومؼ طمدي٨م ـم٤مووس ُمرومققم٤م إمم اًمٜمٌل 

وُمقىمقوم٤م قمغم اسمـ قم٤ٌمس  .

 ـمٚمؼ اُمرأشمف صمالصم٤م ()وم٤معمرومقع أن ريم٤مٟم٦م :ومل يث٧ٌم ظمالف ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل 

  .ومرد ٤م قمٚمٞمف اًمٜمٌل 

 طمدصمٜم٤م ()طمدصمٜم٤م ؾمٕمد سمـ إسمرا ٞمؿ: ()ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم ُمًٜمده

 قمـ قمٙمرُم٦م ُمقمم اسمـ قم٤ٌمس () طمدصمٜمل داود سمـ احلّملم() قمـ اسمـ إؾمح٤مق()أسمك

                                           

 

 

 

 

 




 

ـمٚمؼ ريم٤مٟم٦م سمـ قمٌد يزيد أظمق سمٜمل اعمٓمٚم٥م اُمرأشمف صمالصم٤م ذم جمٚمس واطمد ومحزن : ىم٤مل

 يمٞمػ ـمٚم٘متٝم٤م؟ قمٚمٞمٝم٤م طمزٟم٤م ؿمديدا ىم٤مل وم٠ًمًمف رؾمقل اهلل 

! ـمٚم٘متٝم٤م صمالصم٤م: وم٘م٤مل : ىم٤مل 

ذم جمٚمس واطمد؟ : ىم٤مل 

. ٟمٕمؿ : ىم٤مل 

. وم٢مهن٤م شمٚمؽ واطمدة, ارضمٕمٝم٤م إن ؿمئ٧م: ىم٤مل 

. ومراضمٕمٝم٤م : ىم٤مل 

. "إٟمام اًمٓمالق قمٜمد يمؾ ـمٝمر: ويم٤من اسمـ قم٤ٌمس ي٘مقل

 ُمـ ؿمٞمقخ ُم٤مًمؽ, "طمدصمٜمل داود": و ذا احلدي٨م ىم٤مل ومٞمف اسمـ إؾمح٤مق: ىمٚم٧م 

.  ورضم٤مل اًمٌخ٤مري

. و ذا إؾمٜم٤مد ضمٞمد. طمدصمٜمل, ومٝمق صم٘م٦م قمٜمد أ ؾ احلدي٨م: واسمـ إؾمح٤مق إذا ىم٤مل

, ومل يذيمر أسمق داود  ذا ()وًمف ؿم٤م د ُمـ وضمف آظمر رواه أسمق داود ذم اًمًٜمـ
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اًمٓمريؼ اجلٞمد ومٚمذًمؽ فمـ أن شمٓمٚمٞم٘م٦م واطمدة سم٤مئٜم٤م أ ح, وًمٞمس إُمر يمام ىم٤مًمف, سمؾ 

اإلُم٤مم أمحد رضمح  ذه اًمرواي٦م قمغم شمٚمؽ, و ق يمام ىم٤مل أمحد وىمد سمًٓمٜم٤م اًمٙمالم قمغم 

 .ذًمؽ ذم ُمقوع آظمر

. و ذا اعمروى قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم طمدي٨م ريم٤مٟم٦م ُمـ وضمٝملم

. و ق رواي٦م قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمـ وضمٝملم قمـ قمٙمرُم٦م

: () و ٟم٤مومع سمـ قمجػم()و ق أصم٧ٌم ُمـ رواي٦م قمٌد اهلل سمـ قمغم سمـ يزيد سمـ ريم٤مٟم٦م
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. أٟمف ـمٚم٘مٝم٤م اًمٌت٦م

 ُم٤م أردت إٓ واطمدة: : و أن اًمٜمٌل أؾمتحٚمٗمف وم٘م٤مل

. وم٢من  ١مٓء جم٤م ٞمؾ ٓ شمٕمرف أطمقاْلؿ

. وًمٞمًقا وم٘مٝم٤مء

. وىمد وٕمػ طمديثٝمؿ أمحد سمـ طمٜمٌؾ, وأسمق قمٌٞمد, واسمـ طمزم, وهمػم ؿ

. طمدي٨م ريم٤مٟم٦م ذم اًمٌت٦م ًمٞمس سمٌمء: وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

: طمدي٨م ريم٤مٟم٦م ٓ يث٧ٌم اٟمف ـمٚمؼ اُمرأشمف اًمٌت٦م: وىم٤مل أيْم٤م 

أن ": ٕن اسمـ اؾمحؼ يرويف قمـ داود سمـ احلّملم قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس

: "ريم٤مٟم٦م ـمٚمؼ اُمرأشمف صمالصم٤م, وأ ؾ اعمديٜم٦م يًٛمقن صمالصم٤م اًمٌت٦م

وم٘مد اؾمتدل أمحد قمغم سمٓمالن طمدي٨م اًمٌت٦م هبذا احلدي٨م أظمر اًمذي ومٞمف أٟمف 

. ـمٚمؼ اًمٌت٦م: ـمٚم٘مٝم٤م صمالصم٤م, وسملمَّ أن أ ؾ اعمديٜم٦م يًٛمقن ُمـ ـمٚمؼ صمالصم٤م 

. و ذا يدل قمغم صمٌقت احلدي٨م قمٜمده, وىمد سمٞمٜمف همػمه ُمـ احلٗم٤مظ

طمدصمٜمل داود سمـ احلّملم قمـ قمٙمرُم٦م : و ذا اإلؾمٜم٤مد و ق ىمقل اسمـ اؾمحؼ 

. قمـ اسمـ قم٤ٌمس  ق إؾمٜم٤مد صم٤مسم٧م قمـ أمحد وهمػمه ُمـ اًمٕمٚمامء 

 رد اسمٜمتف زيٜم٥م قمغم زوضمٝم٤م سم٤مًمٜمٙم٤مح إول, وهبذا اإلؾمٜم٤مد روى أن اًمٜمٌل 

                                           
= 







 




 

. و حح ذًمؽ أمحد وهمػمه ُمـ اًمٕمٚمامء 

, ومحديثف  حٞمح قمٜمد أ ؾ احلدي٨م إٟمام خي٤مف "طمدصمٜمل": واسمـ اؾمحؼ إذا ىم٤مل

. قمٚمٞمف اًمتدًمٞمس إذا قمٜمٕمـ

وىمد روى أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف  ذا قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمـ وضمف آظمر, ويمالمه٤م يقاومؼ 

. طمدي٨م ـم٤مووس قمٜمف

 أن زوضمٝم٤م ()وأمحد يم٤من يٕم٤مرض طمدي٨م ـم٤مووس سمحدي٨م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م ىمٞمس

. ـمٚم٘مٝم٤م صمالصم٤م وٟمحقه

. ويم٤من أمحد يرى مجع اًمثالث ضم٤مئزا

شمدسمرت اًم٘مرآن ومقضمدت اًمٓمالق اًمذي ومٞمف  ق : صمؿ رضمع أمحد قمـ ذًمؽ وىم٤مل

. اًمرضمٕمك أو يمام ىم٤مل 

. واؾمت٘مر ُمذ ٌف قمغم ذًمؽ وقمٚمٞمف مجٝمقر أ ح٤مسمف

. وشمٌلم ُمـ طمدي٨م وم٤مـمٛم٦م أهن٤م يم٤مٟم٧م ُمٓمٚم٘م٦م صمالصم٤م ُمتٗمرىم٤مت ٓ جمٛمققم٦م

.  أن ُمـ مجع صمالصم٤م مل يٚمزُمف إٓ واطمدةوىمد صم٧ٌم قمٜمده طمديث٤من قمـ اًمٜمٌل 

. وًمٞمس قمـ اًمٜمٌل ُم٤م خي٤مًمػ ذًمؽ سمؾ اًم٘مرآن يقاومؼ ذًمؽ

. واًمٜمٝمك قمٜمف ي٘مت٣م اًمٗم٤ًمد

ومٝمذه اًمٜمّمقص وإ قل اًمث٤مسمت٦م قمٜمف شم٘مت٣م ُمـ ُمذ ٌف أٟمف ٓ يٚمزُمف إٓ 

                                           



 




 

. واطمدة

وقمدوًمف قمـ اًم٘مقل سمحدي٨م ريم٤مٟم٦م وهمػمه, يم٤من أوٓ عم٤م قم٤مرض ذًمؽ قمٜمده ُمـ 

ومٙم٤من ذًمؽ يدل قمغم اًمٜمًخ صمؿ اٟمف رضمع قمـ اعمٕم٤مرو٦م وشمٌلم ًمف . ضمقاز مجع اًمثالث

وان مجع اًمثالث ٓ جيقز: ومقضم٥م قمغم أ ٚمف اًمٕمٛمؾ . وم٤ًمد  ذا اعمٕم٤مرض

. سم٤مًمٜمّمقص اًم٤ًمعم٦م قمـ اعمٕم٤مرض

. وًمٞمس يٕمؾ طمدي٨م ـم٤مووس سمٗمتٞم٤م اسمـ قم٤ٌمس سمخالومف 

و دا قمٚمٛمف ذم إطمدى اًمروايتلم قمٜمف, وًمٙمـ فم٤م ر ُمذ ٌف اًمذي قمٚمٞمف أ ح٤مسمف 

إن ذًمؽ ٓ ي٘مدح ذم اًمٕمٛمؾ سم٤محلدي٨م ٓ ؾمٞمام وىمد سملم اسمـ قم٤ٌمس قمذر قمٛمر سمـ 

.  ذم اإلًمزام سم٤مًمثالث اخلٓم٤مب 

أن اًمٜم٤مس عم٤م : , و ق واسمـ قم٤ٌمس قمذره  ق اًمٕمذر اًمذي ذيمره قمـ قمٛمر 

شمت٤مسمٕمقا ومٞمام طمرم اهلل قمٚمٞمٝمؿ اؾمتح٘مقا اًمٕم٘مقسم٦م قمغم ذًمؽ, ومٕمقىمٌقا سمٚمزوُمف سمخالف ُم٤م 

و ذا يمام أهنؿ عم٤م . يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ىمٌؾ ذًمؽ وم٢مهنؿ مل يٙمقٟمقا ُمٙمثريـ ُمـ ومٕمؾ اعمحرم

أيمثروا ذب اخلٛمر واؾمتخٗمقا سمحد ٤م يم٤من قمٛمر ييب ومٞمٝم٤م صمامٟملم ويٜمٗمل ومٞمٝم٤م 

 سمٕمض أ ؾ , ويمام ىم٤مشمؾ قمكم وحيٚمؼ اًمرأس ومل يٙمـ ذًمؽ قمغم قمٝمد اًمٜمٌل 

, واًمتٗمريؼ سملم اًمزوضملم  ق مم٤م يم٤مٟمقا يٕم٤مىمٌقن اًم٘مٌٚم٦م مل يٙمـ ذًمؽ قمغم قمٝمد اًمٜمٌل 

 ومرق سملم اًمثالصم٦م اًمذيـ ظمٚمٗمقا سملم سمف أطمٞم٤مٟم٤م إُم٤م ُمع سم٘م٤مء اًمٜمٙم٤مح وإُم٤م سمدوٟمف وم٤مًمٜمٌل 

ٟم٤ًمء ؿ طمتك شم٤مب اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ همػم ـمالق, واعمٓمٚمؼ صمالصم٤م طمرُم٧م قمٚمٞمف اُمرأشمف 

طمتك شمٜمٙمح زوضم٤م همػمه قم٘مقسم٦م ًمف ًمٞمٛمتٜمع قمـ اًمٓمالق, وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وُمـ 

واوم٘مف ـ يمامًمؽ وأمحد ذم إطمدى اًمروايتلم ـ طمرُمقا اعمٜمٙمقطم٦م ذم اًمٕمدة قمغم اًمٜم٤ميمح 




 

. أسمدا: ٕٟمف اؾمتٕمجؾ ُم٤م أطمٚمف اهلل ومٕمقىم٥م سمٜم٘مٞمض ىمّمده

واحلٙمامن ْلام ـ قمٜمد أيمثر اًمًٚمػ ـ أن يٗمرىم٤م سمٞمٜمٝمام سمال قمقض, إذا رأي٤م اًمزوج 

. فم٤معم٤م ُمٕمتدي٤م: عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ ُمٜمٕمف ُمـ اًمٔمٚمؿ ودومع اًمير قمـ اًمزوضم٦م

وإفزام ظّر بٚفثالث دٚ أـثروا مْه:  

. إمٚ أن يُون رآه ظَوبٜ تستًّل وؿٝ احلٚجٜ

وإمٚ أن يُون رآه ذظٚ ٓزمٚ، ٓظتَٚده أن افرخهٜ ـٕٚٝ دٚ ـٚن ادسِّون 

. ٓ يوؿًوٕه إٓ ؿِٔال

و ذا يمام اظمتٚمػ يمالم اًمٜم٤مس ذم هنٞمف قمـ اعمتٕم٦م,  ؾ يم٤من هنل اظمتٞم٤مر: ٕن 

إومراد احل٩م سمًٗمرة واًمٕمٛمرة سمًٗمره يم٤من أومْمؾ ُمـ اًمتٛمتع أو يم٤من ىمد هنك قمـ اًمٗمًخ 

ٓقمت٘م٤مده اٟمف يم٤من خمّمق ٤م سم٤مًمّمح٤مسم٦م؟  

. وقمغم اًمت٘مديريـ وم٤مًمّمح٤مسم٦م ىمد ٟم٤مزقمقه ذم ذًمؽ

وظم٤مًمٗمف يمثػم ُمـ أئٛمتٝمؿ ُمـ أ ؾ اًمِمقرى وهمػم ؿ ذم اعمتٕم٦م, وذم اإلًمزام 

. سم٤مًمثالث, وإذا شمٜم٤مزقمقا ذم رء وضم٥م رد ُم٤م شمٜم٤مزقمقا ومٞمف إمم اهلل واًمرؾمقل

يمام أن قمٛمر يم٤من يرى أن اعمٌتقشم٦م ْل٤م ٟمٗم٘م٦م وْل٤م ؾمٙمٜمك, وٟم٤مزقمف ذم ذًمؽ يمثػم ُمـ 

. اًمّمح٤مسم٦م وأيمثر اًمٕمٚمامء قمغم ىمقْلؿ

ويم٤من  ق واسمـ ُمًٕمقد يري٤من أن اجلٜم٥م ٓ يتٞمٛمؿ وظم٤مًمٗمٝمام قمامر وأسمق ُمقؾمك 

. واسمـ قم٤ٌمس وهمػم ؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

. وأـمٌؼ اًمٕمٚمامء قمغم ىمقل  ١مٓء عم٤م يم٤من ُمٕمٝمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

واًمٙمالم قمغم  ذا يمثػم ُمًٌقط ذم ُمقوع آظمر واعم٘مّمقد  ٜم٤م اًمتٜمٌٞمف قمغم ُم٤م 




 

. أظمذ اًمٜم٤مس سمف

 ذا  ق إ ؾ اًمذي قمٚمٞمف : واًمذيـ ٓ يرون اًمٓمالق اعمحرم ٓزُم٤م ي٘مقًمقن

أئٛم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء يمامًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد وهمػم ؿ, و ق أن إي٘م٤مقم٤مت اًمٕم٘مقد اعمحرُم٦م ٓ 

شم٘مع ٓزُم٦م يم٤مًمٌٞمع اعمحرم واًمٜمٙم٤مح واعمحرم واًمٙمت٤مسم٦م اعمحرُم٦م, وْلذا أسمٓمٚمقا ٟمٙم٤مح 

.  اًمِمٖم٤مر وٟمٙم٤مح اعمحٚمؾ, وأسمٓمؾ ُم٤مًمؽ وأمحد اًمٌٞمع يقم اجلٛمٕم٦م قمٜمد اًمٜمداء

و ذا سمخالف اًمٔمٝم٤مر اعمحرم: وم٢من ذًمؽ ٟمٗمًف حمرم يمام حيرم اًم٘مذف وؿمٝم٤مدة 

اًمزور واًمٞمٛملم اًمٖمٛمقس وؾم٤مئر إىمقال اًمتل  ل ذم ٟمٗمًٝم٤م حمرُم٦م, ومٝمذا ٓ يٛمٙمـ 

أن يٜم٘مًؿ إمم  حٞمح وهمػم  حٞمح سمؾ  ٤مطمٌٝم٤م يًتحؼ اًمٕم٘مقسم٦م سمٙمؾ طم٤مل ومٕمقىم٥م 

اعمٔم٤م ر سم٤مًمٙمٗم٤مرة ومل حيّمؾ ُم٤م ىمّمده سمف ُمـ اًمٓمالق, وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا ي٘مّمدون سمف 

اًمٓمالق و ق ُمقضم٥م ًمٗمٔمف وم٠مسمٓمؾ اًمِم٤مرع ذًمؽ, ٕٟمف ىمقل حمرم وأوضم٥م ومٞمف 

. اًمٙمٗم٤مرة 

أُم٤م اًمٓمالق ومجٜمًف ُمنموع يم٤مًمٜمٙم٤مح واًمٌٞمع ومٝمق حيؾ شم٤مرة وحيرم شم٤مرة, ومٞمٜم٘مًؿ 

وافْٓى دم هذا اْلْس يَتٙ ؾسٚد إمم  حٞمح ووم٤مؾمد, يمام يٜم٘مًؿ اًمٌٞمع واًمٜمٙم٤مح 

,  ادْٓي ظْه

وعم٤م يم٤من أ ؾ اجل٤م ٚمٞم٦م يٓمٚم٘مقن سم٤مًمٔمٝم٤مر وم٠مسمٓمؾ اًمِم٤مرع ذًمؽ ٕٟمف ىمقل حمرم 

يم٤من ُم٘مت٣م ذًمؽ أن ىمقل حمرم ٓ ي٘مع سمف اًمٓمالق, وإٓ ومٝمؿ يم٤مٟمقا ي٘مّمدون اًمٓمالق 

 .سمٚمٗمظ اًمٔمٝم٤مر, يمٚمٗمظ احلرام و ذا ىمٞم٤مس أ ؾ إئٛم٦م ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد

وًمٙمـ اًمذيـ ظم٤مًمٗمقا ىمٞم٤مس أ قْلؿ ذم اًمٓمالق ظم٤مًمٗمقه عم٤م سمٚمٖمٝمؿ ُمـ أصم٤مر 

ومٚمام صم٧ٌم قمٜمد ؿ قمـ اسمـ قمٛمر أٟمف اقمتد سمتٚمؽ اًمتٓمٚمٞم٘م٦م اًمتل ـمٚمؼ اُمرأشمف و ك 




 

ُم٤م زال اسمـ :  ؿ أقمٚمؿ سم٘مّمتف وم٤مشمٌٕمقه ذم ذًمؽ, وُمـ ٟم٤مزقمٝمؿ ي٘مقل: طم٤مئض, ىم٤مًمقا 

قمٛمر وهمػمه يروون أطم٤مدي٨م وٓ شم٠مظمذ اًمٕمٚمامء سمام ومٝمٛمقه ُمٜمٝم٤م, وم٢من آقمت٤ٌمر سمام رووه 

... ...  ٓ سمام رأوه وومٝمٛمقه: 

ٓ : وعم٤م صم٧ٌم قمٜمد ؿ قمـ أئٛم٦م اًمّمح٤مسم٦م أهنؿ أًمزُمقا سم٤مًمثالث اعمجٛمققم٦م, ىم٤مًمقا

. يٚمزُمقن سمذًمؽ, إٓ وذًمؽ ُم٘مت٣م اًمنمع

وأن ذفك إمجٚع فُوَنم َل يًِّوا خالؾٚ واظتَد ضٚئٍٜ فزوم هذا افىالق، 

، ٓ شٔام وصٚر افَول بذفك مًروؾٚ ظن افنًٜٔ افذين َل يٍْردوا ظن أهل ثٚبتٚ

. افسْٜ بحق

 ١مٓء اًمذيـ  ؿ سمٕمض اًمِمٞمٕم٦م وـم٤مئٗم٦م ُمـ أ ؾ اًمٙمالم : ىم٤مل اعمًتدًمقن 

ضم٤مُمع اًمثالث ٓ ي٘مع سمف رء,  ذا اًم٘مقل ٓ يٕمرف قمـ أطمد ُمـ اًمًٚمػ, : ي٘مقًمقن

. سمؾ ىمد شم٘مدم اإلمج٤مع قمغم سمٕمْمف, وإٟمام اًمٙمالم  ؾ يٚمزُمف واطمدة أو ي٘مع صمالث

. وافْزاع بغ افسِف دم ذفك ثٚبٝ ٓ يُّن رؾًه

وفٔس مع من جًل ذفك ذظٚ ٓزمٚ فألمٜ حجٜ َيٛ أتبٚظٓٚ من ـتٚب وٓ 

شْٜ وٓ إمجٚع، وان ـٚن بًوٓم ؿد احتٟ ظذ هذا بٚفُتٚب وبًوٓم بٚفسْٜ 

وبًوٓم بٚإلمجٚع وؿد احتٟ بًوٓم بحجتغ أو أـثر من ذفك فُن ادْٚزع يبغ 

. أن هذه ـِٓٚ حجٟ ضًٍٜٔ

وأن افُتٚب وافسْٜ وآظتبٚر إٕام تدل ظذ ٍٕي افِزوم، وتبغ إٔه ٓ إمجٚع دم 

. ادسٖفٜ

سمؾ أصم٤مر اًمث٤مسمت٦م قمٛمـ أًمزم سم٤مًمثالث جمٛمققم٦م قمـ اًمّمح٤مسم٦م شمدل قمغم أهنؿ مل 




 

 ُٕمتف ذقم٤م ٓزُم٤م, يمام ذع حتريؿ اعمرأة يٙمقٟمقا جيٕمٚمقن ذًمؽ مم٤م ذقمف اًمٜمٌل 

سمٕمد اًمٓمٚم٘م٦م اًمث٤مًمث٦م, سمؾ يم٤مٟمقا جمتٝمديـ ذم اًمٕم٘مقسم٦م سم٢مًمزام ذًمؽ إذا يمثر ومل يٜمتف اًمٜم٤مس 

. قمٜمف

إًمٗم٤مظ اعمٜم٘مقًم٦م قمـ اًمّمح٤مسم٦م شمدل قمغم أهنؿ أًمزُمقا سم٤مًمثالث  [أن]وىمد ذيمرت 

ـْ َيتَِّؼ اهللََّ : عمـ قمَم اهلل سم٢مي٘م٤مقمٝم٤م مجٚم٦م, وم٠مُم٤م ُمـ يم٤من يت٘مل اهلل وم٢من اهلل ي٘مقل َوَُم

َٕمْؾ ًَمُف خَمَْرضم٤مً  ٥ُم . جَيْ ًِ َت ـْ طَمْٞم٨ُم ٓ حَيْ , وُمـ أي٦م 2ُمـ أي٦م : اًمٓمالق) َوَيْرُزىْمُف ُِم

3 .)

ؾّن ٓ يًِم افتحريم حتى أوؿًٓٚ ثم دٚ ظِم افتحريم تٚب وافتزم أن ٓ يًود 

. إػ ادحرم، ؾٓذا ٓ يستحق أن يًٚؿٛ

مٚ يوجٛ فزوم وًمٞمس ذم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع واًم٘مٞم٤مس 

, وٟمٙم٤مطمف صم٤مسم٧م سمٞم٘ملم, واُمرأشمف حمرُم٦م قمغم اًمٖمػم سمٞم٘ملم, وذم إًمزاُمف افثالث فه

سم٤مًمثالث إسم٤مطمتٝم٤م ًمٚمٖمػم ُمع حتريٛمٝم٤م قمٚمٞمف, وذريٕم٦م إمم ٟمٙم٤مح اًمتحٚمٞمؾ اًمذي طمرُمف اهلل 

 .()ا ـ"ورؾمقًمف

ُمـ اًمٗمّمؾ اعمت٘مدم ئمٝمر أن ٓ إمج٤مع ؾمٙمقيت ذم اعم٠ًمًم٦م, وأهن٤م ُمـ ُم٤ًمئؾ  ( 4

! آضمتٝم٤مد, واهلل اقمٚمؿ

                                           

 




 

.ػسيػطالقػاضطرغض:ػاضطدأضظػاضثاضثظػواضطذرونػ
 

ُمنموقمٞم٦م اًمٓمالق ُمـ حم٤مؾمـ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: طمٞم٨م قمغم اعمًٚمؿ أن 

! يٛمًؽ زوضمف سمٛمٕمروف, أو يٗم٤مرىمٝم٤م سم٢مطم٤ًمن

ك َأْن : ىم٤مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ًَ َـّ وَمَٕم َـّ سم٤ِمعْمَْٕمُروِف وَم٢مِْن يَمِرْ ُتُٛمقُ  وُ  َوقَم٤مِذُ

َٕمَؾ اهللَُّ ومِٞمِف ظَمػْمًا يَمثػِماً  سمؾ طمتك إذا ـمٚمؼ . (19ُمـ أي٦م: اًمٜم٤ًمء) شَمْٙمَرُ قا ؿَمْٞمئ٤ًم َوجَيْ

اعمًٚمؿ زوضمف ـمالىم٤ًم رضمٕمٞم٤ًم, حيثف اًمِم٤مرع قمغم اإلُم٤ًمك سمٛمٕمروف, أو اًمٗمرىم٦م 

َـّ سمَِٛمْٕمُروٍف َأْو : سم٢مطم٤ًمن, ىم٤مل شمٕم٤ممم ُٙمقُ 
ًِ َـّ وَم٠َمُْم ـَ َأضَمَٚمُٝم ٌََٚمْٖم ٤مَء وَم ًَ ْ٘مُتُؿ اًمٜمِّد َوإَِذا ـَمٚمَّ

ـْ َيْٗمَٕمْؾ َذًمَِؽ وَمَ٘مْد فَمَٚمَؿ  ارًا ًمَِتْٕمَتُدوا َوَُم َـّ رِضَ ُٙمقُ 
ًِ
ْ َـّ سمَِٛمْٕمُروٍف َوٓ َُت طُمقُ  َهِّد

فُ  ًَ َـّ : وىم٤مل شمٕم٤ممم. (231:اًمٌ٘مرة ُمـ أي٦م) َٟمْٗم ُٙمقُ 
ًِ َـّ وَم٠َمُْم ـَ َأضَمَٚمُٝم وَم٢مَِذا سَمَٚمْٖم

َـّ سمَِٛمْٕمُروٍف  (. 2:اًمٓمالق ُمـ أي٦م) سمَِٛمْٕمُروٍف َأْو وَم٤مِرىُمقُ 

وم٢مذا أراد اًمرضمؾ أن يٓمٚمؼ زوضمف سم٘مّمد طمرُم٤مهن٤م ُمـ اعمػماث, أو ـمٚم٘مٝم٤م ذم 

ُمرض ُمقشمف, وم٢من ـمالىمف واحل٤مل  ذه  ق ُمـ اًمٗمرىم٦م سمٖمػم إطم٤ًمن, وُمـ اًمتنيح 

 ؾ شمرث اعمرأة زوضمٝم٤م إذا ـمٚم٘مٝم٤م ذم ُمرض ُمقشمف سمٕمد : سمٖمػم ُمٕمروف, واعم٠ًمًم٦م  ٜم٤م 

اٟم٘مْم٤مء قمدهت٤م؟  

: مذاهٛ افًِامء دم ادسٖفٜ 

 إمم شمقري٨م اعمٓمٚم٘م٦م ُمـ زوضمٝم٤م, إذا () وأمحد() وُم٤مًمؽ()ذ ٥م أسمق طمٜمٞمٗم٦م

                                           

 

 

 




 

.  ()و ق اًم٘مقل اًم٘مديؿ ًمٚمِم٤مومٕمك. ـمٚم٘مٝم٤م ذم ُمرض ُمقشمف, وًمق سمٕمد اٟم٘مْم٤مء قمدهت٤م

.  ذ ٥م إمم قمدم شمقريثٝم٤م()وذم اجلديد

: وىمد اٟمتٍم اًم٤ٌمضمل رمحف اهلل عم٤م قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر, قمٜمد ذطمف عم٤م أورده ذم اعمقـم٠م

مْحَِن ْبَن َظْوٍف " َأنَّم َظْبَد افرَّم
َٚن () ٍَّم ٚ ُظْثاَمُن ْبُن َظ َٓ َث َٜ َوُهَو َمِريٌض َؾَورَّم َق اْمَرَأَتُه اْفَبتَّم َِّم  َض

ٚ ِِتَ َوِٚء ِظدَّم
َِ ْٕ َد ا ًْ . "ِمُْْه َب

َٚل "و ََ ٚ َؾ َٓ ََ ِِّ ََٖفْتُه َأْن ُيَى مْحَِن ْبِن َظْوٍف َش  ُثمَّم : َأنَّم اْمَرَأَة َظْبِد افرَّم
ِٝ إَِذا ِحْو

ْتُه  َٕ َرْت آَذ ُٓ امَّم َض َِ مْحَِن ْبُن َظْوٍف َؾ ْض َحتَّمى َمِرَض َظْبُد افرَّم
ْم حَتِ َِ ْرِت َؾآِذِِْٕٔي َؾ ُٓ َض

َهٚ ٚ ِمْن افىَّماَلِق َؽْرُ َٓ ْٔ َِ َي َفُه َظ
َِ ْن َب ُُ ًٜ ََلْ َي ََ َٜ َأْو َتْىِِٔ ٚ اْفَبتَّم َٓ ََ َِّم مْحَِن ْبُن . َؾَى َوَظْبُد افرَّم

ٚ ِِتَ َوِٚء ِظدَّم
َِ ْٕ َد ا ًْ َٚن ِمُْْه َب ٍَّم ٚ ُظْثاَمُن ْبُن َظ َٓ َث ٍذ َمِريٌض َؾَورَّم

. ()"َظْوٍف َيْوَمئِ

ـْ ـَمٚمََّؼ اُْمَرَأشَمُف ذِم َُمَرِوِف َوِرصَمْتُف ":  ؿٚل افبٚجي رمحه اهلل َوإِْن َُم٤مَت سَمْٕمَد , َُم

٤مومِِٕملِّد  َ ظِماَلوًم٤م ًمِٚمِمَّ ُه إَذا اشمََّّمَؾ َُمَرُوُف إمَم َأْن شُمُقذمِّد ضَم٧ْم هَمػْمَ ٤م َوسَمْٕمَد َأْن شَمَزوَّ هِتَ  قِمدَّ
ِ
اْٟمِ٘مَْم٤مء

َٓ شَمِرُث : ذِم ىَمْقًمِِف  ٌُْتقشَم٦َم ذِم اعْمََرِض  إنَّ اعْمَ
() . 

دٍ  ًمِٞمُؾ قَمغَم َُم٤م َٟمُ٘مقًُمُف َأنَّ اًْمَ٘م٤ميِضَ َأسَم٤م حُمَٛمَّ َنَّم : ىَم٤مَل ()َواًمدَّ ِٕ  َو
ِٜ َحَٚب ُه إمْجَُٚع افهَّم َّٕم إ

                                           

 

 



 

 

 

 




 

ْم دِم َذفَِك  َٓ خُمَٚفَِف هَلُ ِهْم َو ىَّمِٚب َوُظْثاَمَن َوَؽْرِ َر ْبِن اخْلَ َّ َذفَِك َمْرِويٌّ َظْن ُظ
() .

سَمػْمِ  ـِ اًمزُّد ـْ قمٌد اهللَِّ سْم َّٓ َُم٤م ُيْرَوى قَم إ
.  َوؾَمٜمَْذيُمُرُه سَمْٕمَد َ َذا إْن ؿَم٤مَء اهللَُّ()

ـْ ضِمَٝم٦ِم اعْمَْٕمٜمَك  ـْ هَمػْمِ اًمثُّدُٚم٨ِم وَمَٚمْؿ َيْ٘مَٓمْع : َوُِم ومِِف ومِٞمَٝم٤م ُِم ٤َم وُمْرىَم٦ٌم ذِم طَم٤مِل َُمٜمِْع شَمٍَمُّد َأهنَّ

َنَّ ًمِٚمتُّدْٝمَٛم٦ِم شَم٠ْمصمػًِما ذِم اعْمػَِماِث سمَِدًمِٞمِؾ َُمٜمِْع اًْمَ٘م٤مشمِِؾ  ِٕ ْوضَم٦ِم يَم٤معْمَْقِت َو ُِمػَماَث اًمزَّ

. ()ا ـ"اعْمػَِماَث 

, ي٘متيض أن قمثامن سمـ "ومقرصمٝم٤م قمثامن سمـ قمٗم٤مت ُمٜمف": وىمقًمف": وىم٤مل سمٕمد ذًمؽ

, ورث ٟم٤ًمء اعمٓمٚمؼ ذم اعمرض, وإن يم٤من ؾم٥ٌم اًمٓمالق ُمـ ومٕمٚمٝمـ: ٕن قمٗم٤من 

 ذه اًمزوضم٦م  ل ؾم٠مًم٧م قمٌداًمرمحـ سمـ قمقف اًمٓمالق, ورهمٌتف, وىمد ورصمٝم٤م ُمع 

.  ذًمؽ

وؿد جًل أهل افًِم ؾًل ظثامن دم ذفك أصاًل ٕٕه إمٚم حُم دم ؿؤٜ رجل 

منٓور أحد افًؼة، ومثل هذا يْتؼ ؿوٚؤه به دم إمهٚر، ويْتَل إػ أؾٚق 

ؾِم يتحهل ظن أحد من افهحٚبٜ و ٓ ؽرهم دم ذفك خالف، ؾثبٝ إٔه إمجٚع 

. ()ا ـ"مْٓم ظذ تهويبه

:  اًمتٕمٚمٞمؼ 

                                           

 

 

 

 




 

اعم٠ًمًم٦م ذم ُمػماث اعمٌتقشم٦م إذا سم٧م زوضمٝم٤م ـمالىمٝم٤م ذم ُمروف, صمؿ ُم٤مت  ؾ  ( 1

شمرث؟ 

 أهن٤م شمرث, وأن ذًمؽ إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م, و ق ُمروي قمـ قمٛمر افبٚجيذيمر اإلُم٤مم 

. سمـ اخلٓم٤مب وقمثامن سمـ قمٗم٤من, و ٓ خم٤مًمػ ْلام إٓ اسمـ اًمزسمػم ريض اهلل قمٜمٝمؿ مجٞمٕم٤مً 

: وأطمقال اعمريض إذا ـمٚمؼ اُمرأشمف ٓ خترج قمـ اًمت٤مزم ( 2

. أن يٓمٚم٘مٝم٤م ًمٞمحرُمٝم٤م ُمـ اعمػماث ـمالىم٤ًم رضمٕمٞم٤مً : احل٤مل إومم 

. أن يٓمٚم٘مٝم٤م ًمٞمحرُمٝم٤م ُمـ اعمػماث ـمالىم٤ًم ُمٌتقشم٤مً : احل٤مل اًمث٤مين 

. أن يٓمٚم٘مٝم٤م رضمٕمٞم٤ًم ٓ سم٘مّمد طمرُم٤مهن٤م ُمـ اعمػماث: احل٤مل اًمث٤مًمث٦م 

. أن يٓمٚم٘مٝم٤م سمت٦م ٓ سم٘مّمد طمرُم٤مهن٤م ُمـ اعمػماث: احل٤مل اًمراسمٕم٦م 

. ومجٞمع  ذه إطمقال إُم٤م أن يّمح ُمـ ُمروف, وإُّم٤م أن ٓ يّمح ويٛمقت

. وذم طم٤مل ُمقشمف وم٢مُم٤م أن شمٙمقن اًمزوضم٦م ذم اًمٕمدة أو سمٕمد اًمٕمدة

وفم٤م ر أصم٤مر قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وقمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمٝمؿ, أن 

. اعمريض إذا ـمٚمؼ اُمرأشمف قمغم أي طم٤مل ُمـ  ذه إطمقال أهن٤م شمرث

 أٟمف يقرث اعمرأة إذا ـمٚم٘مٝم٤م زوضمٝم٤م ـمالىم٤ًم وفم٤م ر ُم٤م ضم٤مء قمـ اسمـ اًمزسمػم 

. وأٟمف خي٤مًمػ وم٘مط ذم اعمٌتقشم٦م. رضمٕمٞم٤مً 

وُمٕمٜمك  ذا أن شمقري٨م اًمزوضم٦م إذا ـمٚم٘مٝم٤م زوضمٝم٤م ـمالىم٤ًم رضمٕمٞم٤ًم ذم طم٤مل ُمروف 

.  وُم٤مت, حمؾ إمج٤مع قمٜمد اًمّمح٤مسم٦م

و ؾ  ٜم٤مك إمج٤مع ذم اعمٌتقشم٦م؟ 

.  ومٚمؿ يقرصمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم ظم٤مًمػ ذم طمٙمؿ اعمٌتقشم٦م اسمـ اًمزسمػم 




 

وقمٛمره ذم ظمالوم٦م قمثامن ٓ ي٘مؾ قمـ .  ُمـ اًمّمح٤مسم٦مأن اسمـ اًمزسمػم : ويالطمظ 

ُمـ ذوط  (اٟم٘مراض اًمٕمٍم)اصمٜمتلم وقمنميـ ؾمٜم٦م, ومٛمخ٤مًمٗمتف ُمٕمتؼمة ذم ذط 

 ()!اإلمج٤مع اًمًٙمقيت

 ىمد قم٤مس وقمٌداهلل سمـ اًمزسمػم ": رمحف اهلل ( ـ458ت)ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل 

 خمتٚمٗم٦م: ومروي قمٜمف اًمّمح٤مسم٦م اعمت٘مدُملم و ٤مر ُمـ وم٘مٝم٤مئٝمؿ, واًمرواي٦م قمـ قمثامن 

. ()ا ـ"أٟمف ورصمٝم٤م ذم اًمٕمدة, وروي قمٜمف أٟمف ورصمٝم٤م سمٕمد اٟم٘مْم٤مء اًمٕمدة

. وقمٚمٞمف ومال إمج٤مع ؾمٙمقيت ذم ُم٠ًمًم٦م شمقري٨م اعمٌتقشم٦م ذم ـمالق اعمريض

وُمـ ٟمٔمر إمم أن قمٍم اًمّمح٤مسم٦م ومٞمف ـمٌ٘م٦م يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م, وـمٌ٘م٦م  ٖم٤مر 

, اقمتؼم خم٤مًمٗم٦م اسمـ اًمزسمػم همػم ُم١مصمرة ذم  ح٦م اًمّمح٤مسم٦م, وُمٜمٝمؿ اسمـ اًمزسمػم 

اإلمج٤مع اًمًٙمقيت, ٕٟمف اٟمٕم٘مد سمٕمدم وضمقد اعمخ٤مًمػ واعمٜمٙمر ذم ـمٌ٘م٦م يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م, 

, افبٚجيو ذا ُم٤م يِمػم إًمٞمف يمالم ! وخم٤مًمٗم٦م اسمـ اًمزسمػم ضم٤مءت سمٕمد اٟم٘مراض اًمٕمٍم

وىمد ضمٕمؾ أ ؾ اًمٕمٚمؿ ومٕمؾ قمثامن ذم ذًمؽ أ اًل ٕٟمف إُم٤مم طمٙمؿ ذم ": طمٞم٨م ىم٤مل

, وُمثؾ  ذا يٜمتنم ىمْم٤مؤه سمف ذم إُمّم٤مر, ويٜمت٘مؾ أحد افًؼةىمْمٞم٦م رضمؾ ُمِمٝمقر 

إمم أوم٤مق ومٚمؿ يتحّمؾ قمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م و ٓ همػم ؿ ذم ذًمؽ ظمالف, ومث٧ٌم 

. ()ا ـ"أٟمف إمج٤مع ُمٜمٝمؿ قمغم شمّمقيٌف

ُمقت اعمجٛمٕملم : وطمٞم٨م إن اًمٕمٚمامء ىمد سمٞمٜمقا أن اعمراد سم٤مٟم٘مراض اًمٕمٍم

وآٟم٘مراض قم٤ٌمرة قمـ ُمقهتؿ . اعمجتٝمديـ, وم٤مًمٕمٍم اعمراد سمف قمٚمامء اًمٕمٍم

                                           

 

 

 




 

اٟم٘مرض : و اليمٝمؿ, طمتك ًمق ىمدر ُمقهتؿ ذم حلٔم٦م واطمدة ذم ؾمٗمٞمٜم٦م, وم٢مٟمف ي٘م٤مل

. ()اًمٕمٍم

وقمٚمٞمف: وم٢من اٟم٘مراض ـمٌ٘م٦م يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م, دون خم٤مًمٗم٦م أو ٟمٙمػم قمغم ُم٠ًمًم٦م 

شمقري٨م اعمٌتقشم٦م يمام قمٛمؾ ومٞمٝم٤م اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد قمثامن سمـ قمٗم٤من, حت٘مؼ طمّمقل اإلمج٤مع 

!  طم٤م ؾ سمٕمد إمج٤مع, واهلل اقمٚمؿاإلىمراري اًمًٙمقيت, ومٞمّمػم ىمقل اسمـ اًمزسمػم 

إن يم٤مٟم٧م ُمٓمٚم٘م٦م ": ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمرضمؾ يٓمٚمؼ زوضمتف ذم ُمروف ويٛمقت 

. بٚتٍٚق ادسِّغـمالىم٤م رضمٕمٞم٤م وُم٤مت زوضمٝم٤م و ل ذم اًمٕمدة ورصمتف 

. وإن يم٤من اًمٓمالق سم٤مئٜم٤م يم٤معمٓمٚم٘م٦م صمالصم٤م ورصمتف أيْم٤م قمٜمد مج٤م ػم أئٛم٦م اإلؾمالم

 عم٤م ـمٚمؼ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف وسمف ىم٣م أُمػم اعم١مُمٜملم قمثامن سمـ قمٗم٤من 

زوضمتف سمٜم٧م إ ٌغ اًمٙمٚمٌٞم٦م ـمٚم٘مٝم٤م صمالصم٤م ذم ُمرض ُمقشمف ومِم٤مور قمثامن اًمّمح٤مسم٦م 

 .وَل يًرف ظن أحد من افهحٚبٜ دم ذفك خالف. وم٠مؿم٤مروا قمغم أهن٤م شمرث ُمٜمف

. "ًمق يمٜم٧م أٟم٤م مل أورصمٝم٤م": وإٟمام فمٝمر اخلالف ذم ظمالوم٦م اسمـ اًمزسمػم وم٢مٟمف ىم٤مل

. وابن افزبر ؿد إًَد اإلمجٚع ؿبل أن يهر من أهل آجتٓٚد

وإمم ذًمؽ ذ ٥م أئٛم٦م اًمت٤مسمٕملم وُمـ سمٕمد ؿ و ق ُمذ ٥م أ ؾ اًمٕمراق يم٤مًمثقرى 

 وُمذ ٥م أ ؾ اعمديٜم٦م يمامًمؽ وأ ح٤مسمف وُمذ ٥م وم٘مٝم٤مء ()وأسمك طمٜمٞمٗم٦م وأ ح٤مسمف

. احلدي٨م يم٠ممحد سمـ طمٜمٌؾ وأُمث٤مًمف

.  و ق اًم٘مقل اًم٘مديؿ ًمٚمِم٤مومٕمك

                                           

 

 




 

واومؼ اسمـ اًمزسمػم ٕن اًمٓمالق واىمع سمحٞم٨م ًمق ُم٤مشم٧م  ل مل يرصمٝم٤م ()وذم اجلديد

 ق سم٤مٓشمٗم٤مق, ومٙمذًمؽ ٓ شمرصمف  ل, وٕهن٤م طمرُم٧م قمٚمٞمف سم٤مًمٓمالق ومال حيؾ ًمف وـم١م ٤م 

 .وٓ آؾمتٛمت٤مع هب٤م ومتٙمقن أضمٜمٌٞم٦م ومال شمرث

إن اعمريض ُمرض اعمقت ىمد شمٕمٚمؼ اًمقرصم٦م سمامًمف ُمـ طملم : واجلٛمٝمقر ىم٤مًمقا 

اعمرض, و ٤مر حمجقرا قمٚمٞمف, سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝمؿ ومال يتٍمف ذم ُمرض ُمقشمف ُمـ 

اًمتؼمقم٤مت إٓ ُم٤م يتٍمومف سمٕمد ُمقشمف, ومٚمٞمس ًمف ذم ُمرض اعمقت أن حيرم سمٕمض اًمقرصم٦م 

ُمػماصمف, وخيص سمٕمْمٝمؿ سم٤مإلرث, يمام ًمٞمس ًمف ذًمؽ سمٕمد اعمقت, وًمٞمس ًمف أن يتؼمع 

. ()ا ـ"ٕضمٜمٌل سمام زاد قمغم اًمثٚم٨م ذم ُمرض ُمقشمف يمام ٓ يٛمٚمؽ ذًمؽ سمٕمد اعمقت

روي قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ": رمحف اهلل  ( ـ463ت)ىم٤مل أسمق قمٛمر اًمٜمٛمري  ( 3

أهن٤م شمرصمف إن ُم٤مت ُمـ ُمروف : وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اعمٓمٚمؼ صمالصم٤م و ق ُمريض 

 .ذًمؽ

 .وروي قمـ قم٤مئِم٦م ُمثؾ ذًمؽ

ٓ أرى أن : وٓ أقمٚمؿ ْلؿ خم٤مًمٗم٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م إٓ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم وم٢مٟمف ىم٤مل

 .شمرث اعمٌتقشم٦م سمح٤مل ُمـ إطمقال

ومجٝمقر قمٚمامء اعمًٚمٛملم قمغم ُم٤م روي قمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم ذًمؽ, إٓ ـم٤مئٗم٦م ُمـ 

أ ؾ اًمٗم٘مف واًمٜمٔمر وم٢مهنؿ ىم٤مًمقا سم٘مقل اسمـ اًمزسمػم قمغم فم٤م ر اًم٘مرآن ذم شمقري٨م 

اًمزوضم٤مت وًمٞمس اعمٌتقشم٦م سمزوضم٦م قمٜمد مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم وٓ يرصمٝم٤م قمٜمد أطمد ُمٜمٝمؿ إن 

                                           

 

 




 

ويمذًمؽ ٓ شمرصمٝمؿ وًمق يم٤مٟم٧م زوضم٦م ًمقرصمٝم٤م يمام شمرصمف, و ق أطمد ىمقزم : ُم٤مشم٧م, ىم٤مًمقا 

 .اًمِم٤مومٕمل, وسمف ىم٤مل أسمق صمقر وداود

, ىم٤مل طمدصمٜمل حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد قمـ اسمـ ()وأُم٤م ىمقل اسمـ اًمزسمػم ومذيمره أسمق سمٙمر

ؾم٠مًم٧م :  ىم٤مل() قمـ اسمـ ضمري٩م قمـ سمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م() وذيمره قمٌد اًمرزاق()ضمري٩م

ىمد ورث قمثامن اسمٜم٦م : اسمـ اًمزسمػم قمـ رضمؾ ـمٚمؼ اُمرأشمف و ق ُمريض صمؿ ُم٤مت؟ وم٘م٤مل

إ ٌغ اًمٙمٚمٌٞم٦م ُمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف, ويم٤مٟم٧م ىمد سم٧م ـمالىمٝم٤م وُم٤مت ذم قمدهت٤م 

. ()وأُم٤م أٟم٤م ومال أرى أن شمرث ُمٌتقشم٦م: ومقرصمٝم٤م قمثامن, ىم٤مل اسمـ اًمزسمػم

اظمتٚمػ قمـ قمثامن  ؾ ورصمٝم٤م ذم اًمٕمدة أو سمٕمد ٤م: ومرواي٦م اسمـ : ىم٤مل أسمق قمٛمر 

 أ ح اًمرواي٤مت قمٜمف ذم أٟمف ورصمٝم٤م سمٕمد ()ؿمٝم٤مب قمـ ـمٚمح٦م سمـ قمٌد اهلل سمـ قمقف

                                           

 

 

 

 

 

 




 

, ويمذًمؽ رواه اًمثقري قمـ ()اًمٕمدة, و ل رواي٦م اسمـ ؿمٝم٤مب أيْم٤م قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م

 . قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م أن قمثامن ورصمٝم٤م سمٕمد اٟم٘مْم٤مء اًمٕمدة()حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ قمٚم٘مٛم٦م

أن قمثامن ورث اُمرأة قمٌد اًمرمحـ :  قمـ اًمز ري قمـ سمـ اعمًٞم٥م ()وُمٕمٛمر

 .سمٕمد اٟم٘مْم٤مء اًمٕمدة, ويم٤من ـمالىمٝم٤م صمالصم٤م

وأُم٤م اظمتالف أئٛم٦م اًمٗمتقى ذم إُمّم٤مر ذم  ذا اًم٤ٌمب: 

ُمـ ـمٚمؼ ذم ُمروف ومامت ورصمتف اُمرأشمف ذم اًمٕمدة وسمٕمد اًمٕمدة : وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ 

وًمق شمزوضم٧م قمنمة أزواج يمٚمٝمؿ ـمٚمؼ ذم اعمرض : ىم٤مل . شمزوضم٧م أم مل شمتزوج

. ورصمتٝمؿ يمٚمٝمؿ

وُمـ ـمٚمؼ اُمرأشمف و ق ُمريض ىمٌؾ اًمدظمقل يم٤من ْل٤م اعمػماث : ىم٤مل ُم٤مًمؽ 

وًمق  ح ُمـ ُمروف  ح٦م ُمٕمرووم٦م صمؿ : ىم٤مل ُم٤مًمؽ. وٟمّمػ اعمٝمر وٓ قمدة قمٚمٞمٝم٤م

 .ُم٤مت سمٕمد ذًمؽ مل شمرصمف

 . ذم يمؾ ُم٤م ذيمرٟم٤مه قمـ ُم٤مًمؽ()و ق ىمقل اًمٚمٞم٨م

                                           

 

 

 

 




 

:  ؾم٠مل رسمٞمٕم٦م قمـ اعمريض يٓمٚمؼ اُمرأشمف؟ وم٘م٤مل()أن اسمـ ؿمؼمُم٦م: وذيمر اًمٚمٞم٨م 

 .شمرصمف وًمق شمزوضم٧م قمنمة أزواج

 . وم٠مٟمٙمر ذًمؽ اسمـ ؿمؼمُم٦م

 .اًم٘مقل ىمقل رسمٞمٕم٦م: ىم٤مل اًمٚمٞم٨م

إذا ـمٚمؼ اُمرأشمف ذم ُمروف صمالصم٤م صمؿ ُم٤مت  : ()وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأ ح٤مسمف إٓ زومر

 . ُمـ ُمروف و ل ذم اًمٕمدة وم٢مهن٤م شمرصمف, وإن ُم٤مت سمٕمد اٟم٘مْم٤مء اًمٕمدة مل شمرصمف

وإن  ح ُمـ ُمروف صمؿ ُم٤مت ُمـ ُمرض همػمه مل شمرصمف, وًمق ُم٤مت ذم اًمٕمدة إٓ 

 .شمرصمف ُم٤م يم٤مٟم٧م ذم اًمٕمدة: قمٜمد زومر ظم٤م ٦م وم٢مٟمف ىم٤مل

 .() ُمثؾ ىمقل زومر()وىم٤مل اًمثقري وإوزاقمل واحلًـ سمـ طمل

 . ْل٤م اعمػماث ُم٤م مل شمتزوج: ()وىم٤مل اسمـ أيب ًمٞمغم

 .وسمف ىم٤مل أمحد وإؾمح٤مق وأسمق قمٌٞمد

 

                                           

 

 

 

 

 




 

. ٓ شمرث اعمٌتقشم٦م وإن ُم٤مت و ل ذم اًمٕمدة: وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل 

 .واظمت٤مره اعمزين.  ذا ىمقل يّمح عمـ ىم٤مل سمف: وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ذم ُمقوع آظمر 

 :وظمّرج أ ح٤مب اًمِم٤مومٕمل ُمذ ٌف ذم  ذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 اشم٤ٌمع اًمًٚمػ واجلٛمٝمقر: ووضمٝمف . أهن٤م شمرث: أطمدمه٤م 

 .قمغم ُم٤م شمقضمٌف إ قل واًم٘مٞم٤مس: ووضمٝمف . أهن٤م ٓ شمرث: واًمث٤مين 

 قمـ ()طمدصمٜمل ضمرير سمـ قمٌد احلٛمٞمد:  ىم٤مل()وذيمر أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم

 سمٙمت٤مب قمٛمر ذم اًمرضمؾ ()أشم٤مين قمروة اًم٤ٌمرىمل:  قمـ إسمرا ٞمؿ قمـ ذيح ىم٤مل()ُمٖمػمة

. يٓمٚمؼ اُمرأشمف صمالصم٤م ذم ُمروف أهن٤م شمرصمف, ُم٤م داُم٧م ذم اًمٕمدة وٓ يرصمٝم٤م

 :اًمٕمٚمامء اًمذيـ يقرصمقن اعمٌتقشم٦م ذم  ذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال: ىم٤مل أسمق قمٛمر 

 .أهن٤م شمرصمف ُم٤م داُم٧م ذم اًمٕمدة وم٢مذا اٟم٘مْم٧م قمدهت٤م مل شمرصمف: أطمد ٤م 

 .أهن٤م شمرصمف سمٕمد اٟم٘مْم٤مء اًمٕمدة ُم٤م مل شمٜمٙمح وم٢من ٟمٙمح٧م ومال شمرصمف: وأظمر 

. أهن٤م ومرىم٦م ٓ شمرصمف سمٕمد اٟم٘مْم٤مء اًمٕمدة شمزوضم٧م أم مل شمتزوج: واًمث٤مًم٨م 

ومٛمـ اًم٘م٤مئٚملم أهن٤م شمرصمف ُم٤م داُم٧م ذم اًمٕمدة قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وقم٤مئِم٦م وقمثامن 

                                           

 

 

 

 




 

وإسمرا ٞمؿ اًمٜمخٕمل وـم٤موس وقمروة سمـ ()قمغم اظمتالف قمٜمف, وسمف ىم٤مل ذيح اًم٘م٤ميض

 وأسمق طمٜمٞمٗم٦م وأ ح٤مسمف واًمثقري ()اًمزسمػم واسمـ ؾمػميـ واًمِمٕمٌل واحل٤مرث اًمٕمٙمكم

 ., و ق ىمقل اسمـ ؿمؼمُم٦م()وإوزاقمل واسمـ أيب ذئ٥م

قمثامن قمغم اظمتالف قمٜمف : وُمـ اًم٘م٤مئٚملم أهن٤م شمرث سمٕمد اًمٕمدة ُم٤م مل شمٜمٙمح همػمه 

وقمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح واحلًـ واسمـ أيب ًمٞمغم وأمحد وإؾمح٤مق وقمٌٞمد اهلل سمـ احلًـ 

 .وأيقب وأسمق قمٌٞمد

: وُمـ اًم٘م٤مئٚملم سم٠مهن٤م شمرصمف سمٕمد اٟم٘مْم٤مء اًمٕمدة وإن ٟمٙمح٧م زوضم٤م همػمه وأزواضم٤م 

 .رسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌد اًمرمحـ وُم٤مًمؽ واًمٚمٞم٨م

ُمـ ىم٤مل أهن٤م ٓ شمرصمف إٓ ذم اًمٕمدة اؾمتح٤مل قمٜمده أن شمرصمف و ل : ىم٤مل أسمق قمٛمر 

ُمٌتقشم٦م ذم ُمقوع أن شمرصمف ومٞمف اًمرضمٕمٞم٦م ٕٟمف ٓ ظمالف سملم اعمًٚمٛملم أن ُمـ ـمٚمؼ 

اُمرأشمف  حٞمح٤م ـمٚم٘م٦م يٛمٚمؽ ومٞمٝم٤م رضمٕمتٝم٤م صمؿ اٟم٘مْم٧م قمدهت٤م ىمٌؾ ُمقشمف أهن٤م ٓ شمرصمف 

ٕهن٤م أضمٜمٌٞم٦م ًمٞم٧ًم ُمٜمف وٓ  ق ُمٜمٝم٤م وٓ شمٙمقن اعمٌتقشم٦م اعمختٚمػ ذم ُمػماصمٝم٤م ذم اًمٕمدة 

 .سم٤معمػماث سم٠مىمقى ُمـ اعمجتٛمع قمغم ُمػماصمٝم٤م ذم اًمٕمدة

وُمـ ىم٤مل أهن٤م شمرصمف سمٕمد اًمٕمدة ُم٤م مل شمٜمٙمح, اقمتؼم إمج٤مع اعمًٚمٛملم أن اُمرأة ٓ 

                                           

 

 

 




 

شمرث زوضملم ُمٕم٤م ذم طم٤مل واطمدة, وم٤مؾمتح٤مل قمٜمده أن شمرصمف و ل اُمرأة ًمٖمػمه ٕٟمف ٓ 

 .ظمالف إ قل اعمجتٛمع قمٚمٞمٝم٤م

عم٤م مل يٙمـ ـمالىم٤م ْل٤م يٛمٜمٕمف ُمػماصمف : وُمـ ىم٤مل أهن٤م شمرصمف وإن ٟمٙمح٧م أزواضم٤م, ىم٤مل

ذم اًمٕمدة وٓ سمٕمد ٤م قمغم اًمث٤مسم٧م قمٜمده قمـ قمثامن وهمػمه أٟمف ورصمٝم٤م ىمٌؾ اًمٕمدة, ويم٤من 

ـمالىمف ْل٤م ذم ٟمٗمل اعمػماث يم٤مًمٓمالق قم٘مقسم٦م إلظمراضمف ْل٤م ُمـ ُمػماصمف سم٠من سم٧م ـمالىمٝم٤م 

. ()ا ـ"ذم ُمروف ومٙمذًمؽ ٓ يٛمٜمٕمٝم٤م ُمـ ذًمؽ شمزوجيٝم٤م

                                           

 




 

.ػاضطدةػاضتيػتظتظرعاػزوجظػاضطغػود:ػاضطدأضظػاضرابطظػواضطذرونػ
 

ذع اإلؾمالم أن شمؽمسمص اعمرأة إذا ـمٚم٘مٝم٤م زوضمٝم٤م أو ُم٤مت قمٜمٝم٤م ُمدة طمدد ٤م 

. اًمنمع

ـَ : ىم٤مل شمٕم٤ممم َـّ َأْن َيْٙمُتْٛم ُ  َوٓ حَيِؾُّد َْل
ٍ
َـّ صَمالصَم٦َم ىُمُروء ِٝم

ًِ ـَ سم٠َِمْٟمُٗم ّْم سمَّ َ٘م٤مُت َيؽَمَ َواعْمَُٓمٚمَّ

َـّ ذِم   ِ َـّ َأطَمؼُّد سمَِردِّد ظِمِر َوسُمُٕمقًَمُتُٝم ْٔ َـّ سم٤ِمهللَِّ َواًْمَٞمْقِم ا َـّ ُي١ْمُِم َـّ إِْن يُم َُم٤م ظَمَٚمَؼ اهللَُّ ذِم َأْرطَم٤مُِمِٝم

َـّ َدَرضَم٦ٌم  ضَم٤مِل قَمَٚمْٞمِٝم َـّ سم٤ِمعْمَْٕمُروِف َوًمِٚمرِّد ِذي قَمَٚمْٞمِٝم َـّ ُِمْثُؾ اًمَّ ُ َذًمَِؽ إِْن َأَراُدوا إِْ الطم٤ًم َوَْل

(. 228:اًمٌ٘مرة) َواهللَُّ قَمِزيٌز طَمٙمِٞمؿٌ 

َـّ َأْرسَمَٕم٦َم : وىم٤مل شمٕم٤ممم ِٝم
ًِ ـَ سم٠َِمْٟمُٗم ّْم سمَّ ْقَن ُِمٜمُْٙمْؿ َوَيَذُروَن َأْزَواضم٤ًم َيؽَمَ ـَ ُيَتَقومَّ ِذي َواًمَّ

َـّ سم٤ِمعْمَْٕمُروِف  ِٝم
ًِ ـَ ذِم َأْٟمُٗم َـّ وَمال ضُمٜم٤َمَح قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ومِٞماَم وَمَٕمْٚم ـَ َأضَمَٚمُٝم َأؿْمُٝمٍر َوقَمنْمًا وَم٢مَِذا سَمَٚمْٖم

(. 234:اًمٌ٘مرة) َواهللَُّ سماَِم شَمْٕمَٛمُٚمقَن ظَمٌػِمٌ 

َـّ صَمالصَم٦ُم : وىم٤مل شمٕم٤ممم هُتُ ٌُْتْؿ وَمِٕمدَّ ٤مِئُٙمْؿ إِِن اْرشَم ًَ
ـْ ٟمِ ـَ اعْمَِحٞمِض ُِم ـَ ُِم ًْ ِئل َيِئ َواًمالَّ

ـْ َيتَِّؼ اهللََّ  َـّ َوَُم ـَ مَحَْٚمُٝم َـّ َأْن َيَْمْٕم مَْح٤َمِل َأضَمُٚمُٝم ْٕ ـَ َوُأوُٓت ا ْْم
ِئل مَلْ حَيِ َأؿْمُٝمٍر َواًمالَّ

ـْ َأُْمِرِه ُيْناً  َٕمْؾ ًَمُف ُِم (. 4:اًمٓمالق) جَيْ

وسمٞم٤من ُمدة اًمؽمسمص ومٞمف طمٙمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م إذ  ل ُمدة حت٘مؼ سمراءة اًمرطمؿ, ذم 

اعمدظمقل هب٤م اًمتل حتٞمض, وحتٗمظ طمؼ اًمزوج, و ٓ شمي اعمرأة, إذ سمٕمد ٤م حتؾ عمـ 

! أراد ٤م

 اعمرأة ىمد شمتيروىمد حيّمؾ أن اًمرضمؾ يٖمٞم٥م ُمدة ـمقيٚم٦م وٓ يٕمرف أيـ  ق, و

يمؿ ؟ اًمحُم٤م فسم٘م٤مئٝم٤م قمغم قم٘مد اًمزوضمٞم٦م ُمٕمف ُمـ 

.  ذه ُم٠ًمًم٦م طمٙمؿ زوضم٦م اعمٗم٘مقد




 

: مذاهٛ افًِامء دم زوجٜ ادٍَود

 إمم أهن٤م اُمرأشمف, وقمٚمٞمٝم٤م أن شمّمؼم طمتك ي٠مشمٞمٝم٤م () واًمِم٤مومٕمٞم٦م()ذ ٥م احلٜمٗمٞم٦م

. ـمالق أو ومراق

 إمم أهن٤م إذا هم٤مب قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م ويم٤من فم٤م ر () واحلٜم٤مسمٚم٦م()وذ ٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م

.   همٞمٌتف اْلالك: شمٜمتٔمر أرسمع ؾمٜملم صمؿ شمٕمتد أرسمٕم٦م أؿمٝمر وقمنمًا صمؿ حتؾ

وىمد اٟمتٍم اًم٤ٌمضمل رمحف اهلل ًم٘مقل اعم٤مًمٙمٞم٦م, وم٘م٤مل قمٜمد ذطمف عم٤م رواه ُم٤مًمؽ ذم 

ٞم٥َِّم  ًَ ـِ اعْمُ ـْ ؾَمِٕمٞمِد سْم ـِ ؾَمِٕمٞمٍد قَم ـْ حَيَْٞمك سْم ـَ اخْلَٓم٤َّمِب ىَم٤مَل : اعمقـم٠م قَم اَم ": َأنَّ قُمَٛمَر سْم َأيُّد

ُر َأْرسَمَع ؾِمٜملَِم صُمؿَّ شَمْٕمَتدُّد َأْرسَمَٕم٦َم َأؿْمُٝمٍر 
٤َم شَمٜمَْتٔمِ ـَ ُ َق وَم٢مهِنَّ اُْمَرَأٍة وَمَ٘مَدْت َزْوضَمَٝم٤م وَمَٚمْؿ شَمْدِر َأْي

ا صُمؿَّ حَتِؾُّد   . ( )"َوقَمنْمً

ـَ ُ َق ": ىَمْقًُمُف " :ؿٚل افبٚجي رمحه اهلل اَم اُْمَرَأٍة وَمَ٘مَدْت َزْوضَمَٝم٤م وَمَٚمْؿ شَمْدِر َأْي , َأيُّد

٤َم شَمٜمَْتٔمُِر َأْرسَمَع ؾِمٜملِمَ  ٌَْؾ َأْن شَمْروَمَع إًَمْٞمفِ "وَم٢مهِنَّ ـَ ,  مَلْ َيْٕمَتؼِمْ سماَِم َأىَم٤مَُم٧ْم ىَم ي َوًَمْق َأىَم٤مَُم٧ْم قِمنْمِ

. ؾَمٜم٦َمً 

ـْ  اُْمَرَأشمِِف  ِذي َيِٖمٞم٥ُم قَم ـِ اخْلَٓم٤َّمِب ُ َق اًمَّ ٧ٌَْم ومِٞمِف إمَم قُمَٛمَر سْم ِذي َذَ  َواعْمَْٗمُ٘مقُد اًمَّ

ِّـد َ اَليُمُف  ٚمِِٛملَم, َومَلْ ُيْٗمَ٘مْد ذِم َُمْٕمَريَم٦ٍم وَمَٞمْٖمٚم٥ُِم قَمغَم اًمٔمَّ ًْ ـْ سماَِلِد اعْمُ َٓ ُيْٕمَٚمُؿ ُِم سمَِحْٞم٨ُم 

ْٚمَٓم٤منِ  ًُّد . ومِٞمَٝم٤م: وَمَٝمَذا إَذا َروَمَٕم٧ْم اُْمَرَأشُمُف َأُْمَرَ ٤م إمَم اًم

                                           

 

 

 

 

 




 

ك ًَ ىَم٤مَل قِمٞم
ـِ اًْمَ٘م٤مؾِمؿِ () ـْ اسْم  قَم

: اعْمَْٗمُ٘مقُد قَمغَم صَماَلصَم٦ِم َأْوضُمٍف  : ()

ضََمَؾ  ْٕ ُب ًَمُف ا ـْ َأُْمِرِه صُمؿَّ َيْيِ َُم٤مُم قَم َٓ ُيْدَرى َُمْقِوُٕمُف: وَمَٝمَذا َيْٙمِِمُػ اإْلِ َُمْٗمُ٘مقٌد 

. َأْرسَمَع ؾِمٜملِمَ 

َٓ شُمٜمَْٙمُح َزْوضَمُتُف َأسَمًدا َوشُمقىَمُػ  : وَمَٝمَذا  ٚمِِٛملَم ذِم ىِمَت٤مِل اًْمَٕمُدوِّد ًْ َوَُمْٗمُ٘مقٌد ذِم َ ػِّد اعْمُ

. ِ َل َوَُم٤مًُمُف طَمتَّك َيٜمَْ٘ميِضَ شَمْٕمِٛمػُمهُ 

ُم ًمَِزْوضَمتِِف سمَِ٘مْدِر  ُب ًَمُف َأضَمٌؾ َوَيَتَٚمقَّ َٓ ُيْيَ ٚمِِٛملَم سَمْٞمٜمَُٝمْؿ:  ًْ َوَُمْٗمُ٘مقٌد ذِم ىِمَت٤مِل اعْمُ

. اضْمتَِٝم٤مِدِه 

ـْ َوضْمِف َُمِٖمٞمٌِِف  ٠َمُل َأْ ُٚمُف قَم ًْ ِذي َي ًٓ ُ َق اًمَّ ـُ اًْمَ٘م٤مؾِمِؿ َأوَّ ِذي َذيَمَرُه اسْم وَم٤معْمَْٗمُ٘مقُد اًمَّ

ِه , َوضِمَٝم٦ِم ؾَمَٗمِرهِ  ـْ ظَمؼَمِ ٌَْح٨ُم قَم ٠َمُل َوَي ًْ ِه صُمؿَّ َي
ـْ َوىْم٧ِم اْٟمِ٘مَٓم٤مِع ظَمؼَمِ .  َوقَم

ـْ َُم٤مًمٍِؽ  ـُ اًْمَ٘م٤مؾِمِؿ قَم ـْ َأُْمِرهِ : َوَرَوى اسْم , َوَيْٙمُت٥ُم إمَم َذًمَِؽ اعْمَْقِوِع ذِم اًْمَٙمِْمِػ قَم

َب َأضَمٍؾ َأْرسَمَع ؾِمٜملِمَ  ةِ , وَم٢مِْن مَلْ ُيقىَمْػ ًَمُف قَمغَم ظَمؼَمٍ اؾْمَت٠ْمَٟمَػ َْل٤َم رَضْ َأْو , وَم٢مِْن ضَم٤مَء ذِم اعْمُدَّ

ْوضِمٞم٦َّمِ  ُة , ضَم٤مَء ظَمؼَمُ طَمَٞم٤مشمِِف وَمِٝمَل قَمغَم اًمزَّ َٛمْع ًَمُف ظَمؼَمٌ طَمتَّك اْٟمَ٘مَْم٧ْم اعْمُدَّ ًْ َوإِْن مَلْ َي٠ْمِت َومَلْ ُي

َة اًْمَقوَم٤مةِ  ْت قِمدَّ . اقْمَتدَّ

ْوضِمٞم٦َّمِ  ِة وَمِٝمَل قَمغَم اًمزَّ ٞمِئفِ , وَم٢مِْن ضَم٤مَء ذِم اًْمِٕمدَّ ٌَْؾ جَمِ ُة ىَم , َوإِْن اْٟمَ٘مَٓمَع َواْٟمَ٘مَْم٧ْم اًْمِٕمدَّ

 قِمْٚمٍؿ سمَِحَٞم٤مشمِِف وَمَ٘مْد طَمٚم٧َّْم ًمأِْلَْزَواِج 
ِ
لء . َأْو جَمِ

                                           

 

 




 

اَم ىُمْٚمٜم٤َم  ِذي سمِِف ُيْٕمَٚمُؿ : َوإِٟمَّ ـْ َأُْمِر اًمَّ ٌَْح٨ِم قَم ُب َْل٤َم َأضَماًل سَمْٕمَد اًْم َُم٤مَم َيْيِ إنَّ اإْلِ

ِه:  اْٟمِ٘مَٓم٤مُع ظَمؼَمِ

دٍ  َّّم ٚيِض َأُبو حُمَ ََ َرُه اْف ـَ َٚ َذ
ِٜ : دِ َحَٚب َر ;َأنَّم َذفَِك إمْجَُٚع افهَّم َّ ُه َمْرِويٌّ َظْن ُظ َّٕم َ

ِٕ  

ْم دِم َظْكِ : َوُظْثاَمَن َؿَٚل  ْم هَلُ َِ ًْ َغ َوََلْ ُي
ًِ ٍٜ ِمْن افتَّمٚبِ َٚظ ُه َظْن َظِعٍّ َومَجَ ُِ َوُرِوَي ِمْث

ُه إمْجَٚعٌ  َّٕم َٝ َأ  خُمَٚفٌِف َؾَثَب
ِٜ َحَٚب افهَّم

(). 

ـْ ضِمَٝم٦ِم اعْمَْٕمٜمَك  ْوِج : َوُِم ق سَمْٞمٜمَُٝماَم , َأنَّ اعْمَْرَأَة َْل٤َم طَمؼٌّي ذِم اًمزَّ ا ًمٗمرِّد َوًَمْق يَم٤مَن طَم٤مرِضً

٧ٌَُم َْل٤َم اًْمُٗمْرىَم٦م سمِِف َأْومَم , سم٤ِمًْمُٕمٜم٦َّمِ  ـْ اًْمُٕمٜم٦َِّم وَم٠َمْن شَمْث . َوَُمِٖمٞم٥ُم قَمْٞمٜمِِف َأؿَمدُّد ُِم

ـْ قَمكِمٍّ َذًمَِؽ َرَواُه قَمٜمُْف  ِذي َرَوى قَم ٠َمًَم٦ِم, َوَاًمَّ ًْ ٍد ذِم اعْمَ ِذي َذيَمَرُه َأسُمق حُمَٛمَّ َوَ َذا اًمَّ

.  َوذِم ِرَواَيتِِف قَمٜمُْف َوْٕمٌػ ()ظِماَلٌس 

ُف ىَم٤مَل  .  ِ َل اُْمَرَأٌة ُاسْمُتٚمَِٞم٧ْم وَمْٚمَتّْمؼِمْ طَمتَّك َي٠ْمشمَِٞمَٝم٤م َُمْقٌت َأْو ومَِراٌق : َوَرَوى قَمٜمُْف َأٟمَّ

َتِٛمُؾ  َوِ َل َأؾَم٤مٟمِٞمُد هَمػْمُ ُُمتَِّّمَٚم٦ٍم َوَُم٤م اشمََّّمَؾ ُِمٜمَْٝم٤م وَمَٚمْٞمَس سمَِ٘مِقيٍّ َوِ َل َُمَع َذًمَِؽ حَتْ

.  اًمت٠َّْمِويَؾ 

٤ٌَّمسٍ  ـِ قَم ـِ قُمَٛمَر َواسْم ـْ اسْم . َوُرِوَي ُِمْثُؾ ىَمْقِل قُمَٛمَر َوقُمْثاَمَن قَم

َٗمَؼ قَمَٚمْٞمِف َأْ ُؾ اعْمَِديٜم٦َمِ  . َواشمَّ

ـُ َراْ َقْيفِ  ٌٍَؾ َواسْم ـُ طَمٜمْ .  َوسمِِف ىَم٤مَل َُم٤مًمٌِؽ َوَأمْحَُد سْم

٤مومِِٕملُّد  ِل َوَاهللَُّ َأقْمَٚمؿُ : َوىَم٤مَل َأسُمق طَمٜمِٞمَٗم٦َم َواًمِمَّ َوَّ ْٕ . ()ا ـ"ِ َل َزْوضَم٦ُم ا

                                           

 

 

 




 

: افتًِٔق 

 رمحف اهلل ىمقل اًم٘م٤ميض أيب حمٛمد قمٌد اًمق ٤مب سمـ قمكم سمـ ٟمٍم افبٚجيذيمر  (1

رمحف اهلل, ذم آؾمتدٓل قمغم اعم٠ًمًم٦م سم٤مإلمج٤مع اًمًٙمقيت:  ( ـ422ت)اعم٤مًمٙمل 

: وشمٕم٘مٌف سم٠مُمقر 

  اعمقاوم٘م٦م ًم٘مقل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أن اًمرواي٦م قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م - 

. وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد

 أن اُمرأة اعمٗم٘مقد شمّمؼم, و ل زوضمتف أن اًمث٤مسم٧م قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م - 

. طمتك شمتٞم٘مـ ووم٤مشمف

. أٟمف أصم٧ٌم اخلالف ذم اعم٠ًمًم٦م- 

. افبٚجيوسمٜم٤مء قمغم  ذا ًمٞم٧ًم  ذه اعم٠ًمًم٦م ُمـ ُم٤ًمئؾ اإلمج٤مع اًمًٙمقيت قمٜمد 

وروي قمـ قمكم ُمثؾ ىمقل قمٛمر ": رمحف اهلل ( ـ463ت)ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم  ( 2

وقمثامن ذم ذًمؽ إٓ أن إؿمٝمر وإيمثر قمـ قمكم ظمالومف وذًمؽ أن زوضم٦م اعمٗم٘مقد ٓ 

 .شمٜمٙمح قمٜمده طمتك شمًتٞم٘مـ ُمقشمف

وقمغم ىمقل قمكم ذم أن اُمرأة اعمٗم٘مقد ٓ ييب ْل٤م أضمؾ أرسمع ؾمٜملم وٓ أىمؾ وٓ 

أيمثر وأهن٤م ٓ شمٜمٙمح طمتك يّمح ُمقشمف وشمًتحؼ ُمػماصمف ذ ٥م إمم  ذا اًمِم٤مومٕمل وأسمق 

. طمٜمٞمٗم٦م ومج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء

شمؽمسمص اُمرأة اعمٗم٘مقد أرسمع ؾمٜملم صمؿ يٓمٚم٘مٝم٤م وزم : وروى ظمالس قمـ قمكم ىم٤مل

.  زوضمٝم٤م صمؿ شمٕمتد أرسمٕم٦م أؿمٝمر وقمنما

 .وأطم٤مدي٨م ظمالس قمـ قمكم ُمٜم٘مٓمٕم٦م وٕم٤مف وأيمثر ٤م ُمٜمٙمرة




 

- يٕمٜمل أسمدا -  ل اُمرأشمف : أٟمف ىم٤مل ذم اُمرأة اعمٗم٘مقد... وأ ح ُم٤م ومٞمف قمـ قمكم 

. ()ا ـ"طمتك يّمح ُمقشمف

. و ذا سملمِّد ذم أن اعم٠ًمًم٦م ٓ إمج٤مع ؾمٙمقيت ومٞمٝم٤م, واهلل اقمٚمؿ ( 3

                                           

 




 

.ػالػغجوزػبغعػأطؼاتػاألوالد:ػاضطدأضظػاضخاطدظػواضطذرونػ
 

! أسم٤مح اهلل ًمٚمٛمًٚمؿ أن ٟمٙم٤مح ضم٤مريتف سمٛمٚمؽ اًمٞمٛملم

ُٓمقا ذِم اًْمَٞمَت٤مَُمك وَم٤مْٟمٙمُِحقا َُم٤م ـَم٤مَب ًَمُٙمْؿ : ىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ًِ َّٓ شُمْ٘م َوإِْن ظِمْٗمُتْؿ َأ

َّٓ شَمْٕمِدًُمقا وَمَقاطِمَدًة َأْو َُم٤م َُمَٚمَٙم٧ْم َأْياَمُٟمُٙمْؿ   َُمْثٜمَك َوصُمالَث َوُرسَم٤مَع وَم٢مِْن ظِمْٗمُتْؿ َأ
ِ
٤مء ًَ ـَ اًمٜمِّد ُِم

َّٓ شَمُٕمقًُمقا   (3:اًمٜم٤ًمء) َذًمَِؽ َأْدَٟمك َأ

ـَ ُ ْؿ ًمُِٗمُروضِمِٝمْؿ طَم٤مومُِٔمقنَ : وىم٤مل شمٕم٤ممم ِذي َّٓ قَمغَم َأْزَواضِمِٝمْؿ َأْو َُم٤م َُمَٚمَٙم٧ْم . َواًمَّ إِ

ُْؿ هَمػْمُ َُمُٚمقُِملمَ  (. 6-5:اعم١مُمٜمقن) َأْياَمهُنُْؿ وَم٢مهِنَّ

وم٢من وـمئٝم٤م وأٟمج٧ٌم ًمف  ٤مرت أم وًمده: ومٝمؾ جيقز ًمف أن يٌٞمٕمٝم٤م؟  ذا  ق 

. ُمقوقع اًمٌح٨م ذم  ذه اعم٠ًمًم٦م

: مذاهٛ افًِامء دم ذفك 

َٓ جَيُقُز َأْن () واحلٜم٤مسمٚم٦م() واًمِم٤مومٕمٞم٦م() و اعم٤مًمٙمٞم٦م()ذ ٥م احلٜمٗمٞم٦م ُف   إمم َأٟمَّ

َ ٤م َٓ هَمػْمِ ٦ٌٍَم َو  ِ َٓ ٌَْٞمٍع َو ُه سمِ َٙمَٝم٤م هَمػْمُ
.  َيْٛمٚمِ

ـَ اخْلَٓم٤َّمِب  وىمد أيد اًم٤ٌمضمل ذًمؽ أصمٜم٤مء ذطمف عم٤م رواه ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م َأنَّ قُمَٛمَر سْم

ُف ": ىَم٤مَل  َسِ ًْ ْٖتِِْٔي َوفَِٔدٌة َي َٓ َت َدُهْم ُثمَّم َيَدُظوُهنَّم ََيُْرْجَن 
ئِ َٓ َمٚ َبُٚل ِرَجٍٚل َيَىُئوَن َو

                                           

 

 

 

 




 

وُهنَّم  ُُ ُد َأْو َأْمِس ًْ ُِوُهنَّم َب َْٖرِش ُٝ بِِه َوَفَدَهٚ َؾ َْ َّٓم َؿْد َأحْلَ ٚ إِ َّم ِِبَ ُِّٔدَهٚ َأْن َؿْد َأََل . ()"َش

ـَ ؾَمٞمِّدُدَ ٤م َُم٤م سَمْٞمٜمََٝم٤م ": ىَم٤مَل ُم٤مًمؽ َُْمُر قِمٜمَْدَٟم٤م ذِم ُأمِّد اًْمَقًَمِد إَِذا ضَمٜم٧َْم ضِمٜم٤َمَي٦ًم َوِٛم ْٕ ا

ـْ  ـْ ضِمٜم٤َمَيتَِٝم٤م َأيْمَثَر ُِم ٚمِّدَٛمَٝم٤م َوًَمْٞمَس قَمَٚمْٞمِف َأْن حَيِْٛمَؾ ُِم ًَ َوسَملْمَ ىِمٞمَٛمتَِٝم٤م َوًَمْٞمَس ًَمُف َأْن ُي

. ()"ىِمٞمَٛمتَِٝم٤م

ـَ ؾَمٞمِّدُدَ ٤م ": ؿٚل افبٚجي رمحه اهلل  َوَ َذا يَماَم ىَم٤مَل َأنَّ ُأمَّ اًْمَقًَمِد إَذا ضَمٜم٧َْم َوِٛم

ٚمِّدَٛمَٝم٤م  ًَ ٜم٤َمَي٦َم و ًَمْٞمَس ًَمُف َأْن ُي
ٚمِٞمٍؿ ذِم ضِمٜم٤َمَي٦ٍم ;اجْلِ ًْ ِف سمَِت

ـْ ُِمْٚمٙمِ ِرضَمَٝم٤م قَم ُف ًَمْٞمَس ًَمُف َأْن خُيْ َٟمَّ
ِٕ  

ـْ  ِ٘مُط َُم٤م سَمِ٘مَل ًَمُف ومِٞمَٝم٤م ُِم ًْ ِذي ُي َّٓ سم٤ِمًْمِٕمْتِؼ اًمَّ َ ٤م إ َٓ هَمػْمِ ٦ٌٍَم َو  ِ َٓ َٓ ُُمَٕم٤مَوَو٦ٍم َو َٓ سَمْٞمٍع َو َو

ٌَتَِٝم٤م  ِف ذِم َرىَم ؾْمتِْٛمَت٤مِع َواعْمَٜمَْٗمَٕم٦ِم ُدوَن اًمتٍََّمُّد
ِٓ ٦ُم َأسْمَقاٍب , ا ًَ . "َوذِم َ َذا مَخْ

َٓ )": صمؿ ىم٤مل ٦ٌٍَم َو  ِ َٓ ٌَْٞمٍع َو ُه سمِ َٙمَٝم٤م هَمػْمُ
َٓ جَيُقُز َأْن َيْٛمٚمِ ُف  ٤ٌَمُب اًمث٤َّميِن ذِم َأٟمَّ اًْم

َ ٤م َح٤مسَم٦ِم  ُ َق َُمْذَ ٥ُم َُم٤مًمٍِؽ َوَأيِب طَمٜمِٞمَٗم٦مَ  (هَمػْمِ ـْ اًمّمَّ  ُِم
ِ
٤مومِِٕملِّد َومَج٤َمقَم٦ِم اًْمُٗمَ٘مَٝم٤مء َواًمِمَّ

.  َواًمت٤َّمسمِِٕملَم 

ػِم طَمِدي٨ِم َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريِّد 
ًِ َم ذِم شَمْٗم ـْ ()َوىَمْد شَمَ٘مدَّ  ذِم هَمْزَوِة سَمٜمِل اعْمُّْمَٓمٚمِِؼ ُِم

ـْ إقَم٤مَدشمِفِ  ٜم٦َِّم َُم٤م ُيْٖمٜمِل قَم ًُّد ـْ ضِمَٝم٦ِم اًم ًمِٞمِؾ قَمغَم َذًمَِؽ ُِم . اًمدَّ

 ِٜ َحَٚب فُِٔل َظَذ َذفَِك إمْجَُٚع افهَّم . َوافدَّم

                                           

 

 





 




 

ْٚماَميِنِّد  ًَّ ٌَٞمَدَة اًم ـْ قم ْٕمٌِلُّد قَم َرَوى اًمِمَّ
ـُ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم وَمَ٘م٤مَل ":  ىَم٤مَل () ٌَٜم٤َم قَمكِمُّد سْم : ظَمَٓم

ٌِٞمٚمِِٝماَم  ًَ
ِد طَمتَّك َُمَْمَٞم٤م ًمِ َٓ َْو ْٕ َٝم٤مِت ا .  َرَأى َأسُمق سَمْٙمٍر َرْأًي٤م َوَرَأى قُمَٛمُر َرْأًي٤م قَمَتَؼ ُأُمَّ

. صُمؿَّ َرَأى قُمْثاَمُن َذًمَِؽ 

ـِ  ْي َـّ ذِم اًمدَّ . صُمؿَّ َرَأْي٧م َأَٟم٤م سَمْٕمد سَمْٞمِٕمِٝم

َرْأيؽ َوَرْأُي َأيِب سَمْٙمٍر َوقُمَٛمَر َوقُمْثاَمَن ذِم اجْلاََمقَم٦ِم : وَمُ٘مْٚم٧م ًمَِٕمكِمٍّ : وَمَ٘م٤مَل قمٌٞمَدُة 

ـْ َرْأيؽ سم٤ِمْٟمِٗمَراِدك ذِم اًْمُٗمْرىَم٦مِ  ىَمٜمِل! َأطَم٥مُّد إًَمْٞمٜم٤َم ُِم .  "وَمَ٘مٌَِؾ ُِمٜمِّدل َوَ دَّ

َٚن دِم  ـَ نَّم  ِٓ
ًِ
ْٔ َر َوُظْثاَمَن بِْٚدَِْْع ِمْن َب َّ ٍر َوُظ ُْ ُه َأنَّم َرْأَي َأيِب َب ُه َأْخَزَ َّٕم فِِٔل َأ َؾَوْجُه افدَّم

ُه إمْجَٚعٌ  َّٕم َٝ َأ وا ؾِِٔه َؾَثَب ٍُ
ٚفِ ٍٜ َوََلْ َُيَ َٚظ  مَجَ

ِٝ . َوْؿ

ُف ىَم٤مَل : َوَوضْمٌف آظَمُر  ـِ ": َأٟمَّ ْي َـّ ذِم اًمدَّ ٦ًم وَمَٝمَذا َيْ٘مَتيِض اْٟمِٗمَراَدُه "َرْأِيل ذِم سَمْٞمِٕمِٝم  ظَم٤م َّ

مْج٤َمُع َأْيًْم٤م  َد سمَِذًمَِؽ اإْلِ ِل وَمَتَجدَّ َوَّ ْٕ ٤ٌَمِت اًْمَ٘مْقِل ا ىَمُف َوىَمٌَِؾ ُِمٜمُْف ذِم إصْم َذا اًْمَ٘مْقِل, صُمؿَّ َ دَّ هِبَ

 قَمكِمٍّ 
ـِ . ()ا ـ"َوسمِِف ىَم٤مَل ؾَمْحٜمُقنٌ , ذِم َزَُم

: افتًِٔق 

 رمحف اهلل عم٠ًمًم٦م سمٞمع أُمٝم٤مت إوٓد, ذم اعمقوع اًمذي افبٚجيشمٕمرض  ( 1

ٌْٜم٤َم اًْمِٗمَداَء َوَأَرْدَٟم٤م َأْن )": َوىَمْقًُمفُ ": أؿم٤مر إًمٞمف, وقم٤ٌمرشمف ومٞمف ٌَ ْت قَمَٚمْٞمٜم٤َم اًْمُٕمْزسَم٦ُم َوَأطْم َواؿْمَتدَّ

َٓ َيِّمحُّد  (َٟمْٕمِزَل  ٌَْٞمَع, َو ـْ مَلْ َيْٕمِزْل َيْٛمٜمَُع اًْمِٗمَداَء َوُ َق اًْم ٌُُف َُم ىمَّ ِذي َيؽَمَ فَم٤مِ ُرُه َأنَّ احْلَْٛمَؾ اًمَّ

َْ ِؾ قَمغَم ىَمْقًمِٜم٤َم ْٕ دِّد إمَم ا ـَ : َأْن ُيِريَد سمِِف اًْمِٗمَداَء سم٤ِمًمرَّ َـّ ىَمْد َأؾْمَٚمْٛم ُ َـّ ;إهنَّ ـْ َأؾْمَٚمَؿ ُِمٜمُْٝم َنَّ َُم
ِٕ  

                                           



 

 




 

اِر سمِِف  رْضَ
ـْ َأؾْمَٚمَؿ َواإْلِ ـْ شَمْٕمِذي٥ِم َُم ٤مِر مِم٤َّم يَم٤مُٟمقا قَمَٚمْٞمِف ُِم ـْ شُمِريُد َأْن شُمَردَّ إمَم اًْمُٙمٗمَّ مَلْ شَمُٙم

ٌَْٞمَع َواًْمِٗمَداءَ  ٌَْٞمِع وَمَدلَّ َ َذا قَمغَم َأنَّ احْلَْٛمَؾ َيْٛمٜمَُع اًْم ـْ اًْم . َوَُمَع َذًمَِؽ وَم٤مًْمِٗمَداُء َٟمْقٌع ُِم

دَّ إمَم : َوَوضْمٌف آظَمُر َوُ َق  ِذي َيْٛمٜمَُع اًمرَّ َٓ َيْٛمٜمَُع اًْمِٗمَداَء اًمَّ َٓ ظِماَلَف َأنَّ احْلَْٛمَؾ  ُف  َأٟمَّ

َّٓ َأْن  ٌَْؼ إ ٦ٍم وَمَٚمْؿ َي يَّ ٚمَِٛم٦ِم إَذا ُأظْمِرضَم٧ْم إمَم طُمرِّد ًْ َٓ َيْٛمٜمَُٕمُف ذِم اعْمُ ٚمَِٛم٦ِم َو ًْ َْ ِؾ ذِم هَمػْمِ اعْمُ ْٕ ا

ىَم٤مِق  ؾْمؽِمْ
ِٓ ٞمِّدِد إمَم ا ًَّ ـْ ُِمْٚمِؽ اًم . ُيَراَد سمِِف َُم٤م َيْٛمٜمَُع اخْلُُروَج قَم

ُْٔع ُأمِّ اْفَوَفِد، َٓ ََيُوُز َب ُه  َّٕم َْمَهِٚر َأ ْٕ ِٚء دِم مَجِِٔع ا َٓ ََ ٍُ ُٛ مَجِِٔع اْف  َوَظَذ َهَذا َمْذَه

ًمِٞمُؾ قَمغَم َذًمَِؽ احْلَِدي٨ُم اعْمَْذيُمقرُ  ـْ ُِمْٚمِؽ . َواًمدَّ ـْ ضِمَٝم٦ِم اًْمِ٘مَٞم٤مِس َأنَّ َ َذا مَحٌْؾ قَم َوَدًمِٞمُٚمٜم٤َم ُِم

ُف َيْٕمتُِؼ قَمغَم  َيِٛملٍم وَمَقضَم٥َم َأْن َيْٛمٜمََع سَمْٞمَع احْل٤َمِئِؾ َأْ ُؾ َذًمَِؽ طَم٤مُل احْلَْٛمِؾ َوَُمْٕمٜمَك َذًمَِؽ َأٟمَّ

ى إًَمْٞمَٝم٤م طُمْٙمُؿ   وَمَنَ
ِ
َُم٤مء  اإْلِ

ِ
ـْ َأقْمَْم٤مء َأسمِٞمِف سمِٜمَْٗمِس طُمُدوصمِِف َوُ َق ذِم َذًمَِؽ احْل٤َمِل قُمْْمٌق ُِم

ْؾ  َنَّ اْٟمِٗمَّم٤مًَمُف ُِمٜمَْٝم٤م هَم٤مَيُتفُ ;اًْمِٕمْتِؼ َومَلْ َيَتَٕمجَّ ِٕ . ()ا ـ" 

ؿد أمجع ادسِّون ظذ ": رمحف اهلل ( ـ463ت)ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم اًمٜمٛمري  ( 2

. مٚ دامٝ حٚمال من شٔدهٚمْع بٔع أم افوفد 

    . ثم اختٍِوا دم بًٔٓٚ بًد وضع محِٓٚ

وقمغم اعمٜمع ُمـ سمٞمٕمٝم٤م مج٤مقم٦م وم٘مٝم٤مء إُمّم٤مر ُمٜمٝمؿ ُم٤مًمؽ وأسمق طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل 

وىمد ىم٤مل . وأ ح٤مهبؿ واًمثقري وإوزاقمل واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد ومجٝمقر أ ؾ احلدي٨م

اًمِم٤مومٕمل ذم سمٕمض يمتٌف سم٢مضم٤مزة سمٞمٕمٝمـ, وًمٙمٜمف ىمٓمع ذم ُمقاوع يمثػمة ُمـ يمتٌف سم٠مهنـ 

. ٓ جيقز سمٞمٕمٝمـ, وقمغم ذًمؽ قم٤مُم٦م أ ح٤مسمف

واًم٘مقل سمٌٞمع أُمٝم٤مت إوٓد ؿمذوذ, شمٕمٚم٘م٧م سمف ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ داود اشم٤ٌمقم٤م ًمٕمكم 

                                           

 




 

 ٚوٓ حجٜ هلٚ دم ذفك، وٓ شِف هل  :

. ٕن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م خمتٚمػ قمٜمف ذم ذًمؽ

يم٤من قمكم يٌٞمع أُمٝم٤مت ": قمٌٞمدة ي٘مقل [ُم٤م ضم٤مء قمـ]... .... وأ ح رء قمٜمف 

يـ . "إوٓد ذم اًمدَّ

 .وىمد  ح قمـ قمٛمر ذم مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اعمٜمع ُمـ سمٞمٕمٝمـ

يمٜم٤م ٟمٌٞمع أُمٝم٤مت إوٓد قمغم ":  وُمـ طمج٦م ُمـ أضم٤مز سمٞمٕمٝمـ ُم٤م روى قمـ ضم٤مسمر

. ()"قمٝمد رؾمقل اهلل 

. ... ()وىمد روى قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ُمثؾ ذًمؽ أيْم٤م

. واحلج٩م ُمت٤ًموي٦م ذم سمٞمٕمٝمـ ًمٚم٘مقًملم مجٞمٕم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمٜمٔمر

 .()ا ـ"وأُم٤م اًمٕمٛمؾ وآشم٤ٌمع ومٕمغم ُمذ ٥م قمٛمر 

واشمٗم٘مقا أن ُمـ محٚم٧م ُمٜمف أُمتف اًمتل ": رمحف اهلل ( ـ458ت)ىم٤مل اسمـ طمزم  ( 3

حيؾ ًمف وـم١م ٤م سمٛمٚمٙمف ْل٤م ُمٚمٙم٤ًم  حٞمح٤ًم, أو ؾم٤مئر ُم٤م يٌٞمح اًمقطء ُمـ إطمقال اًمتل 

ٓ حيرم ُمٕمٝم٤م اًمٜمٔمر ذم قمقرهت٤م, و ق طمر شم٤مم احلري٦م ُمًٚمؿ ومقًمدت ًمف ُمتٞم٘مٜم٤ًم ٕٟمف 

. أهن٤م أم وًمد ًمف: وًمد

                                           

 

 

 




 

واشمٗم٘مقا أن إُم٦م إذا محٚم٧م يمام ذيمرٟم٤م ٓ حيؾ سمٞمٕمٝم٤م و ٓ إٟمٙم٤مطمٝم٤م و ٓ إظمراضمٝم٤م 

. ()ا ـ"واظمتٚمٗمقا ذم ذًمؽ يمٚمف سمٕمد ووٕمٝم٤م. قمـ ُمٚمٙمف ُم٤م مل شمْمع

واشمٗمؼ اجلٛمٞمع أن أم اًمقًمد ٓ جيقز ": رمحف اهلل ( ـ628ت)وىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من 

. وقمغم اعمٜمع ُمـ سمٞمع أُمٝم٤مت إوٓد مجٞمع وم٘مٝم٤مء إُمّم٤مر. سمٞمٕمٝم٤م ذم طم٤مل محٚمٝم٤م

. ()ا ـ"و ح قمـ قمٛمر ذم مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اعمٜمع ُمـ سمٞمٕمٝمـ وقمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ

اًمذي يتحرر أن اإلمج٤مع اًم٘مقزم ُمٜمٕم٘مد قمغم اعمٜمع ُمـ سمٞمع أُمٝم٤مت إوٓد  ( 4  

وأن  ٜم٤مك ظمالوم٤ًم ذم سمٞمٕمٝمـ سمٕمد اًمقوع: ًمٙمـ ىمرر سمٕمض أ ؾ اًمٕمٚمؿ أن . أصمٜم٤مء محٚمٝمـ

اإلمج٤مع اٟمٕم٘مد سمٕمد اخلالف قمغم اعمٜمع ُمـ سمٞمٕمٝمـ: 

وُم٤م يم٤من ومٞمف ُمـ ظمالف ذم اًم٘مرن إول وم٘مد ارشمٗمع ": ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل

و ٤مر أن جمٛمٕم٤ًم قمغم سمٓمالن سمٞمٕمٝم٤م, واهلل أقمٚمؿ  

إٟمف جمٛمع قمغم سمٓمالٟمف ": وىمد طمٙمك أ ح٤مسمٜم٤م قمـ داود ضمقاز سمٞمٕمٝم٤م ُمع ىمقْلؿ

: "أن

ومٙم٠مهنؿ مل يٕمتدوا سمخالف داود وىمد ؾمٌؼ أن إ ح أٟمف ٓ يٕمتد سمخالومف وٓ 

ظمالف همػمه ُمـ أ ؾ اًمٔم٤م ر, ٕهنؿ ٟمٗمقا اًم٘مٞم٤مس, وذط اعمجتٝمد أن يٙمقن قم٤مروم٤ًم 

. سم٤مًم٘مٞم٤مس

وىم٤مًم٧م اًمِمٞمٕم٦م أيْم٤ًم سمجقاز سمٞمٕمٝم٤م: 

.  وًمٙمـ اًمِمٞمٕم٦م ٓ يٕمتد سمخالومٝمؿ, واهلل ؾمٌح٤مٟمف أقمٚمؿ

                                           

 

 




 

واعمٕمتٛمد ذم حتريؿ سمٞمع أم اًمقًمد ُم٤م رواه ُم٤مًمؽ واًمٌٞمٝم٘مل وهمػممه٤م سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد 

. ()"أٟمف هنك قمـ سمٞمع أُمٝم٤مت إوٓد": اًمّمحٞمح٦م قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

. وإمج٤مع اًمت٤مسمٕملم ومٛمـ سمٕمد ؿ قمغم حتريؿ سمٞمٕمٝم٤م

و ذا قمغم ىمقل ُمـ ي٘مقل ُمـ أ ح٤مسمٜم٤م إن اإلمج٤مع سمٕمد اخلالف يرومع 

. ()ا ـ"اخلالف

وىمد أؿم٤مر إمم ىمقة اخلالف ذم ذًمؽ قمٜمد اًمًٚمػ احل٤مومظ اسمـ طمجر 

رمحف اهلل:  ( ـ852ت)

وأن يم٤من إُمر اؾمت٘مر قمٜمد اخلٚمػ قمغم اعمٜمع طمتك واومؼ ذم ذًمؽ اسمـ ": وىم٤مل

. ()ا ـ"ومل يٌؼ إٓ ؿمذوذ. طمزم وُمـ شمٌٕمف ُمـ أ ؾ اًمٔم٤م ر قمغم قمدم ضمقاز سمٞمٕمٝمـ

وم٢مذا شم٘مرر ذًمؽ:  ( 5

 ُمـ اإلمج٤مع اًمًٙمقيت ذم اعم٠ًمًم٦م قمغم اعمٜمع ُمـ سمٞمٕمٝمـ افبٚجيوم٢من ُم٤م ذيمره 

 ذم ضمقاز سمٞمٕمٝمـ  حٞمح: وقمغم ومرض اقمتامد ُم٤م ضم٤مء قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

ومٛمحٚمف ذم اًمديقن ظم٤م ٦م, ومٞمٌ٘مك ىمقًمف ذم ُم٤م قمدا ذًمؽ قمغم ُمٜمع ضمقاز سمٞمٕمٝمـ, 

 !ويٜمحٍم حمؾ اخلالف ذم  ذه اعم٠ًمًم٦م وم٘مط, واهلل اقمٚمؿ

                                           

 

 

 




 

.ػغحدػطنػوجدتػطنػسغهػرائحظػاضخطر:ػاضطدأضظػاضداددظػواضطذرونػ
 

اَم اخْلَْٛمُر : طمّرم اهلل شمٕم٤ممم اخلٛمر, وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ـَ آَُمٜمُقا إِٟمَّ ِذي ٤َم اًمَّ َي٤م َأهيُّد

ُٙمْؿ شُمْٗمٚمُِحقنَ  ٌُقُه ًَمَٕمٚمَّ
ْٞمَٓم٤مِن وَم٤مضْمَتٜمِ ـْ قَمَٛمِؾ اًمِمَّ َْزُٓم ِرضْمٌس ُِم ْٕ َْٟمَّم٤مُب َوا ْٕ . َواعْمَْٞمِنُ َوا

ـْ  يُمْؿ قَم ٌَْٖمَْم٤مَء ذِم اخْلَْٛمِر َواعْمَْٞمِنِ َوَيُّمدَّ ْٞمَٓم٤مُن َأْن ُيقىِمَع سَمْٞمٜمَُٙمُؿ اًْمَٕمَداَوَة َواًْم اَم ُيِريُد اًمِمَّ إِٟمَّ

الِة وَمَٝمْؾ َأْٟمُتْؿ ُُمٜمَْتُٝمقنَ  ـِ اًمّمَّ (. 91-90:اعم٤مئدة) ِذيْمِر اهللَِّ َوقَم

. صمامٟملم ضمٚمدة: وضمٕمؾ اًمنمع قم٘مقسم٦م اجلٚمد قمغم ُمـ ينمهب٤م

ُمـ وضمدت ذم ومٞمف رائح٦م اخلٛمر,  ؾ جيٚمد احلد أو ٓ؟ : واًم١ًمال  ٜم٤م

: اختالف افًِامء دم ادسٖفٜ 

ـْ َوضَمَد ()َوأمحد ذم أفمٝمر اًمرواي٤مت قمٜمف() ََذَ ٥َم َُم٤مًمٌِؽ   إمم َأنَّ احْلَدَّ جَي٥ُِم قَمغَم َُم

ٙمِرِ  ًْ . ومِٞمِف ِريَح اعْمُ

ـْ َذًمَِؽ َأسُمق طَمٜمِٞمَٗم٦مَ  َوَُمٜمََع ُِم
٤مومِِٕملُّد () َواًمِمَّ

() َٓ و ق اعمذ ٥م . َٓ طَمدَّ قَمَٚمْٞمفِ : َوىَم٤م

. ()قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م أٟمف يٕمزر, واحلد إذا ذهب٤م أو شم٘مٞم٠م ٤م

واٟمتٍم اًم٤ٌمضمل رمحف اهلل عم٤م ذ ٥م إًمٞمف ُم٤مًمؽ, ذم ذطمف ًمٚمٛمقـم٠م قمٜمد إيراده عم٤م 

ـِ َيِزيدَ  ٤مِئ٥ِم سْم ًَّ ـْ اًم َٚل أ": ضم٤مء قَم ََ ْم َؾ ِٓ ْٔ َِ ىَّمِٚب َخَرَج َظ َر ْبَن اخْلَ َّ إيِنِّ َوَجْدُت :  َنَّم ُظ

                                           

 

 

 

 

 




 

َٚن ُيْسُُِر  ـَ َب َؾِْ٘ن  ٚ َشٚئٌِل َظامَّم َذِ َٕ اُب افىِّاَلِء َوَأ ُه َذَ َّٕم اٍب، َؾَزَظَم َأ ِمْن ُؾاَلٍن ِريَح َذَ

ٚ دَّم َتٚمًّ ُر احْلَ َّ َدُه ُظ َِ ْدُتُه َؾَج َِ . ()"َج

اٍب ": َوىَمْقًُمُف ": ؿٚل افبٚجي رمحه اهلل اِب َيٜمَْٓمٚمُِؼ "َوضَمْدت ِريَح َذَ َ  اؾْمُؿ اًمنمَّ

ـُ اخْلَٓم٤َّمِب  اَم َوضَمَد قُمَٛمُر سْم ِه, َوإِٟمَّ ٍر َوهَمػْمِ
ٙمِ ًْ وٍب ُُم َٖم٦ِم قَمغَم يُمؾِّد َُمنْمُ ـْ ضِمَٝم٦ِم اًمٚمُّد ـْ ُِم  ُِم

ُف ِريُح  ُه, َوًَمْق ََتَٞمََّز ًَمُف َأٟمَّ ٌر َأْو هَمػْمُ
ٙمِ ًْ اٍب َومَلْ َيَتَٛمٞمَّْز ًَمُف َ ْؾ ُ َق ِريٌح ُُم ٤مِرِب ِريَح َذَ اًمِمَّ

 َٓ ٙمًِرا َأْو  ًْ ٠َمَل قَمٜمُْف إْن يَم٤مَن ُُم ًْ ٌر عَم٤َّم اطْمَت٤مَج َأْن َي
ٙمِ ًْ اٍب ُُم .  َذَ

اِئَح٦ِم:  َوىَمْد اظْمَتَٚمَػ اًْمُٗمَ٘مَٝم٤مُء ذِم ُوضُمقِب احْلَدِّد سم٤ِمًمرَّ

ـْ َوضَمَد ومِٞمِف ِريَح  وَمَذَ ٥َم َُم٤مًمٌِؽ َومَج٤َمقَم٦ُم َأْ َح٤مسمِِف إمَم َأنَّ احْلَدَّ جَي٥ُِم قَمغَم َُم

ٙمِرِ  ًْ . اعْمُ

 َٓ ٤مومِِٕملُّد َوىَم٤م ـْ َذًمَِؽ َأسُمق طَمٜمِٞمَٗم٦َم َواًمِمَّ . َٓ طَمدَّ قَمَٚمْٞمفِ : َوَُمٜمََع ُِم

ًمِٞمُؾ قَمغَم َُم٤م َذَ ٥َم إًَمْٞمِف َُم٤مًمٌِؽ َوَأْ َح٤مسُمفُ  ـِ َيِزيدَ : َواًمدَّ ٤مِئ٥ِم سْم ًَّ ـْ اًم ُف : َُم٤م ُرِوَي قَم َأٟمَّ

٤م اٍب وَمَجَٚمَدُه احْلَدَّ شَم٤مُمًّ ُد َرضُماًل َوضَمَد ُِمٜمُْف ِريَح َذَ
ٚمِ ـَ اخْلَٓم٤َّمِب َوُ َق جَيْ  .طَمَيَ قُمَٛمَر سْم

ـْ شَمِْمَتِٝمُر  َّ َذا َويَم٤مَن مِم ـَ اخْلَٓم٤َّمِب طَمَٙمَؿ هِبَ ـْ َذًمَِؽ َأنَّ قُمَٛمَر سْم ًمِٞمِؾ ُِم وَمَقضْمُف اًمدَّ

ُف  ٧ٌََم َأٟمَّ وَم٤مِق َومَلْ ُيٜمَْ٘مْؾ ظِماَلٌف قَمَٚمْٞمِف وَمَث ْٔ ٤م َوشُمٜمَْ٘مُؾ إمَم ا ُث هِبَ ىَمَْم٤مَي٤مُه َوشَمٜمَْتنِمُ َوُيَتَحدَّ

. إمْج٤َمعٌ 

ـْ ضِمَٝم٦ِم اعْمَْٕمٜمَك  ُف : َوَدًمِٞمُٚمٜم٤َم ُِم ًُ سَمُف اعْمَُٙمٚمَُّػ َوضِمٜمْ َأنَّ َ َذا َُمْٕمٜمًك شُمْٕمَٚمُؿ سمِِف ِ َٗم٦ُم َُم٤م َذِ

٤ٌَمِت احْلَدِّد  اِئَح٦ُم . وَمَقضَم٥َم َأْن َيُٙمقَن ـَمِريً٘م٤م إمَم إصْم سَمُف سَمْؾ اًمرَّ ٤َم َذِ
ْؤَي٦ُم عمِ َأْ ُؾ َذًمَِؽ اًمرُّد

ٙمٌِر ُ َق َأْم  ًْ اُب َأُُم َ َٓ ُيْٕمَٚمُؿ هِب٤َم اًمنمَّ ْؤَي٦َم  َنَّ اًمرُّد
ِٕ ْؤَي٦ِم:  ـْ اًمرُّد وِب ُِم َأىْمَقى ذِم طَم٤مِل اعْمَنْمُ

                                           

 




 

اَم ُيْٕمَٚمُؿ َذًمَِؽ سمَِراِئَحتِفِ  .  ()ا ـ"َٓ َوإِٟمَّ

: افتًِٔق 

اقمتامد فمٝمقر رائح٦م اخلٛمر ُمـ اًمِمخص, جلٚمده قمغم ذب اعمًٙمر:  ق ُم٤م  ( 1

. دًّم٧م قمٚمٞمف أصم٤مر

. وذًمؽ ُمـ سم٤مب اقمتامد اًم٘مريٜم٦م اًمٔم٤م رة ذم ؾمٞم٤مؾم٦م اًمٜم٤مس

واحلد واضم٥م إذا ىم٤مُم٧م اًمٌٞمٜم٦م أو ": رمحف اهلل ( ـ728ت)ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

. اقمؽمف اًمِم٤مرب

وم٢من وضمدت ُمٜمف رائح٦م اخلٛمر أو رؤى و ق يت٘مٞم١م ٤م وٟمحق ذًمؽ: 

ٓ ي٘م٤مم قمٚمٞمف احلد ٓطمتامل اٟمف ذب ُم٤م ًمٞمس سمخٛمر أو ذهب٤م ضم٤م ال : وم٘مد ىمٞمؾ 

. هب٤م أو ُمٙمر ٤م وٟمحق ذًمؽ

وهذا هو ادٖثور ظن اخلٍِٚء . سمؾ جيٚمد إذا قمرف أن ذًمؽ ُمًٙمر: وىمٞمؾ 

افراصدين وؽرهم من افهحٚبٜ ـًثامن وظع وابن مسًود وظِٔه تدل شْٜ رشول 

 ()اهلل وهو افذي يهِح ظِٔه افْٚس وهو مذهٛ مٚفك، وأمحد دم ؽٚفٛ ٕهوصه

. ()اهـ"وؽرمهٚ

                                           

 

 

 




 

وٓ وطمٙمؿ قمٛمر واسمـ ُمًٕمقد ": رمحف اهلل ( ـ751ت)ىم٤مل اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م 

 سمقضمقب احلد سمرائح٦م اخلٛمر ُمـ ذم اًمرضمؾ أو ىمٞمئف مخرا اقمتامدا قمغم يًرف هلام خمٚفف

. ()ا ـ"اًم٘مريٜم٦م اًمٔم٤م رة

رمحف اهلل, أٟمف ٓ جي٥م احلد سمقضمقد رائح٦م  ( ـ620ت)واظمت٤مر اسمـ ىمداُمف  ( 2

وٓ جي٥م احلد سمقضمقد رائح٦م ُمـ ومٞمف, ذم ىمقل أيمثر أ ؾ اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ ":اخلٛمر, وم٘م٤مل

. اًمثقري و أسمق طمٜمٞمٗم٦م و اًمِم٤مومٕمل

حيد سمذًمؽ, و ق ىمقل ُم٤مًمؽ, ٕن اسمـ :  قمـ أمحد أٟمف()وروى أسمق ـم٤مًم٥م

. ُمًٕمقد ضمٚمد رضمال وضمد ُمٜمف رائح٦م اخلٛمر

إين وضمدت ُمـ قمٌٞمد اهلل ريح ذاب وم٠مىمر أٟمف ذب : وروي قمـ قمٛمر أٟمف ىم٤مل 

. إين ؾم٤مئؾ قمٜمف وم٢من يم٤من يًٙمر ضمٚمدشمف: اًمٓمال وم٘م٤مل قمٛمر 

. وٕن اًمرائح٦م شمدل قمغم ذسمف ومجرى جمرى اإلىمرار

وإول أومم: ٕن اًمرائح٦م حيتٛمؾ أٟمف َتْمٛمض هب٤م أو طمًٌٝم٤م ُم٤مء ومٚمام  ٤مرت 

ذم ومٞمف جمٝم٤م أو فمٜمٝم٤م ٓ شمًٙمر أو يم٤من ُمٙمر ٤م أو أيمؾ ٟمٌ٘م٤م سم٤مًمٖم٤م أو ذب ذاب 

اًمتٗم٤مح وم٤مٟمف يٙمقن ُمٜمف يمرائح٦م اخلٛمر: وإذا اطمتٛمؾ ذًمؽ مل جي٥م احلد, ٕٟمف يدرأ 

. سم٤مًمِمٌٝم٤مت

وطمدي٨م قمٛمر طمج٦م ًمٜم٤م وم٤مٟمف مل حيده سمقضمقد اًمرائح٦م, وًمق وضم٥م ذًمؽ ًم٤ٌمدر 

                                           

 

 




 

. ()ا ـ"إًمٞمف قمٛمر واهلل أقمٚمؿ

 مل يٕمٚمؿ أن  مل حيده ُمع وضمقد اًمرائح٦م: ٕٟمف أصمر قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب : ىمٚم٧م

إين وضمدت ُمـ ومالن ريح ": اًمنماب اًمذي ذسمف أُمًٙمر  ق أم ٓ, وًمذا ىم٤مل

ذاب, ومزقمؿ اٟمف ذاب اًمٓمالء, وأٟم٤م ؾم٤مئؾ قمام ذب وم٢من يم٤من يًٙمر ضمٚمدشمف 

. "ومجٚمده قمٛمر احلد شم٤مُم٤م

يمٜم٧م ": وأصمر اسمـ ُمًٕمقد  ق ُم٤م ضم٤مء قمـ إسمرا ٞمؿ قمـ قمٚم٘مٛم٦م قمـ قمٌد اهلل ىم٤مل

. وم٘مرأت قمٚمٞمٝمؿ ؾمقرة يقؾمػ! اىمرأ قمٚمٞمٜم٤م: سمحٛمص وم٘م٤مل زم سمٕمض اًم٘مقم

!  واهلل ُم٤م  ٙمذا أٟمزًم٧م: وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ اًم٘مقم: ىم٤مل

 أطمًٜم٧م:  وم٘م٤مل زموحيؽ واهلل ًم٘مد ىمرأهت٤م قمغم رؾمقل اهلل : ىمٚم٧م : ىم٤مل

أشمنمب اخلٛمر وشمٙمذب : وم٘مٚم٧م: ومٌٞمٜمام أٟم٤م أيمٚمٛمف إذ وضمدت ُمٜمف ريح اخلٛمر ىم٤مل

 .()"ومجٚمدشمف احلد: ٓ شمؼمح طمتك أضمٚمدك ىم٤مل! سم٤مًمٙمت٤مب؟

اعم٠ًمًم٦م اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م: وُمـ ىم٤مل سمٚمزوم احلد قمٜمد وضمقد رائح٦م اخلٛمر,  ( 3

! أؾمٕمد سم٤مإلمج٤مع اًمًٙمقيت, واهلل اقمٚمؿ

رمحف اهلل, ُمٌٞمٜم٤ًم ُم٤م يدل قمٚمٞمف أصمر قمٛمر سمـ  ( ـ463ت)ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم اًمٜمٛمري 

و ذا ُمقوع . وضمد ُمٜمف ريح اخلٛمروومٞمف اًم٘مْم٤مء سم٤محلد قمغم ُمـ ": اخلٓم٤مب 

 اظمتٚمػ ومٞمف اًمٕمٚمامء ىمديام:

: زوج اًمٜمٌل  وقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد وُمٞمٛمقٟم٦م ومروي قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

                                           

 



 




 

أهنؿ يم٤مٟمقا يرون احلد قمغم ُمـ وضمد ُمٜمف ريح اخلٛمر, و ق ىمقل ُم٤مًمؽ وأ ح٤مسمف 

ويمذًمؽ .  مخر أو ؿمٝمد قمٚمٞمف سمذًمؽومجٝمقر أ ؾ احلج٤مز إذا أىمر ؿم٤مرهب٤م أهن٤م ريح

. قمٜمد ؿ ريح اعمًٙمر ؾمقاء ٕن يمؾ ُمًٙمر قمٜمد ؿ مخر

ٓ طمد :  وظم٤مًمٗمٝمؿ ذم ذًمؽ مجٝمقر أ ؾ اًمٕمراق وـم٤مئٗم٦م ُمـ أ ؾ احلج٤مز وم٘م٤مًمقا

 .قمغم أطمد ذم رائح٦م اخلٛمر و ق يٕم٘مؾ رائح٦م اعمًٙمر

اًمريح شمقضمد ُمـ ؿم٤مرب : ىمٚم٧م ًمٕمٓم٤مء: وذيمر قمٌد اًمرزاق قمـ سمـ ضمري٩م ىم٤مل

ٓ طمد إٓ سم٤مًمٌٞمٜم٦م: ىمد شمٙمقن اًمرائح٦م ُمـ اًمنماب اًمذي : اخلٛمر و ق يٕم٘مؾ؟ ىم٤مل

 .ًمٞمس سمف سم٠مس

 .()ٓ طمد ذم اًمريح : ()وىم٤مل قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر: ىم٤مل 

 .وسمف ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل وأسمق طمٜمٞمٗم٦م وأ ح٤مهبام

ٓ حيد اًمذي يقضمد ُمٜمف ريح اخلٛمر إٓ سم٠من ي٘مقل ذسم٧م مخرا : ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل 

. أو ُمًٙمرا أو يِمٝمد سمذًمؽ قمٚمٞمف وؾمقاء ؾمٙمر أو مل يًٙمر

ىم٤مل وًمق ذب ذاسم٤م ومٚمؿ يًٙمر وذب ُمـ ذًمؽ اًمنماب همػمه ومًٙمر يم٤من 

 .قمٚمٞمٝمام مجٞمٕم٤م احلد ٕن يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ذب ُمًٙمرا

إسمرا ٞمؿ اًمٜمخٕمل وؾمٗمٞم٤من اًمثقري واسمـ أيب ًمٞمغم وذيؽ واسمـ : وأُم٤م اًمٕمراىمٞمقن

ؿمؼمُم٦م وأسمق طمٜمٞمٗم٦م وؾم٤مئر وم٘مٝم٤مء اًمٙمقوم٦م وأيمثر قمٚمامء اًمٌٍمة وم٢مهنؿ ٓ يرون ذم 

ذب اعمًٙمر طمدا إٓ قمغم ُمـ ؾمٙمر ُمٜمف, وٓ يراقمقن اًمريح ُمـ اخلٛمر وٓ ُمـ 

                                           

 

 




 

 اعمًٙمر

 .وٓ يرون ذم اًمريح ُمـ ذًمؽ يمٚمف طمدا: ىم٤مل 

ظن افسِف من افهحٚبٜ افذين َل َيٚفٍٓم  [مٚ جٚء]وهذا خالف 

 .()ا ـ"مثِٓم

وُمٕمٜمك  ذا أن ظمالف ُمـ ظم٤مًمػ  ٜم٤م ٓ يّمح, ٕٟمف سمٕمد طمّمقل اإلمج٤مع 

! اًمًٙمقيت

                                           

 




 

.ػحدػذاربػاضخطرػثطاظون:ػاضطدأضظػاضدابطظػواضطذرونػ
 

. طمد ؿم٤مرب اخلٛمر  ق اجلٚمد: و ذا صم٤مسم٧م قمـ اًمرؾمقل 

وًمٙمـ  ؾ يٙمقن اجلٚمد سم٤مًمًٞم٤مط أو سم٤مًمٜمٕم٤مل واجلريد, و ؾ يٙمقن صمامٟملم ضمٚمدة 

أو أرسمٕملم؟ 

 ؾ طمد ؿم٤مرب اخلٛمر صمامٟمقن أو أرسمٕمقن؟ : واًمٌح٨م  ٜم٤م ذم ُم٠ًمًم٦م 

: اختالف افًِامء دم ذفك 

.   َأنَّ طَمدَّ ؿَم٤مِرِب اخْلَْٛمِر صَماَمُٟمقنَ () وأمحد()وَُم٤مًمٌِؽ ( )َذَ ٥َم َأسُمق طَمٜمِٞمَٗم٦مَ 

٤مومِِٕملُّد  َوىَم٤مَل اًمِمَّ
. َأْرسَمُٕمقَن : ()

ـْ صَمْقِر  واٟمتٍم اًم٤ٌمضمل رمحف اهلل عم٤م قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر, قمٜمد ذطمف عم٤م رواه َُم٤مًمٌِؽ قَم

يكِمِّد   َزْيِد اًمدِّد
ـِ َٚل َفُه " : ()سْم ََ ُجُل َؾ ٚ افرَّم ُِبَ ِر َيْؼَ ّْ ىَّمِٚب اْشَتَنَٚر دِم اخْلَ َر ْبَن اخْلَ َّ َأنَّم ُظ

 ٍٛ َب َشَُِر َوإَِذا َشَُِر َهَذى َوإَِذا : َظِعُّ ْبُن َأيِب َضٚفِ ُه إَذا َذِ َّٕم َِِدُه َثاَمَِٕغ َؾِ٘ ََٕرى َأْن جَتْ

ِر َثاَمِٕغَ  ّْ ىَّمِٚب دِم اخْلَ ُر ْبُن اخْلَ َّ َدُه ُظ َِ اَم َؿَٚل: َؾَج ـَ ى َأْو   .()"َهَذى اْؾَسَ

٤م ": ىَمْقًُمُف ": ؿٚل افبٚجي رمحه اهلل هُبَ ـَ اخْلَٓم٤َّمِب اؾْمَتَِم٤مَر ذِم اخْلَْٛمِر َينْمَ إنَّ قُمَٛمَر سْم

                                           

 

 

 

 

 

 




 

ضُمُؾ  : "اًمرَّ اَم اؾْمَتَِم٤مَر ذِم ىَمْدِر احْلَدِّد ُف إٟمَّ : َيُدلُّد قَمغَم َأٟمَّ , َوضَمَقاُب قَمكِمٍّ

ِلِّد  ـِ اًمٜمٌَّ ْر ذِم َزَُم ُف مَلْ َيَتَ٘مرَّ ََ حَّ َأٟمَّ ْٕ َنَّ ا ِٕ اَم يَم٤مَن َذًمَِؽ  ُف مَلْ حَيُدَّ ومِٞمِف َوإِٟمَّ  سمَِٛمْٕمٜمَك َأٟمَّ

َٓ ُيٜمَْ٘مُص قَمٜمْفُ  َٓ ُيَزاُد قَمَٚمْٞمِف َو ا سمَِ٘مْقٍل ُيْٕمَٚمُؿ  َرشْمُف . طَمدًّ ُب ُِمْ٘مَداًرا ىَمدَّ اَم يَم٤مَن َيْيِ َوإِٟمَّ

َح٤مسَم٦ُم َواظْمَتَٚمُٗمقا ذِم شَمْ٘مِديِرهِ  . اًمّمَّ

ـِ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم : َيُدلُّد قَمغَم َذًمَِؽ  ـْ قَمكِمِّد سْم ُف ىَم٤مَل َُم٤م ُرِوَي قَم ـْ َرضُمٍؾ ":  َأٟمَّ َُم٤م ُِم

ُف إْن َُم٤مَت ومِٞمِف  َّٓ ؿَم٤مِرَب اخْلَْٛمِر وَم٢مِٟمَّ ا وَماَمَت وَم٠َمضِمُد ذِم َٟمْٗمِز ُِمٜمُْف ؿَمْٞمًئ٤م إ َأىَمْٛم٧م قَمَٚمْٞمِف طَمدًّ

َنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ  ِٕ ٌَٞمِّدٜمْفُ َوَدْيُتُف  . ()" مَلْ ُي

وُه : َوَُمْٕمٜمَك َذًمَِؽ  َي٤مَدَة ومِٞمِف َواًمٜمَّْ٘مَص ُِمٜمُْف وَمَحدُّد ُه َوَيْٛمٜمَُع اًمزِّد ُه سمَِ٘مْقٍل حَيٍُْمُ ُف مَلْ حَيُدَّ َأٟمَّ

. سم٤ِمضْمتَِٝم٤مِدِ ؿْ 

ِلُّد ": َوَرَوى َأَٟمٌس  َب اخْلَْٛمَر وَمَجَٚمَدُه سمَِجِريَدشَملْمِ َٟمْحًقا ُأيِتَ اًمٜمٌَّ  سمَِرضُمٍؾ ىَمْد َذِ

ـْ َأْرسَمِٕملمَ  .  ُِم

. َووَمَٕمَٚمُف َأسُمق سَمْٙمٍر 

ـِ  مْحَ ٌُْد اًمرَّ َأظَمػُّد احْلُُدوِد صَماَمُٟمقَن وَم٠َمَُمَر : وَمَٚمامَّ يَم٤مَن قُمَٛمُر اؾْمَتَِم٤مَر اًمٜم٤َّمَس: وَمَ٘م٤مَل قَم

 .  ()سمِِف قُمَٛمرُ 

مَ  ُف ىَم٤مَل ()َوىَمْد شَمَ٘مدَّ ـِ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم َأٟمَّ ـْ ىَمْقِل قَمكِمِّد سْم َب ؾَمٙمَِر َوإَِذا ؾَمٙمَِر ":  ُِم إَذا َذِ

ى ي, َواؾْمَتَدلَّ َأنَّ َذًمَِؽ طُمْٙمُٛمُف, َوإمَِم َ َذا "َ َذى َوإَِذا َ َذى اوْمؽَمَ : وَمَ٘م٤مؾَمُف قَمغَم اعْمُْٗمؽَمِ

.  َذَ ٥َم َُم٤مًمٌِؽ َوَأسُمق طَمٜمِٞمَٗم٦َم َأنَّ طَمدَّ ؿَم٤مِرِب اخْلَْٛمِر صَماَمُٟمقنَ 

                                           

 

 

 




 

٤مومِِٕملُّد  . َأْرسَمُٕمقَن : َوىَم٤مَل اًمِمَّ

ًمِٞمُؾ قَمغَم َأنَّ َُم٤م َٟمُ٘مقًُمُف  : َواًمدَّ

ِلِّد  ـْ اًمٜمٌَّ ـْ ُِم ُف مَلْ َيُٙم ٦ِم قَمغَم َأٟمَّ اًمَّ طََم٤مِدي٨ِم اًمدَّ ْٕ ـْ ا  َٟمصٌّي ذِم َذًمَِؽ قَمغَم َُم٤م ُرِوَي ُِم

ـِ  ـِ قُمَٛمَر سْم ضْمتَِٝم٤مُد ذِم َذًمَِؽ ذِم َزَُم ِٓ ِديٍد, َويَم٤مَن اًمٜم٤َّمُس قَمغَم َذًمَِؽ, صُمؿَّ َوىَمَع ا حَتْ

ًمِٞمِؾ قَمغَم  ـْ َأىْمَقى اًمدَّ ِديٍد, َوَذًمَِؽ ُِم اخْلَٓم٤َّمِب, َومَلْ ُيقضَمْد قِمٜمَْد َأطَمٍد ُِمٜمُْٝمْؿ َٟمصٌّي قَمغَم حَتْ

٦ِم  ُُمَّ ْٕ َٓ َيِّمحُّد َأْن َيُٙمقَن ومِٞمِف َٟمصٌّي سَم٤مٍق طُمْٙمُٛمُف, َوَيْذَ ٥ُم قَمغَم ا ُف  َٟمَّ
ِٕ قَمَدِم اًمٜمَّصِّد ومِٞمِف: 

٦مِ  ُُمَّ ْٕ َٓ جَيُقُز َذًمَِؽ قَمغَم ا َنَّ َذًمَِؽ يَم٠َمْن َيُٙمقَن إمْج٤َمقًم٤م ُِمٜمُْٝمْؿ قَمغَم اخْلََٓم٠مِ َو
ِٕ .

ََحٍد  ِٕ ْم  َِ ًْ ْم َوََلْ ُي ُٓ  ِمْْ
َم بَِذفَِك َظَذ َمأَلٍ َُ ُٕوَن، َوَح دَّم َثاَم وا َأنَّم احْلَ َُ ٍَ وا َواتَّم ًُ ُثمَّم َأمْجَ

ُه إمْجَٚعٌ  َّٕم َٝ َأ ٌٜ َؾَثَب ٍَ . ؾِِٔه خُمََٚف

ـْ ضِمَٝم٦ِم اًْمِ٘مَٞم٤مِس  ـْ صَماَمٟملَِم : َوَدًمِٞمُٚمٜم٤َم ُِم ـْ َأىَمؾَّ ُِم َأنَّ َ َذا طَمدٌّي ذِم َُمْٕمِّمَٞم٦ٍم وَمَٚمْؿ َيُٙم

َٟمك . ()ا ـ"يَمَحدِّد اًْمِٗمْرَي٦ِم َواًمزِّد

:  افتًِٔق 

: رمحف اهلل ( ـ422ت)ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٌداًمق ٤مب سمـ قمكم سمـ ٟمٍم اعم٤مًمٙمل  ( 1

إلمجٚع افهحٚبٜ ظِٔه، إهن٤م أرسمٕمقن: : احلد ًمٚمخٛمر صمامٟمقن, ظمالوم٤ًم ًمٚمِم٤مومٕمل ذم ىمقًمف"

، ؾ٘ذا شُر هذى، وإذا هذى ـروشٗال ظّر ظِٔه وتًِٔل ظع بٖٕه إذا ذب س

وروي قمـ قمٛمر وقمثامن وقمكم . اؾسى، ؾٔحد حد ادٍسي، وَل يُْر ظِٔه أحد

. ()ا ـ"()وقمٌداًمرمحـ واسمـ ُمًٕمقد واسمـ قم٤ٌمس وأيب ُمقؾمك

                                           

 



 




 

إًَد إمجٚع ": رمحف اهلل ( ـ463ت)ىم٤مل أسمق قمٛمر اسمـ قمٌداًمؼم اًمٜمٛمري 

 ظذ افثامٕغ دم حد اخلّر وٓ خمٚفف افهحٚبٜ رضوان اهلل ظِٔٓم دم زمن ظّر 

وقمغم ذًمؽ مج٤مقم٦م اًمت٤مسمٕملم ومجٝمقر وم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم, واخلالف ذم ذًمؽ . هلم مْٓم

 .يم٤مًمِمذوذ اعمحجقج سم٤مجلٛمٝمقر

وىمد أمجع اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمد ؿ قمغم طمرف واطمد ُمـ اًمًٌٕم٦م إطمرف اًمتل 

, وُمٜمٕمقا ُم٤م قمدا ُمّمحػ قمثامن ُمٜمٝم٤م, ()"اٟمزل اًم٘مرآن قمٚمٞمٝم٤م": ىم٤مل رؾمقل اهلل 

َوَيتٌَِّْع هَمػْمَ ؾَمٌِٞمِؾ : واٟمٕم٘مد اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ ومٚمزُم٧م احلج٦م سمف ًم٘مقل اهلل قمز وضمؾ

 (.115ُمـ أي٦م: اًمٜم٤ًمء) اعْم١ُْمُِمٜملِمَ 

. ُم٤م رآه اعمًٚمٛمقن طمًٜم٤م ومٝمق قمٜمد اهلل قمز وضمؾ طمًـ: وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد 

قمٚمٞمٙمؿ سمًٜمتل وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اعمٝمديلم ": وىم٤مل رؾمقل اهلل 
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. ()ا ـ".()"سمٕمدي

إن طمد ذب اخلٛمر وطمد اًمًٙمر ُم٘مدر سمثامٟملم ":  رمحف اهلل()وىم٤مل اًمٙم٤مؾم٤مين

 . ()ا ـ" وؿٔٚشٓم ظذ حد افَذفإلمجٚع افهحٚبٜ ضمٚمدة ذم إطمرار 

٥م ُم٤م ذيمره اسمـ قمٌداًمؼم ُمـ اإلمج٤مع, شمٕم٘مٌف اًمزرىم٤مين, طمٞم٨م ىم٤مل ( 3 : وشُمُٕم٘مِّد

 ذم ظمالوم٦م قمثامن أرسمٕملم, ()أٟمف ضمٚمد اًمقًمٞمد":  قمـ قمكمّ ()وشمٕم٘م٥م سمام ذم اًمّمحٞمح"

 أرسمٕملم وأسمق سمٙمر أرسمٕملم وقمٛمر صمامٟملم ويمؾ ؾمٜم٦م و ذا أطم٥م ضمٚمد اًمٜمٌّل : صمؿ ىم٤مل

: "إزمّ 

ومٚمق أمجٕمقا قمغم اًمثامٟملم ذم زُمـ قمٛمر: عم٤م ظم٤مًمٗمقا ذم زُمـ قمثامن وضمٚمدوا 

أرسمٕملم إٓ أن يٙمقن ُمراد أيب قمٛمر أهنؿ أمجٕمقا قمغم اًمثامٟملم سمٕمد قمثامن ومٞمّمح 

                                           







 

 

 

 

 




 

. ()ا ـ"يمالُمف

ُمـ شم٠مُّمؾ إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم طمد ذب اخلٛمر, جيد ٤م شمٜمص قمغم أن  ( 4

! ويمؾ ؾمٜم٦م. ؿم٤مرب اخلٛمر حيد أرسمٕملم, وم٢من َت٤مدى اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م ضمٚمد صمامٟملم

: وُمـ ذًمؽ  ُم٤م ضم٤مء 

ـِ َيِزيَد ىَم٤مَل  ٤مِئ٥ِم سْم ًَّ ـْ اًم ٤مِرِب قَمغَم قَمْٝمِد َرؾُمقِل اهللَِّ ": قَم  َوإُِْمَرِة يُمٜم٤َّم ُٟم١ْمشَمك سم٤ِمًمِمَّ

ـْ ظِماَلوَم٦ِم قُمَٛمَر وَمٜمَُ٘مقُم إًَِمْٞمِف سم٠َِمْيِديٜم٤َم َوٟمَِٕم٤مًمِٜم٤َم َوَأْرِدَيتِٜم٤َم طَمتَّك يَم٤مَن آظِمُر  َأيِب سَمْٙمٍر َوَ ْدًرا ُِم

ُ٘مقا ضَمَٚمَد صَماَمٟملِمَ  ًَ  .()"إُِْمَرِة قُمَٛمَر وَمَجَٚمَد َأْرسَمِٕملَم طَمتَّك إَِذا قَمَتْقا َووَم

ـْ َأَٟمٍس  ِلُّد ":   ىَم٤مَل قَم  ذِم اخْلَْٛمِر سم٤ِمجْلَِريِد َواًمٜمِّدَٕم٤مِل َوضَمَٚمَد َأسُمق سَمْٙمٍر ضَمَٚمَد اًمٜمٌَّ

.  "َأْرسَمِٕملمَ 

ِلَّ ": وذم رواي٦م قمٜمد ُمًٚمؿ َب اخْلَْٛمَر وَمَجَٚمَدُه َأنَّ اًمٜمٌَّ  ُأيِتَ سمَِرضُمٍؾ ىَمْد َذِ

ٌُْد : سمَِجِريَدشَملْمِ َٟمْحَق َأْرسَمِٕملَم ىَم٤مَل  َووَمَٕمَٚمُف َأسُمق سَمْٙمٍر وَمَٚمامَّ يَم٤مَن قُمَٛمُر اؾْمَتَِم٤مَر اًمٜم٤َّمَس وَمَ٘م٤مَل قَم

ـِ  مْحَ . "َأظَمػَّ احْلُُدوِد صَماَمٟملَِم وَم٠َمَُمَر سمِِف قُمَٛمرُ : اًمرَّ

 ضَمَٚمَد ذِم اخْلَْٛمِر سم٤ِمجْلَِريِد َواًمٜمِّدَٕم٤مِل صُمؿَّ ضَمَٚمَد َأسُمق سَمْٙمٍر َأنَّ َٟمٌِلَّ اهللَِّ ": وذم رواي٦م

يِػ َواًْمُ٘مَرى ىَم٤مَل  ـْ اًمرِّد َُم٤م شَمَرْوَن ذِم ضَمْٚمِد اخْلَْٛمِر؟ : َأْرسَمِٕملَم وَمَٚمامَّ يَم٤مَن قُمَٛمُر َوَدَٟم٤م اًمٜم٤َّمُس ُِم

ـُ قَمْقٍف  ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ َٕمَٚمَٝم٤م يَم٠َمظَمػِّد احْلُُدوِد ىَم٤مَل وَمَجَٚمَد قُمَٛمُر : وَمَ٘م٤مَل قَم َأَرى َأْن دَمْ

 .()"صَماَمٟملِمَ 

                                           

 

 

 




 

ـُ اعْمُٜمِْذِر َأسُمق ؾَم٤مؾَم٤منَ  قمـ طُمَْملْمُ سْم
٤مَن َوُأيِتَ سم٤ِمًْمَقًمِٞمِد :  ىَم٤مَل () ـَ قَمٗمَّ ؿَمِٝمْدُت قُمْثاَمَن سْم

 صُمؿَّ ىَم٤مَل 
ٌَْح َريْمَٕمَتلْمِ ُف : ىَمْد َ غمَّ اًمّمُّد ٤م مُحَْراُن َأٟمَّ َأِزيُديُمْؿ وَمَِمِٝمَد قَمَٚمْٞمِف َرضُماَلِن َأطَمُدمُهَ

ُف َرآُه َيَتَ٘مٞم٠َُّم, وَمَ٘م٤مَل قُمْثاَمنُ  َب اخْلَْٛمَر َوؿَمِٝمَد آظَمُر َأٟمَّ هَب٤َم: َذِ ُف مَلْ َيَتَ٘مٞم٠َّْم طَمتَّك َذِ َي٤م : وَمَ٘م٤مَل . إِٟمَّ

! قَمكِمُّد ىُمْؿ وَم٤مضْمٚمِْدهُ 

ـُ وَم٤مضْمٚمِْدهُ : وَمَ٘م٤مَل قَمكِمٌّي  ًَ ! ىُمْؿ َي٤م طَم

ـُ  ًَ َ ٤م: وَمَ٘م٤مَل احْلَ ـْ شَمَقممَّ ىَم٤مرَّ َ ٤م َُم .  َولِّد طَم٤مرَّ

ُف َوضَمَد قَمَٚمْٞمِف وَمَ٘م٤مَل  ـَ ضَمْٕمَٗمرٍ : وَمَٙم٠َمٟمَّ ٌَْد اهللَِّ سْم ْدُه وَمَجَٚمَدُه َوقَمكِمٌّي َيُٕمدُّد : َي٤م قَم
ىُمْؿ وَم٤مضْمٚمِ

ْؽ صُمؿَّ ىَم٤مَل : طَمتَّك سَمَٚمَغ َأْرسَمِٕملَم وَمَ٘م٤مَل 
ًِ ِلُّد : َأُْم  َأْرسَمِٕملَم َوضَمَٚمَد َأسُمق سَمْٙمٍر َأْرسَمِٕملَم ضَمَٚمَد اًمٜمٌَّ

ُّٛ إَِإّ َوقُمَٛمُر صَماَمٟملِمَ  ٌٜ َوَهَذا َأَح لٌّ ُشَّْم ـُ . ()" َ، َو

وأُم٤م طمد اًمنمب وم٢مٟمف صم٤مسم٧م سمًٜم٦م ": رمحف اهلل ( ـ728ت)ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ( 5

 وإمج٤مع اعمًٚمٛملم: رؾمقل اهلل 

ُمـ ذب اخلٛمر ":  ُمـ وضمقه اٟمف ىم٤ملوم٘مد روى أ ؾ اًمًٜمـ قمـ اًمٜمٌل 

وم٤مضمٚمدوه صمؿ إن ذب وم٤مضمٚمدوه صمؿ إن ذب وم٤مضمٚمدوه صمؿ إن ذب اًمراسمٕم٦م 

. ()"وم٤مىمتٚمقه

                                           

 

 



 




 

 . اٟمف ضمٚمد اًمِم٤مرب همػم ُمرة  ق وظمٚمٗم٤مؤه واعمًٚمٛمقن سمٕمده وصم٧ٌم قمٜمف 

 ق شمٕمزير يٗمٕمٚمف : ي٘م٤مل.  ق حمٙمؿ: واًم٘متؾ قمٜمد أيمثر اًمٕمٚمامء ُمٜمًقخ وىمٞمؾ

 .اإلُم٤مم قمٜمد احل٤مضم٦م

.  أٟمف رضب ذم اخلٛمر سم٤مجلريد واًمٜمٕم٤مل أرسمٕملموىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

.    أرسمٕملمورضب أسمق سمٙمر 

. ورضب قمٛمر ذم ظمالومتف صمامٟملم

 ييب ُمرة أرسمٕملم وُمرة صمامٟملم:  ويم٤من قمكم 

. جي٥م رضب اًمثامٟملم: ومٛمـ اًمٕمٚمامء ُمـ ي٘مقل

افواجٛ أربًون، وافزيٚدة يًٍِٓٚ اإلمٚم ظْد احلٚجٜ إذا : ومْٓم من يَول

ؾٖمٚ مع ؿِٜ . أدمن افْٚس اخلّر أو ـٚن افنٚرب ممن ٓ يرتدع بدوَنٚ وٕحو ذفك

 و ق ىمقل وهذا أوجه افَوفغ. افنٚربغ وؿرب أمر افنٚرب ؾتٍُي إربًون

 .() وأمحد رمحٝمام اهلل ذم إطمدى اًمروايتلم قمـ أمحد()اًمِم٤مومٕمل

 عم٤م يمثر اًمنمب زاد ومٞمف اًمٜمٗمل وطمٚمؼ اًمرأس ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمزضمر وىمد يم٤من قمٛمر 

ب اًمِم٤مرب ُمع إرسمٕملم ًمٞمٜم٘مٓمع ظمؼمه أو قمزًمف قمـ وٓيتف يم٤من طمًٜم٤م,  قمٜمف, ومٚمق هُمرِّد

 سمٚمٖمف قمـ سمٕمض ٟمقاسمف أٟمف َتثؾ سم٠مسمٞم٤مت ذم اخلٛمر وم٢من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 
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 .()ا ـ"ومٕمزًمف

.  وقمٚمٞمف ومال إمج٤مع ؾمٙمقيت قمغم وضمقب احلد ذم ذب اخلٛمر سم٤مًمثامٟملم

. ٟمٕمؿ اإلمج٤مع اًمًٙمقيت ُمٜمٕم٘مد قمغم ضمقاز احلد سم٤مًمثامٟملم

. وإُمر ذم ذًمؽ ُمقيمقل إمم اإلُم٤مم سمح٥ًم ُم٤م يًقس سمف اًمٜم٤مس

                                           

 




 

.ػادتػرارػاضدغظػرضىػطاػشوطؼاػبهػرطرػ:ػاضطدأضظػاضثاطظظػواضطذرونػ
 

ي٦م: ىم٤مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ـٍ : إذا ىمتؾ اعمًٚمؿ ىمتٞماًل ظمٓم٠م ومٗمٞمف اًمدِّد َوَُم٤م يَم٤مَن عم١ُِْمُِم

َٛم٦ٌم إمَِم  ٚمَّ ًَ ٦ٌٍَم ُُم١ْمُِمٜم٦ٍَم َوِدَي٦ٌم ُُم ـْ ىَمَتَؾ ُُم١ْمُِمٜم٤ًم ظَمَٓم٠ًم وَمَتْحِريُر َرىَم َّٓ ظَمَٓم٠ًم َوَُم َأْن َيْ٘مُتَؾ ُُم١ْمُِمٜم٤ًم إِ

٦ٌٍَم ُُم١ْمُِمٜم٦ٍَم َوإِْن  ـٌ وَمَتْحِريُر َرىَم ـْ ىَمْقٍم قَمُدوٍّ ًَمُٙمْؿ َوُ َق ُُم١ْمُِم ىُمقا وَم٢مِْن يَم٤مَن ُِم دَّ َّٓ َأْن َيّمَّ ِف إِ
َأْ ٚمِ

ـْ مَلْ  ٦ٌٍَم ُُم١ْمُِمٜم٦ٍَم وَمَٛم ِريُر َرىَم ِف َوحَتْ
َٛم٦ٌم إمَِم َأْ ٚمِ ٚمَّ ًَ ـْ ىَمْقٍم سَمْٞمٜمَُٙمْؿ َوسَمْٞمٜمَُٝمْؿ ُِمٞمَث٤مٌق وَمِدَي٦ٌم ُُم يَم٤مَن ُِم

ـَ اهللَِّ َويَم٤مَن اهللَُّ قَمٚمِٞماًم طَمٙمِٞمامً  ـِ ُُمَتَت٤مسمَِٕملْمِ شَمْقسَم٦ًم ُِم (. 92:اًمٜم٤ًمء) جَيِْد وَمِّمَٞم٤مُم ؿَمْٝمَرْي

ي٦م يمٞمػ يٙمقن شم٘مدير اًمدي٦م؟  وُمـ ُم٤ًمئؾ اًمدِّد

 ؾ شم٘مدر اًمدي٦م قمغم ىمٞمٛم٦م اإلسمؾ وم٘مط, أو قمغم ىمٞمٛم٦م اإلسمؾ واًمذ ٥م واًمٗمْم٦م؟ 

: اختِف افًِامء دم ذفك

إمم أن إ ؾ ذم ىمٞمٛم٦م اًمدي٦م  ق ىمٞمٛم٦م اإلسمؾ, و ل رواي٦م ذم ()ومذ ٥م اًمِم٤مومٕمل

. ()ُمذ ٥م أمحد

إمم أن ()واًمِم٤مومٕمل ذم اًم٘مديؿ()وأمحد ذم رواي٦م()وُم٤مًمؽ()وذ ٥م أسمق طمٜمٞمٗم٦م

: وقمٜمد أمحد()وقمٜمد  ٤مطمٌل أيب طمٜمٞمٗم٦م. أ قل اًمدي٦م اإلسمؾ واًمذ ٥م واًمقرق

                                           

 

 

 

 

 

 

 




 

 . ()واًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ

واٟمتٍم اًم٤ٌمضمل رمحف اهلل عمذ ٥م ُم٤مًمؽ قمٜمد ذطمف عم٤م أورده َُم٤مًمِؽ ذم اعمقـم٠م 

ُف سَمَٚمَٖمُف  ِٛ ": َأٟمَّ َه ٚ َظَذ َأْهِل افذَّم َٓ َِ ًَ َرى َؾَج َُ َٜ َظَذ َأْهِل اْف َي َم افدِّ ىَّمِٚب َؿوَّم َر ْبَن اخْلَ َّ َأنَّم ُظ

. ()"َأْفَف ِديٍَْٚر َوَظَذ َأْهِل اْفَوِرِق اْثَْْي َظَؼَ َأْفَف ِدْرَهمٍ 

٤مِم َوَأْ ُؾ ُِمٍْمَ َوَأْ ُؾ اًْمَقِرِق َأْ ُؾ : ىَم٤مَل َُم٤مًمِؽ  َ ٥ِم َأْ ُؾ اًمِمَّ وَم٠َمْ ُؾ اًمذَّ

. ()"اًْمِٕمَراِق 

َي٦َم قَمغَم َأْ ِؾ ": ىَمْقًُمُف ": ؿٚل افبٚجي رمحه اهلل َم اًمدِّد ـَ اخْلَٓم٤َّمِب ىَمقَّ َأنَّ قُمَٛمَر سْم

َ ٥ِم َأًْمَػ ِديٜم٤َمرٍ  .  احْلَِدي٨ُم "اًْمُ٘مَرى وَمَجَٕمَٚمَٝم٤م قَمغَم َأْ ِؾ اًمذَّ

َي٦مَ  َم اًمدِّد ُف ىَمقَّ ْٗمِظ َأٟمَّ َّٓ ِدَي٦َم , فَم٤مِ ُر اًمٚمَّ َي٦ِم إ ـْ اًمدِّد ٌء ُيَِم٤مُر إًَمْٞمِف سم٤ِمًمتَّْ٘مِقيِؿ ُِم َوًَمْٞمَس صَمؿَّ َرْ

ـِ اًْمَ٘م٤مؾِمؿِ  ـِ يمِٜم٤َمَٟم٦َم َواسْم ـْ اسْم سمِِؾ وَمِٗمل اعْمََدٟمِٞم٦َِّم قَم ٦مِ , اإْلِ اِزيَّ ـَ : َوىَم٤مًَمُف َُم٤مًمٌِؽ ذِم اعْمَقَّ َأنَّ قُمَٛمَر سْم

َ ٥ِم َأًْمَػ ِديٜم٤َمرٍ  ـْ اًمذَّ َُمَٝم٤م وَمَٙم٤مَٟم٧ْم ىِمٞمَٛمُتَٝم٤م ُِم ـْ اًْمَقِرِق اصْمٜمَْل قَمنَمَ َأًْمَػ , اخْلَٓم٤َّمِب ىَمقَّ َوُِم

سمِؾِ  ُ سمَِتْٖمِٞمػِم َأؾْمَقاِق اإْلِ َٓ شُمَٖمػمَّ َي٦ُم  ْت قَمغَم َذًمَِؽ اًمدِّد . ِدْرَ ٍؿ وَم٤مؾْمَتَ٘مرَّ

َذا ىَم٤مَل َأسُمق طَمٜمِٞمَٗم٦َم ذِم اؾْمتِْ٘مَراِر اًْمِ٘مٞمَٛم٦مِ  .  ()َوظَم٤مًَمَٗمٜم٤َم ذِم اًْمَ٘مْدرِ , َوهِبَ

                                           

 

 

 

 




 

٤مومِِٕملُّد  َ ٥ِم َواًْمَقِرِق وَمَتُٙمقُن ىِمٞمَٛمُتَٝم٤م : َوىَم٤مَل اًمِمَّ ُم قَمغَم َأْ ِؾ اًمذَّ سمَِؾ شُمَ٘مقَّ إنَّ اإْلِ

َي٦مَ  .  ()اًمدِّد

سمِؾِ  َي٦ِم يَم٤مإْلِ َ ٥َم َواًْمَقِرَق َأْ ٌؾ ذِم اًمدِّد ًمِٞمُؾ قَمغَم َُم٤م َٟمُ٘مقًُمُف, َأنَّ اًمذَّ ـَ : َواًمدَّ َأنَّ قُمَٛمَر سْم

َْٟمَّم٤مرِ  ْٕ ـَ َوا ِة اعْمَُٝم٤مضِمِري َم َذًمَِؽ سمَِحْيَ َٓ َيِّمحُّد َأْن ُيِريَد سمِِف ِدَي٦ًم َواطِمَدةً , اخْلَٓم٤َّمِب ىَمقَّ  ;َو

ُف يَم٤مَن َيُ٘مقُل  َٟمَّ َ ٥ِم وَمَٙم٤مَٟم٧ْم َأًْمَػ ِديٜم٤َمرٍ : ِٕ ْم ِدَي٦َم َرضُمٍؾ قَمغَم َأْ ِؾ اًمذَّ ْم ِدَي٦ًم قَمغَم , ىَمقِّد َوىَمقِّد

. َأْ ِؾ اًْمَقِرِق وَمَٙم٤مَٟم٧ْم اصْمٜم٤َم قَمنَمَ َأًْمَػ ِدْرَ ؿٍ 

ُف ىَم٤مَل : َوَوضْمٌف آظَمَر  َي٦َم ":  َأٟمَّ َتْٖمِرُق "[قمغم أ ؾ اًم٘مرى]ىَمّقم اًمدِّد ًْ  وَم٠َمشَمك سمَِٚمْٗمٍظ َي

ُف , ضِمٜمَْس اًْمُ٘مَرى ٧ٌََم َأٟمَّ َٓ َيَت٠َمشمَّك َأْن َيُٙمقَن شَم٠ْمصمػُِم احْلُْٙمِؿ سمَِذًمَِؽ ذِم مَجِٞمِع اًْمُ٘مَرى وَمَث َوَذًمَِؽ 

َتْ٘مٌِؾِ  ًْ ٤َم َيَ٘مُع ذِم مَجِٞمِٕمَٝم٤م ذِم اعْمُ
اَم َأَراَد احْلُْٙمَؿ سمَِذًمَِؽ قَمغَم اًْمُ٘مَرى ذِم اجْلُْٛمَٚم٦ِم عمِ َوىَمْد َردَّ . إٟمَّ

ِلِّد  ـْ اًمٜمٌَّ ٧ٌُُم , َوىَمْد ُرِوي َذًمَِؽ   - َذًمَِؽ ًمِٜمَصِّد قِمْٚمِٛمِف ومِٞمِف قَم َٓ َيْث ـْ ـَمِريٍؼ  َوإِْن يَم٤مَن ُِم

اُه إمَم َذًمَِؽ  -  ()قِمٜمَْدَٟم٤م ُه , َأْو ًمِٜمََٔمٍر َأدَّ َّٕم َٝ َأ ِٜ َؾَثَب َحَٚب ُٜ افهَّم َٚظ ِْٔه مَجَ َِ ُه َظ ََ َوَواَؾ

. ()ا ـ"إمْجَٚعٌ 

                                           

 





 

 




 

: افتًِٔق 

اًمدي٦م ُمـ ": رمحف اهلل ( ـ422ت)ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٌداًمق ٤مب اعم٤مًمٙمل  ( 1

.  اًمقرق اصمٜم٤م قمنم أًمػ در ؿ

.  قمنمة آٓف: وىم٤مل أسمقطمٜمٞمٗم٦م 

أن قمٛمر ىمّقُمٝم٤م اصمٜمك قمنم أًمٗم٤ًم, سمٛمحي ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ومٚمؿ يٜمٙمر قمٚمٞمف : ومدًمٞمٚمٜم٤م 

. ()ا ـ"أطمد

اًمقاضم٥م قمغم أ ؾ اًمذ ٥م أًمػ ديٜم٤مر, قمغم أ ؾ اًمقرق اصمٜم٤م قمنم أًمػ ": وىم٤مل

.  در ؿ, ُم٘مدر ٓ يتٖمػم, و ٓ يٕمتؼم ذم ذًمؽ سم٘مٞمٛم٦م اإلسمؾ

اًمقاضم٥م ُمـ ذًمؽ ىمٞمٛم٦م اإلسمؾ, يم٤مٟم٧م أًمػ ديٜم٤مر أو اىمؾ أو : وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل 

.  ويمذًمؽ اًمقرق. أيمثر

أن قمٛمر ىمّقم اًمدي٦م إمم أ ؾ اًمذ ٥م أًمػ ديٜم٤مر, وقمغم أ ؾ اًمقرق اصمٜمك : ومدًمٞمٚمٜم٤م

. ()ا ـ"قمنم أًمٗم٤ًم, ومل خي٤مًمػ قمٚمٞمف أطمد

: اعم٠ًمًم٦م ذم طمٙم٤مي٦م اإلمج٤مع اًمًٙمقيت ذم شم٘مرير ىمٞمٛم٦م اًمدي٦م ( 2

: احلج٦م عم٤مًمؽ وُمـ ىم٤مل سم٘مقًمف": رمحف اهلل ( ـ463ت)ىم٤مل أسمق قمٛمر اًمٜمٛمري 

أو قمنمة آٓف - أن اًمدي٦م ُمـ اًمذ ٥م أًمػ ديٜم٤مر وُمـ اًمقرق اصمٜم٤م قمنم أًمػ در ؿ 

وأن ُم٤م ومروف قمٛمر ُمـ ذًمؽ أ ؾ ٓ سمدل ُمـ - قمغم ُم٤م رواه أ ؾ اًمٕمراق قمـ قمٛمر 

اإلسمؾ:  

                                           

 

 




 

ٕن قمٛمر ضمٕمٚمف ذم صمالث ؾمٜملم ومٚمق يم٤مٟم٧م سمدٓ ًمٙم٤مٟم٧م ديٜم٤م سمديـ ومث٧ٌم أهن٤م 

. ()ا ـ"دي٤مت ذم أٟمٗمًٝم٤م

 اًمدي٦م سم٤مًمذ ٥م واًمٗمْم٦م, شم٘مقيؿ اًمذي ئمٝمر أن شم٘مقيؿ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  ( 3

ُمًت٘مر ْل٤م, ٓ يتٖمػم سمتٖمػم إؾمقاق, ويدل قمغم ذًمؽ, أن  ذا اًمت٘مقيؿ يم٤من سم٤معمديٜم٦م, 

وُمٕمٚمقم أن أ ؾ اًمٌالد إظمرى, ىمد يٙمقن  ذا اًمت٘مقيؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ْلؿ, زائدًا قمـ ىمٞمٛم٦م 

اإلسمؾ, وىمد يٙمقن ٟم٤مىمّم٤ًم, ومٚمام أىمر  ذا اًمت٘مقيؿ, ومل يٜمٙمر قمٚمٞمف أطمد, وؿم٤مع أُمره, دل 

. ذًمؽ قمغم  ح٦م اإلمج٤مع اًمًٙمقيت ومٞمف

و ٓ يٕمؽمض قمغم ذًمؽ سمام ورد ُمـ اًمتٜمقيع ذم أؾمٜم٤من اإلسمؾ, ٕن  ذا اًمتٜمقيع 

. حمٚمف ذم اإلسمؾ, أُّم٤م اًمذ ٥م ومٚمؿ ي٠مت ومٞمف ذًمؽ

 شم٘مرير وىمد رأي٧م رواي٦م ُمٗمنة, شم١ميمد أن ُم٤م طمّمؾ ُمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

ًم٘مٞمٛم٦م اًمدي٦م ُمـ همػم اإلسمؾ: 

يم٤من رؾمقل ": ىم٤مل قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م : أظمرج قمٌد اًمرزاق قمـ اسمـ ضمري٩م ىم٤مل

 ي٘مٞمؿ اإلسمؾ قمغم أ ؾ اًم٘مرى أرسمع ُمئ٦م ديٜم٤مر أو قمدْل٤م ُمـ اًمقرق وي٘مٞمٛمٝم٤م قمغم اهلل 

أصمامن اإلسمؾ, وم٢مذا همٚم٧م رومع صمٛمٜمٝم٤م وإذا  ٤مٟم٧م ٟم٘مص ُمـ ىمٞمٛمتٝم٤م قمغم أ ؾ اًم٘مرى قمغم 

. ٟمحق اًمثٛمـ ُم٤م يم٤من

وىم٣م أسمق سمٙمر ذم اًمدي٦م قمغم أ ؾ اًم٘مرى طملم يمثر اعم٤مل وهمٚم٧م اإلسمؾ, : ىم٤مل 

. وم٠مىم٤مم ُمئ٦م ُمـ اإلسمؾ ؾم٧م ُمئ٦م ديٜم٤مر إمم صمامن ُمئ٦م

. اصمٜمل قمنم أًمٗم٤م: وىم٣م قمٛمر ذم اًمدي٦م قمغم أ ؾ اًم٘مرى 

                                           

 




 

إين أرى اًمزُم٤من ختتٚمػ ومٞمف اًمدي٦م شمٜمخٗمض ومٞمف ُمـ ىمٞمٛم٦م اإلسمؾ, وشمرشمٗمع : وىم٤مل

ومٞمف, وأرى اعم٤مل ىمد يمثر, وأٟم٤م أظمِمك قمٚمٞمٙمؿ احلٙم٤مم سمٕمدي, وأن يّم٤مب اًمرضمؾ 

اعمًٚمؿ ومتٝمٚمؽ ديتف سم٤مًم٤ٌمـمؾ, وأن شمرشمٗمع ديتف سمٖمػم طمؼ, ومتحٛمؾ قمغم ىمقم ُمًٚمٛملم 

ومتجت٤مطمٝمؿ ومٚمٞمس قمغم أ ؾ اًم٘مرى زي٤مدة ذم شمٖمٚمٞمظ قم٘مؾ, وٓ ذم اًمِمٝمر احلرام, وٓ 

. ذم احلرم, وٓ قمغم أ ؾ اًم٘مرى ومٞمف شمٖمٚمٞمظ ٓ يزاد ومٞمف قمغم اصمٜمل قمنم أًمٗم٤م

وقم٘مؾ أ ؾ اًم٤ٌمدي٦م قمغم أ ؾ اإلسمؾ ُمئ٦م ُمـ اإلسمؾ قمغم أؾمٜم٤مهن٤م يمام ىم٣م رؾمقل 

. اهلل 

. وقمغم أ ؾ اًمٌ٘مر ُمئت٤م سم٘مرة

. وقمغم أ ؾ اًمِم٤مء أًمٗم٤م ؿم٤مة

. وًمق أىمٞمؿ قمغم أ ؾ اًم٘مرى إٓ قم٘مٚمٝمؿ يٙمقن ذ ٤ٌم وورىم٤م ومٞم٘م٤مم قمٚمٞمٝمؿ

, ىم٣م قمغم أ ؾ اًم٘مرى ذم اًمذ ٥م واًمقرق قم٘مال وًمق يم٤من رؾمقل اهلل 

 ومٞمف وًمٙمٜمف يم٤من  ي٘مٞمٛمف قمغم أصمامن ُمًٛمك ٓ زي٤مدة ومٞمف ٓشمٌٕمٜم٤م ىمْم٤مء رؾمقل اهلل 

 .()"اإلسمؾ

                                           

 




 

.ػشتلػاضجطارظػباضواحد:ػاضطدأضظػاضتادطظػواضطذرونػ
 

.  ىمتؾ اًمٜمٗمس اًمتل طمرام اهلل, طمرام ويمٌػمة ُمـ اًمٙم٤ٌمئر

دًا وَمَجَزاُؤُه ضَمَٝمٜمَُّؿ ظَم٤مًمِدًا ومِٞمَٝم٤م : ىم٤مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ـْ َيْ٘مُتْؾ ُُم١ْمُِمٜم٤ًم ُُمَتَٕمٛمِّد َوَُم

( . 93:اًمٜم٤ًمء) َوهَمِْم٥َم اهللَُّ قَمَٚمْٞمِف َوًَمَٕمٜمَُف َوَأقَمدَّ ًَمُف قَمَذاسم٤ًم قَمٔمِٞمامً 

َم : وىم٤مل شمٕم٤ممم تِل طَمرَّ ـَ ٓ َيْدقُمقَن َُمَع اهللَِّ إَِْل٤ًم آظَمَر َوٓ َيْ٘مُتُٚمقَن اًمٜمَّْٗمَس اًمَّ ِذي َواًمَّ

ـْ َيْٗمَٕمْؾ َذًمَِؽ َيْٚمَؼ َأصَم٤مُم٤مً  َّٓ سم٤ِمحْلَؼِّد َوٓ َيْزُٟمقَن َوَُم (. 68:اًمٗمرىم٤من) اهللَُّ إِ

ـَ آَُمٜمُقْا يُمت٥َِم : وأوضم٥م اهلل ذم ذًمؽ اًم٘مّم٤مص, وىم٤مل شمٕم٤ممم ِذي ٤َم اًمَّ َي٤م َأهيُّد

ـْ قُمِٗمَل ًَمُف  ٌِْد َوإُٟمَثك سم٤ِمُٕٟمَثك وَمَٛم ٌُْد سم٤ِمًْمَٕم قَمَٚمْٞمُٙمُؿ اًْمِ٘مَّم٤مُص ذِم اًْمَ٘مْتغَم احْلُرُّد سم٤ِمحْلُرِّد َواًْمَٕم

ُٙمْؿ َوَرمْح٦ٌَم  سمِّد ـ رَّ ِٗمٞمٌػ ُمِّد ٤مٍن َذًمَِؽ خَتْ ًَ ٤ٌَمٌع سم٤ِمعْمَْٕمُروِف َوَأَداء إًَِمْٞمِف سم٢ِمطِْم ٌء وَم٤مشمِّد ـْ َأظِمٞمِف َرْ ُِم

ـِ اقْمَتَدى سَمْٕمَد َذًمَِؽ وَمَٚمُف قَمَذاٌب َأًمِٞمؿٌ   َوًَمُٙمْؿ ذِم اًْمِ٘مَّم٤مِص طَمَٞم٤مٌة َي٤ْم ُأوزِمْ {178}وَمَٛم

ُٙمْؿ شَمتَُّ٘مقنَ  ٤ٌَمِب ًَمَٕمٚمَّ (. 179-178:اًمٌ٘مرة) إًَْم

واًمٌح٨م  ٜم٤م ومٞمام ًمق اؿمؽمك ذم ىمتؾ اًمٜمٗمس اًمتل طمرم اهلل أيمثر ُمـ واطمد,  ؾ 

ي٘متٚمقا سمف مجٞمٕم٤ًم؟ 

 قمغم أن اجلامقم٦م شم٘متؾ ()واحلٜم٤مسمٚم٦م()واًمِم٤مومٕمٞم٦م()واعم٤مًمٙمٞم٦م()وىمد اشمٗمؼ احلٜمٗمٞم٦م

                                           

 

 

 

 




 

 .سم٤مًمقاطمد إذا ىمتٚمقه يمثرت اجلامقم٦م أو ىمٚم٧م إذا اؿمؽميم٧م ذم ىمتؾ اًمقاطمد

ـِ  ـْ ؾَمِٕمٞمِد سْم وىمد أيد اًم٤ٌمضمل ذًمؽ قمٜمد ذطمف عم٤م أورده ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م قَم

ٞم٥َِّم  ًَ ٍٜ ": اعْمُ َِ ُِوُه َؿْتَل ِؽٔ ًٜ بَِرُجٍل َواِحٍد َؿَت ًَ ًٜ َأْو َشْب َس ًرا ََخْ ٍَ َٕ ىَّمِٚب َؿَتَل  َر ْبَن اخْلَ َّ َأنَّم ُظ

رُ  َّ ٚ: َوَؿَٚل ُظ ًً ْم مَجِٔ ُٓ ُت ِْ َت ََ َٚء َف ًَ ِْٔه َأْهُل َصْْ َِ َ َظ َٕ  .()"َفْو َ َٚ

ُْؿ ": ؿٚل افبٚجي رمحه اهلل ِف وَم٢مهِنَّ
َتِٛمُٕمقَن ذِم ىَمْتٚمِ ٤م ىَمْتُؾ اجْلاََمقَم٦ِم سم٤ِمًْمَقاطِمِد جَيْ وَم٠َمُمَّ

 , ُيْ٘مَتُٚمقَن سمِفِ 
ِ
٤ٌَّمٍس , َوقَمَٚمْٞمِف مَج٤َمقَم٦ُم اًْمُٕمَٚماَمء ـُ قَم ُ ؿْ , َوسمِِف ىَم٤مَل قُمَٛمُر َوقَمكِمٌّي َواسْم َوقَمَٚمْٞمِف , َوهَمػْمُ

ـْ َأْ ِؾ اًمٔم٤َّمِ رِ  َّٓ َُم٤م ُيْرَوى قَم َُْمَّم٤مِر إ ْٕ . وُمَ٘مَٝم٤مُء ا

َر َهَذا َّ وُفُه َخَزُ ُظ َُ َٕ فُِٔل َظَذ َمٚ  َّٔمُتُه بَِذفَِك ، َوافدَّم ْم َفُه ، َوَصَٚرْت َؿِو َِ ًْ َوََلْ ُي

ُه إمْجَٚعٌ  َّٕم َٝ َأ .  ()ا ـ"خُمَٚفٌِف َؾَثَب

: اًمتٕمٚمٞمؼ 

رمحف اهلل قمغم شم٘مرير ىمتؾ  ( ـ422ت)اؾمتدل اًم٘م٤ميض قمٌداًمق ٤مب اعم٤مًمٙمل  ( 1

وٕٟمف إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م, ٕٟمف روي قمـ قمٛمر وقمكم واسمـ ": اجلامقم٦م سم٤مًمقاطمد, وم٘م٤مل

. ()ا ـ"قم٤ٌمس, و ٓ خم٤مًمػ ْلؿ

اظمتٚمػ ": رمحف اهلل ( ـ463ت)ىم٤مل أسمق قمٛمر اسمـ قمٌداًمؼم اًمٜمٛمري  ( 2

اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ىمتؾ اجلامقم٦م سم٤مًمقاطمد: 

ُمٜمٝمؿ اًمثقري وإوزاقمل واًمٚمٞم٨م - وم٘م٤مل مج٤مقم٦م وم٘مٝم٤مء إُمّم٤مر 

                                           

 

 

 




 

-: وإؾمح٤مق وأسمق صمقر ()وأ ح٤مهبؿ وأمحد()واًمِم٤مومٕمل()وأسمق طمٜمٞمٗم٦م()وُم٤مًمؽ

 .شم٘متؾ اجلامقم٦م سم٤مًمقاطمد إذا ىمتٚمقه يمثرت اجلامقم٦م أو ىمٚم٧م إذا اؿمؽميم٧م ذم ىمتؾ اًمقاطمد

 .ويروى ذًمؽ قمـ قمٛمر وقمكم واعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم واسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمؿ

 .ًمق أن ُم٤مئ٦م ىمتٚمقا واطمدا ىمتٚمقا سمف: ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس 

 وأسمقؾمٚمٛم٦م واحلًـ وؾمٚمٞمامن سمـ ()وسمف ىم٤مل إسمرا ٞمؿ واًمِمٕمٌل وىمت٤مدة

 .()ُمقؾمك

 .ٓ شم٘متؾ اجلامقم٦م سم٤مًمقاطمد, وٓ ي٘متؾ سمٜمٗمس واطمدة أيمثر ُمـ واطمد: وىم٤مل داود 

 .و ق ىمقل اسمـ اًمزسمػم

يم٤من اسمـ اًمزسمػم ": ذيمر قمٌد اًمرزاق قمـ اسمـ ضمري٩م قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ىم٤مل

. وقمٌد اعمٚمؽ ٓ ي٘متالن ُمٜمٝمؿ إٓ واطمدا

  .()" وُم٤م قمٚمٛم٧م أطمدا ي٘متٚمٝمؿ مجٞمٕم٤م إٓ ُم٤م ىم٤مًمقا ذم قمٛمر

                                           

 

 

 

 

 

 

 




 

طمدصمٜمل قمٌٞمد اهلل سمـ : : ذيمر أسمق سمٙمر ىم٤مل()وروي ذًمؽ قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ

أن ُمٕم٤مذا ىم٤مل ": () قمـ ذ ؾ سمـ يمٕم٥م() قمـ طمًـ سمـ  ٤مًمح قمـ ؾمامك()ُمقؾمك

 .()"ًمٞمس ًمؽ أن شم٘متؾ ٟمٗمًلم سمٜمٗمس واطمدة: ًمٕمٛمر

 .()وسمف ىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمػميـ واسمـ ؿمٝم٤مب واًمز ري وطمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م

 .ٓ ي٘متؾ اًمرضمالن سم٤مًمرضمؾ وٓ شم٘مٓمع يدان سمٞمد: ىم٤مل ُمٕمٛمر قمـ اًمز ري

اوٓمرد ىمقل اًمز ري وداود ذم أٟمف ٓ شم٘مٓمع يدان سمٞمد وٓ ي٘متؾ : ىم٤مل أسمق قمٛمر 

                                           

 

 

 

 

 

 




 

 .رضمالن سمرضمؾ

ويمذًمؽ اوٓمرد ىمقل ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد وإؾمح٤مق وأيب صمقر ذم أٟمف شم٘مٓمع 

سم٤مًمٞمد اًمقاطمدة يدان وأيمثر إذا اؿمؽميمقا ذم ىمٓمع اًمٞمد اًمقاطمدة, يمام شم٘متؾ اجلامقم٦م 

. سم٤مًمقاطمد, وإذا ىمتٚمقه ُمٕم٤م

ٓ شم٘مٓمع يدان سمٞمد ويمذًمؽ ؾم٤مئر : وشمٜم٤مىمض أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأ ح٤مسمف وم٘م٤مًمقا 

 .و ق ىمقل اًمثقري()إقمْم٤مء

. إن اجلامقم٦م شم٘متؾ سم٤مًمقاطمد: و ؿ ي٘مقًمقن 

أن اًمٜمٗمس ٓ شمتجزأ واًمٞمد وؾم٤مئر إقمْم٤مء شمتجزأ, وإٟمام ىمٓمع : وُمـ طمجتٝمؿ 

يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ سمٕمض اًمٕمْمق ومٛمح٤مل أن ي٘مٓمع ُمٜمف قمْمق يم٤مُمؾ ومل ي٘مٓمٕمف 

. ()ا ـ"يم٤مُمال

. () ذم  ذه اعم٠ًمًم٦م ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب مل يث٧ٌم ظمالف ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ  ( 3

ؿد إًَد  ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب, ٓ يّمح, ٕن اإلمج٤مع وظمالف اسمـ اًمزسمػم 

. ()ؿبل أن يهر من أهل آجتٓٚد

وقمٚمٞمف:  

 .وم٢من اإلمج٤مع اًمًٙمقيت ُمٜمٕم٘مد ذم  ذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

                                           

 

 

 

 




 

.ػتغضغلػاضطدغظظػرضىػطصظ:ػاضطدأضظػاضثالثونػ
 

ٌِْد اهللَِّ ُمٙم٦م أطم٥م اًمٌالد إمم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ورؾمقًمف  ـْ قَم ـْ َأيِب ؾَمَٚمَٛم٦َم قَم , قَم

ْ ِريِّد ىَم٤مَل  ـِ مَحَْراَء اًمزُّد ـِ قَمِديِّد اسْم َرَأْي٧ُم َرؾُمقَل اهللَِّ َ غمَّ اهللَُّ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َواىِمًٗم٤م قَمغَم : سْم

َٓ َأينِّد : احْلَْزَوَرِة وَمَ٘م٤مَل  َواهللَِّ إِٟمَِّؽ خَلػَْمُ َأْرِض اهللَِّ َوَأطَم٥مُّد َأْرِض اهللَِّ إمَِم اهللَِّ َوًَمْق

. ()"ُأظْمِرضْم٧ُم ُِمٜمِْؽ َُم٤م ظَمَرضْم٧ُم 

. قمغم همػم ٤م ُمـ اًمٌالد- طمرؾمٝم٤م اهلل - و ذا ٟمص ذم ومْمٞمٚم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م 

واًمٌح٨م  ٜم٤م ذم ُم٠ًمًم٦م ذم أهيام أومْمؾ ُمٙم٦م أم اعمديٜم٦م؟ 

: اظمتالف اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ 

.  إمم أن ُمٙم٦م أومْمؾ ُمـ اعمديٜم٦م() واحلٜم٤مسمٚم٦م() واًمِم٤مومٕمٞم٦م()ذ ٥م احلٜمٗمٞم٦م

 

                                           



 

 

 




 

.  إمم أن اعمديٜم٦م أومْمؾ()وذ ٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م

َأنَّم ": وىمد اٟمتٍم اًم٤ٌمضمل رمحف اهلل عمذ ٥م ُم٤مًمؽ قمٜمد ذطمف عم٤م رواه ذم اعمقـم٠م

َّٔمٍٚش اْدَْخُزوِميَّم  ُه َزاَر َظْبَد اهللَّمِ ْبَن َظ َّٕم ُه َأ ىَّمِٚب َأْخَزَ َر ْبِن اخْلَ َّ َم َمْوَػ ُظ َِ َأْش
 َؾَرَأى ()

: َٜ َُّم بًِٔذا َوُهَو بَِىِريِق َم َٕ ُم  ِظَْْدُه  َِ َٚل َفُه َأْش ََ ىَّمِٚب : َؾ ُر ْبُن اخْلَ َّ اَب ُ ِبُُّه ُظ َ ! إِنَّم َهَذا افؼَّم

ُه  ًَ ىَّمِٚب َؾَوَض َر ْبِن اخْلَ َّ َّٔمٍٚش َؿَدًحٚ َظئِاًم َؾَجَٚء بِِه إَِػ ُظ َل َظْبُد اهللَّمِ ْبُن َظ َّ َؾَح

رُ  َّ َٚل ُظ ََ ُر إَِػ ؾِِٔه ُثمَّم َرَؾَع َرْأَشُه َؾ َّ َبُه ُظ رَّم ََ َب : دِم َيَدْيِه َؾ ٌٛ َؾَؼِ ِّٔ اٌب َض إِنَّم َهَذا َفَؼَ

ِْٔهِ  ِّ َٚوَفُه َرُجاًل َظْن َي َٕ . ِمُْْه ُثمَّم 

َٚل  ََ ىَّمِٚب َؾ ُر ْبُن اخْلَ َّ َٚداُه ُظ َٕ امَّم َأْدَبَر َظْبُد اهللَّمِ  َِ ُٜ َخْرٌ ِمْن : َؾ َُّم ٚئُِل َدَ ََ َٝ اْف ْٕ َأَأ

  ِٜ اْدَِديَْ

َٚل َظْبُد اهللَّمِ  ََ ُٝ : َؾ ِْ َُ ُْٔتهُ : َؾ ٚ َب َٓ ! ِهَي َحَرُم اهللَّمِ َوَأْمُُْه َوؾِٔ

ُر  َّ َٚل ُظ ََ ًْٔئٚ: َؾ َٓ دِم َحَرِمِه َص  اهللَّمِ َو
ِٝ
ْٔ . َٓ َأُؿوُل دِم َب

ُر  َّ ِٜ  : ُثمَّم َؿَٚل ُظ ُٜ َخْرٌ ِمْن اْدَِديَْ َُّم ٚئُِل َدَ ََ َٝ اْف ْٕ َأَأ

ُٝ : َؿَٚل  ِْ َُ ُْٔتهُ : َؾ ٚ َب َٓ ! ِهَي َحَرُم اهللَّمِ َوَأْمُُْه َوؾِٔ

ُر  َّ َٚل ُظ ََ َف : َؾ َْٕكَ ًْٔئٚ ُثمَّم ا ْٔتِِه َص َٓ دِم َب . ()"َٓ َأُؿوُل دِم َحَرِم اهللَّمِ َو

                                           

 





 

 




 

ـُ ": َوىَمْقًُمُف ": ؿٚل افبٚجي رمحه اهلل ـُ قَمٞم٤َّمٍش َٟم٤مَداُه قُمَٛمُر سْم ٌُْد اهللَِّ سْم وَمَٚمامَّ َأْدسَمَر قَم

ـُ ِديٜم٤َمرٍ :  وَمَ٘م٤مَل اخْلَٓم٤َّمِب  ك سْم ًَ ـْ اعْمَِديٜم٦َِم؟ ىَم٤مَل قِمٞم ٦ُم ظَمػْمٌ ُِم ُف يَمِرَه : َأَأْٟم٧َم اًْمَ٘م٤مِئُؾ عَمَٙمَّ يَم٠َمٟمَّ

ْجَرةِ  ٦َم قَمغَم اعْمَِديٜم٦َِم َداِر اْْلِ . شَمْٗمِْمٞمَٚمُف َُمٙمَّ

ك  ًَ ـُ قِمٞم ُد سْم ٦مَ : ىَم٤مَل حُمَٛمَّ سَمُف قَمغَم شَمْٗمِْمٞمٚمِِف َُمٙمَّ َدَّ َٕ سَمُف ُيِريُد  ُه سمَِذًمَِؽ ًَمَيَ . َوًَمْق َأىَمرَّ

٦َم قَمغَم اعْمَِديٜم٦َِم,  َتَٛمُؾ َأْن ُيِريَد سمِِف إْٟمَٙم٤مَر شَمْٗمِْمٞمِؾ َُمٙمَّ ـْ قُمَٛمَر ريض اهلل قمٜمف حُيْ َوَ َذا ُِم

٦مَ  قْمتَِ٘م٤مِدِه شَمْٗمِْمٞمَؾ اعْمَِديٜم٦َِم قَمغَم َُمٙمَّ ٤م قَمغَم , ِٓ ظَْمِذ ذِم شَمْٗمِْمٞمِؾ إطْمَدامُهَ ْٕ َأْو ُ َق َيَرى شَمْرَك ا

ظُْمَرى ْٕ َح٤مسَم٦ِم ذِم َذًمَِؽ ُدوَن , ا ـْ َأظْمِذ اًمّمَّ ٤َم ؿُمِٝمَر ُِم
َل َأفْمَٝمُر عمِ َوَّ ْٕ َّٓ َأنَّ اًْمَقضْمَف ا إ

. ()ا ـ"َٟمٙمػِمٍ 

: اًمتٕمٚمٞمؼ 

 ذم ُم٠ًمًم٦م اً  ؾمٙمقيتاً إمم أن إمج٤معاإلؿم٤مرة  رمحف اهلل, افبٚجييريد اإلُم٤مم  ( 1

 :شمٗمْمٞمؾ اعمديٜم٦م قمغم ُمٙم٦م, و ذا ُمتٕم٘م٥م

وأُم٤م ىمقل قمٛمر ًمٕمٌد اهلل ": رمحف اهلل ( ـ463ت)وم٘مد ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم اًمٜمٛمري 

: وم٘مد فمـ "عمٙم٦م ظمػم ُمـ اعمديٜم٦م: أأٟم٧م اًم٘م٤مئؾ: سمـ قمٞم٤مش سمـ أيب رسمٞمٕم٦م اعمخزوُمل

ىمقم أن ذًمؽ طمج٦م ذم شمٗمْمٞمؾ اعمديٜم٦م قمغم ُمٙم٦م, وأن فم٤م ر ىمقل قمٛمر  ذا ذم شم٘مريره 

 وشمقسمٞمخف قمٌد اهلل سمـ قمٞم٤مش سمذًمؽ اًم٘مقل, دًمٞمؾ قمغم شمٗمْمٞمؾ قمٛمر اعمديٜم٦م قمغم ُمٙم٦م:

و ذا قمٜمدي ًمٞمس يمام فمٜمقا, وذم ًمٗمظ احلدي٨م ُم٤م يدل قمغم همػم ُم٤م فمٜمقا ُمـ 

, "أٟم٧م اًم٘م٤مئؾ عمٙم٦م أومْمؾ ُمـ اعمديٜم٦م": :  ٕٟمف مل ي٘مؾ ُمـ ذًمؽ-واهلل أقمٚمؿ - ذًمؽ 

 ."أٟم٧م اًم٘م٤مئؾ عمٙم٦م ظمػم ُمـ اعمديٜم٦م": وإٟمام ىم٤مل ًمف

                                           

 




 

وظم٤مف ُمٜمف قمٛمر أن يٛمدح ُمٙم٦م ويزيٜمٝم٤م عمـ  ٤مضمر ُمٜمٝم٤م, ومٞمدقمقه ذًمؽ إًمٞمٝم٤م 

وظمٌم قمٌد اهلل سمـ قمٞم٤مش ُمـ قمٛمر ذم ذًمؽ درشمف وؾمٓمقشمف, ومٗمزع إمم اًمٗمْمؾ اًمذي 

: , يٕمٜمل" ل طمرم اهلل وأُمٜمف وومٞمٝم٤م سمٞمتف": ٓ يٜمٙمره قمٛمر, وضم٤مدًمف قمام أراد ُمٜمف وم٘م٤مل

وأُمٜمف وٓ  (قمز وضمؾ)وًمٞم٧ًم يمذًمؽ اعمديٜم٦م, وأىمر ًمف قمٛمر أٟمف ٓ ي٘مقل ذم طمرم اهلل 

وأقم٤مد قمٚمٞمف قمٛمر ىمقًمف, وم٠مقم٤مد قمٚمٞمف قمٌد اهلل سمـ قمٞم٤مش ُمـ ىمقًمف ُم٤م مل . ذم سمٞمتف ؿمٞمئ٤م

مل أؾم٠مًمؽ قمـ اًمتٗمْمٞمؾ وٓ اًمٗمْم٤مئؾ, وؾمٙم٧م عم٤م ؾمٛمع ُمٜمف ُمـ : يٜمٙمره, يم٠مٟمف ىم٤مل ًمف

وُمٕمٚمقم أن . ومْمؾ ُمٙم٦م ُم٤م ًمٞمس سم٤معمديٜم٦م, ومل حيت٩م ُمٕمف إمم ذًمؽ ظمػمات اعمديٜم٦م

ودروب اًمٕمٞمش ومٞمٝم٤م . ظمػمات اعمديٜم٦م يم٤مٟم٧م طمٞمٜمئذ أيمثر, ُمـ رـمٌٝم٤م وَتر ٤م وطمرصمٝم٤م

أهمزر: ٓضمتامع اًمٜم٤مس هب٤م ًمٚمٛمت٤مضمر واعمٙم٤مؾم٥م, ٕن اخلػم أيمثر ذم اًمٌالد اًمٙم٤ٌمر, 

 !وطمٞم٨م إئٛم٦م واًمًٚمٓم٤من, ومٙمٞمػ سم٤مًمٜمٌل 

ومٝمذا قمٜمدي ُمٕمٜمك ظمؼم قمٛمر ُمع قمٌد اهلل سمـ قمٞم٤مش اعمخزوُمل واهلل شمٕم٤ممم 

. ()ا ـ"أقمٚمؿ

 .وقمٚمٞمف ومٚمٞمس ذم اعم٠ًمًم٦م إمج٤مع ؾمٙمقيت أ الً  ( 2

                                           

 




 

.ػصحظػاضػولػباضرأيػواضػغاسػرظدػردمػاضظص:ػاضطدأضظػاضحادغظػواضثالثونػ
 

. ٓ اضمتٝم٤مد ُمع اًمٜمص

!  ذا  ق إ ؾ اًمذي سمٜمك قمٚمٞمف إئٛم٦م اعمجتٝمدون اضمتٝم٤مد ؿ

! وقمٚمٞمف وم٢من حمؾ  ح٦م اًم٘مقل سم٤مًمرأي واًم٘مٞم٤مس إٟمام يٙمقن قمٜمد قمدم اًمٜمص

ـِ  ٌِْد اهللَِّ سْم ـْ قَم و ذا ُم٤م ىمرره اًم٤ٌمضمل رمحف اهلل قمٜمد ذطمف عم٤م أورده ُم٤مًمؽ قَم

٤ٌَّمٍس  غَ ": قَم َٚن بَِِّسْ ـَ ِٚم َحتَّمى إَِذا  ىَّمِٚب َخَرَج إَِػ افنَّم َر ْبَن اخْلَ َّ َأنَّم ُظ
َُٔه ُأَمَراُء ()

َِ  َف

وهُ  ْخَزُ
َٖ اِح َوَأْصَحُٚبُه َؾ رَّم َْٔدَة ْبُن اْْلَ َْجَِْٚد َأُبو ُظَب ْٕ ٚمِ : ا َْٖرِض افنَّم َٖ َؿْد َوَؿَع بِ . َأنَّم اْفَوَب

ىَّمِٚب : َؿَٚل اْبُن َظبَّمٍٚس  ُر ْبُن اخْلَ َّ َٚل ُظ ََ فَِغ َؾَدَظُٚهْم : َؾ َوَّم ْٕ ِٚجِريَن ا َٓ اْدُع ِإ اْدُ

ُهمْ  مْ : َؾْٚشَتَنَٚرُهْم َوَأْخَزَ ُٓ ُو ًْ َٚل َب ََ وا َؾ ٍُ َِ ِٚم َؾْٚخَت َٖ َؿْد َوَؿَع بِٚفنَّم َؿْد : َأنَّم اْفَوَب

ََٕرى َأْن َتْرِجَع َظُْْه   َٓ َْمٍر َو ِٕ  َٝ ْم . َخَرْج ُٓ ُو ًْ ُٜ افَّْمِٚس َوَأْصَحُٚب : َوَؿَٚل َب َّٔم
َِ َك َب ًَ َم

ْم َظَذ َهَذا اْفَوَبِ٘: َرُشوِل اهللَّمِ  ُٓ ِدَم َْ ََٕرى َأْن ُت  َٓ  َو

ُر  َّ َٚل ُظ ََ وا َظِّْي : َؾ ًُ
ٍِ . اْرَت

ِٚجِريَن، : ُثمَّم َؿَٚل  َٓ وا َشبَِٔل اْدُ ُُ َِ ْم َؾْٚشَتَنَٚرُهْم َؾَس َْٕهَٚر َؾَدَظْوُِتُ
َ ْٕ اْدُع ِإ ا

مْ  ِٓ ْٚختاَِلؾِ ـَ وا  ٍُ َِ . َواْخَت

َٚل  ََ وا َظِّْي: َؾ ًُ
ٍِ . اْرَت

ْتِح : ُثمَّم َؿَٚل  ٍَ ِٚجَرِة اْف َٓ  ُؿَرْيٍش ِمْن ُم
ِٜ ََٔخ َٚن َهُٚهَْٚ ِمْن َمْن ـَ . اْدُع ِإ َمْن 

                                           

 




 

ُٚفوا ََ ُم َرُجاَلِن َؾ ُٓ ِْٔه ِمْْ َِ َتِِْف َظ ْم ََيْ َِ ْم: َؾ ْم : َؾَدَظْوُِتُ ُٓ ِدَم َْ َٓ ُت ََٕرى َأْن َتْرِجَع بِٚفَّْمِٚس َو

َظَذ َهَذا اْفَوَبِ٘: 

ُر دِم افَّْمِٚس  َّ ْٔهِ : َؾََْٚدى ُظ َِ َْٖصبُِحوا َظ ٍر َؾ ْٓ . إيِنِّ ُمْهبٌِح َظَذ َط

َْٔدةَ  َٚل َأُبو ُظَب ََ َؾ
َأؾَِراًرا ِمْن َؿَدِر اهللَّمِ   : ()

ُر  َّ َٚل ُظ ََ رُّ ِمْن َؿَدِر اهللَّمِ إَِػ َؿَدِر اهللَّمِ، : َؾ
ٍِ َٕ ْم  ًَ َٕ َْٔدَة:  ٚ َيٚ َأَبٚ ُظَب َك َؿٚهَلَ َفْو َؽْرُ

 ٌٜ ُْخَرى َجْدَب ْٕ ٌٜ َوا ٚ َخِهَب ْٝ َواِدًيٚ َفُه ُظْدَوَتِٚن إِْحَدامُهَ َبَى َٓ َٚن َفَك إِبٌِل َؾ ـَ َٝ َفْو  َأَرَأْي

َدِر اهللَّمِ  ََ ٚ بِ َٓ َْٔت َٜ َرَظ ْدَب َٝ اْْلَ ْٔ َدِر اهللَّمِ، َوإِْن َرَظ ََ ٚ بِ َٓ َْٔت َٜ َرَظ ِهَب َٝ اخْلَ ْٔ َْٔس إِْن َرَظ ! َأَف

َٚل  ََ ًِْض َحَٚجتِِه َؾ َٚن َؽٚئًِبٚ دِم َب ـَ مْحَِن ْبُن َظْوٍف َو إِنَّم ِظِْْدي ِمْن : َؾَجَٚء َظْبُد افرَّم

ُٝ َرُشوَل اهللَّمِ  ًْ
ِّ اًم َش ِْ وُل َهَذا ِظ َُ ِْٔه َوإَِذا :  َي َِ َدُموا َظ َْ َْٖرٍض َؾاَل َت ُتْم بِِه بِ ًْ

ِّ إَِذا َش

ُرُجوا ؾَِراًرا ِمْْهُ  ٚ َؾاَل ََّتْ ُتْم ِِبَ ْٕ َْٖرٍض َوَأ . َوَؿَع بِ

َف : َؿَٚل  َْٕكَ ُر ُثمَّم ا َّ َد اهللَّمَ ُظ
ِّ    .()"َؾَح

ـُ قَمْقٍف وَمَ٘م٤مَل ": َوىَمْقًُمفُ ": ؿٚل افبٚجي رمحه اهلل ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ إنَّ قِمٜمِْدي : وَمَج٤مَء قَم

ـْ َ َذا قِمْٚماًم  ـْ "ُِم ِه ُِم ٌم قَمغَم َُم٤م يَم٤مَن قِمٜمَْد هَمػْمِ ـْ اًْمِٕمْٚمِؿ ذِم َذًمَِؽ ُُمَ٘مدَّ  َيْ٘مَتيِض َأنَّ َُم٤م قِمٜمَْدُه ُِم

َحفُ  ْأِي, وَم٢مِْن يَم٤مَن ُُمَقاومًِ٘م٤م ًَمُف َ حَّ ُف , اًمرَّ َّٓ َأٟمَّ َوإِْن يَم٤مَن خُم٤َمًمًِٗم٤م ًَمُف َوضَم٥َم شَمْ٘مِديُٛمُف قَمَٚمْٞمِف, إ

ْأِي َواًْمِ٘مَٞم٤مسِ  ٦ِم اًْمَ٘مْقِل سم٤ِمًمرَّ ـْ مَجِٞمِٕمِٝمْؿ قَمغَم ِ حَّ مْج٤َمُع ُِم َنَّ يُمؾَّ َواطِمٍد ;ىَمْد َوىَمَع اإْلِ ِٕ  

                                           

 

 




 

ـْ قِمٜمَْد َأطَمٍد ُِمٜمُْٝمْؿ َأصَمرٌ , ُِمٜمُْٝمْؿ ىَم٤مَل ذِم َذًمَِؽ سمَِرْأِيفِ  ْم َذفَِك َظْبُد , َومَلْ َيُٙم ِٓ ْٔ َِ َوََلْ ُيُِْْْر َظ

مْحَِن ْبُن َظْوٍف  ْت دِم مَجِِٔع باَِلِد افرَّم َتَؼَ ْٕ ْٝ َوا َٜ َصَٚظ َّٔم ِو ََ ُه، َمَع َأنَّم اْف َٓ َؽْرُ  َو

ْشاَلمِ  . ()ا ـ"اإْلِ

: اًمتٕمٚمٞمؼ 

ضمقاز آضمتٝم٤مد واًم٘مٞم٤مس قمٜمد قمدم اًمٜمص, عمـ يم٤مٟم٧م ًمديف إ ٚمٞم٦م, اًمتل  ( 1

. َتٙمٜمف ُمـ اًمٜمٔمر اًمًديد, واًمق قل إمم احلؼ, ُمـ إُمقر اعم٘مررة

ا, اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ قمٍم رؾمقل اهلل ":  رمحف اهللىم٤مل اعمزين  إمَم يقُمٜم٤م و ٚمؿ ضمرًّ

وأمجٕمقا أن ٟمٔمػم : ىم٤مل, اؾمتٕمٛمٚمقا اعم٘م٤ميٞمس ذِم اًمٗم٘مف, ذِم مجٞمع إطمٙم٤مم ذِم أُمر ديٜمٝمؿ

ومال جَيقز ٕطمد إٟمٙم٤مر اًم٘مٞم٤مس: ٕٟمف : ىم٤مل, احلؼ طمؼ, وأن ٟمٔمػم اًم٤ٌمـمؾ سم٤مـمؾ

. ا ـ"اًمتِمٌٞمف سم٤مُٕمقر واًمتٛمثٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م

. وًمالضمتٝم٤مد واًم٘مٞم٤مس ذوط ( 2

تِل ًمف ": رمحف اهلل ( ـ204ت)ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل  وٓ ي٘مٞمس إٓ ُمـ مَجع أًم٦م اًمَّ

ومروف وأدسمف, وٟم٤مؾمخف وُمٜمًقظمف, وقم٤مُمف : اًمٕمٚمؿ سم٠مطمٙم٤مم اهلل: اًم٘مٞم٤مس هِب٤م, و ل

. وظم٤م ف, وإرؿم٤مده

سمًٜمـ رؾمقل اهلل, وم٢مذا مَل جَيد ؾمٜم٦م وم٢ٌممج٤مع : ويًتدل قمغم ُم٤م اطمتٛمؾ اًمت٠مويؾ ُمٜمف

.  اعمًٚمٛملم, وم٢مذا مَل يٙمـ إمج٤مع وم٤ٌمًم٘مٞم٤مس

                                           

 

 




 

وٓ يٙمقن ٕطمد أن ي٘مٞمس طمتَّك يٙمقن قم٤معم٤ًِم سماِم ُم٣م ىمٌٚمف ُمـ اًمًٜمـ, وأىم٤مويؾ 

.  اًمًٚمػ, وإمج٤مع اًمٜم٤مس واظمتالومٝمؿ, وًم٤ًمن اًمٕمرب

وٓ يٙمقن ًمف أن ي٘مٞمس طمتَّك يٙمقن  حٞمح اًمٕم٘مؾ, وطمتَّك يٗمرق سملم اعمِمتٌف, 

.  وٓ يٕمجؾ سم٤مًم٘مقل سمف دون اًمتثٌٞم٧م

وٓ َيٛمتٜمع ُمـ آؾمتامع مِمَـّ ظم٤مًمٗمف: ٕٟمف ىمد يتٜمٌف سم٤مٓؾمتامع ًمؽمك اًمٖمٗمٚم٦م, 

.  ويزداد سمف شمثٌٞمًت٤م ومٞمام اقمت٘مد ُمـ اًمّمقاب

وقمٚمٞمف ذِم ذًمؽ سمٚمقغ هم٤مي٦م ضمٝمده, واإلٟمّم٤مف ُمـ ٟمٗمًف, طمتَّك يٕمرف ُمـ أيـ 

.  ىم٤مل ُم٤م ي٘مقل, وشمرك ُم٤م يؽمك

وٓ يٙمقن سماِم ىم٤مل أقمٜمَك ُمٜمف سماِم ظم٤مًمٗمف, طمتَّك يٕمرف ومْمؾ ُم٤م يّمػم إًمٞمف قمغم ُم٤م 

.  يؽمك إن ؿم٤مء اهلل

ومال حَيؾ ًمف أن ي٘مقل سم٘مٞم٤مس: , وم٠مُم٤م ُمـ شَمؿ قم٘مٚمف ومَل يٙمـ قم٤معم٤ًِم سماِم و ٗمٜم٤مه

وذًمؽ أٟمف ٓ يٕمرف ُم٤م ي٘مٞمس قمٚمٞمف, يمام ٓ حَيؾ ًمٗم٘مٞمف قم٤مىمؾ أن ي٘مقل ذِم صَمٛمـ در ؿ 

.  وٓ ظمؼمة ًمف سمًقىمف

وُمـ يم٤من قم٤معم٤ًِم سماِم و ٗمٜم٤م سم٤محلٗمظ ٓ سمِح٘مٞم٘م٦م اعمٕمروم٦م: ومٚمٞمس ًمف أن ي٘مقل أيًْم٤م 

.  سم٘مٞم٤مس: ٕٟمف ىمد يذ ٥م قمٚمٞمف قم٘مؾ اعمٕم٤مين

ويمذًمؽ ًمق يم٤من طم٤مومًٔم٤م ُم٘مٍم اًمٕم٘مؾ, أو ُم٘مًٍما قمـ قمٚمؿ ًم٤ًمن اًمٕمرب: مَل 

تِل جَيقز هِب٤م اًم٘مٞم٤مس ٌَؾ ٟم٘مص قم٘مٚمف قمـ أًم٦م اًمَّ .  يٙمـ ًمف أن ي٘مٞمس ُمـ ىِم

.  ا ـ"أن ي٘مقل أسمًدا إٓ اشم٤ٌمقًم٤م ٓ ىمٞم٤مؾًم٤م- واهلل أقمٚمؿ-وٓ ٟم٘مقل يًع  ذا 

                                           




 

يمؾ ُم٤م أىم٤مم اهلل سمف احلج٦م ذِم يمت٤مسمف أو قمغم ًم٤ًمن ٟمٌٞمف ": وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل

. ُمٜمّمقً ٤م سمٞمٜم٤ًم: مَل حَيؾ آظمتالف ومٞمف عمِـ قمٚمٛمف

وُم٤م يم٤من ُمـ ذًمؽ حَيتٛمؾ اًمت٠مويؾ ويدرك ىمٞم٤مؾًم٤م, ومذ ٥م اعمت٠مول أو اًم٘م٤ميس إمَم 

إٟمف يْمٞمؼ قمٚمٞمف وٞمؼ : ُمٕمٜمًك حَيتٛمٚمف اخلؼم أو اًم٘مٞم٤مس, وإن ظم٤مًمٗمف ومٞمف همػمه, مَل أىمؾ

. ا ـ"اخلالف ذِم اعمٜمّمقص

 ذا ": رمحف اهلل سمٕمد ٟم٘مٚمف ًمٌٕمض ُم٤م شم٘مدم ( ـ463ت)وىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم  

يقوح ًمؽ أن آضمتٝم٤مد ٓ يٙمقن إٓ قمغم أ قل يْم٤مف إًمٞمٝم٤م اًمتحٚمٞمؾ واًمتحريؿ, 

ومَل جَيز ًمف أن حُيٞمؾ , وأَّٓ جيتٝمد إٓ قم٤ممِل هِب٤م, وُمـ أؿمٙمؾ قمٚمٞمف رء ًمزُمف اًمقىمقف

وهو افذي ٓ , قمغم اهلل ىمقًٓ ذِم ديٜمف ٓ ٟمٔمػم ًمف ُمـ أ ؾ, وٓ  ق ذِم ُمٕمٜمَك أ ؾ

. ا ـ": ومتدسمرخالف ؾٔه بغ أئّٜ إمهٚر ؿدْياًم وحديًثٚ

أن اًمرأي إن يم٤من ُمًتٜمًدا : واحل٤م ؾ": رمحف اهلل ( ـ852ت)وىم٤مل اسمـ طمجر 

. ا ـ"ًمٚمٜم٘مؾ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومٝمق حَمٛمقد, وإن دَمرد قمـ قمٚمؿ ومٝمق ُمذُمقم

 .قمٚمؿأواهلل . ومٝمذه اعم٠ًمًم٦م قمٚمٞمٝم٤م إمج٤مع ىمقزم ( 3

                                           




 

اخلامتة 
 

: وشمتْمٛمـ أ ؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل اٟمتٝم٧م إًمٞمٝم٤م اًمدراؾم٦م واًمتق ٞم٤مت

: شمٌٞمٜم٧م ُمـ شمٓمقاذم ذم ُم٤ٌمطم٨م  ذه اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م إُمقر اًمت٤مًمٞم٦م

أن قم٘مٞمدة اًم٤ٌمضمل قمغم ـمري٘م٦م اعمتٙمٚمٛملم, شم٠مصمرًا سمِمٞمخف أيب ذر اْلروي, وأيب  ( 1

ضمٕمٗمر اًمًٛمٜم٤مين, طمٞم٨م أظمذ ـمري٘م٦م اًم٤ٌمىمالين قمٜمٝمام,  وأٟمف أطمد اًمذيـ ٟم٘مٚمقا  ذا 

. اعمذ ٥م إمم اعمٖمرب إىمَم, رطمؿ اهلل اجلٛمٞمع وهمٗمر ْلؿ

أن اإلمج٤مع اًمًٙمقيت ُمـ إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتل اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م مجٝمقر اًمٕمٚمامء ذم  ( 2

. اعمذا ٥م إرسمٕم٦م

. أٟمف ٓ يقضمد سمٞمٜمٝمؿ اظمتالف ضمق ري  ذم ذوط اإلمج٤مع (  3

أن اإلمج٤مع اًمًٙمقيت يٕمؽميف ُم٤م يٕمؽمي ؾم٤مئر إدًم٦م, ذم اًمثٌقت, وذم اًمدًٓم٦م,  ( 4

وم٘مد يٜم٘مؾ اإلمج٤مع اًمًٙمقيت و ٓ يث٧ٌم, ًمقضمقد خم٤مًمػ ُمٕمتؼم, أو ًمٕمدم  ح٦م 

. اًمدًٓم٦م قمغم ُم٤م أورد ومٞمف اإلمج٤مع اًمًٙمقيت

سمٚمغ قمدد اعم٤ًمئؾ اًمتل اؾمتدل ومٞمٝم٤م اًم٤ٌمضمل سم٤مإلمج٤مع اًمًٙمقيت ذم يمت٤مسمف  ( 5

إطمدى وصمالصملم ُم٠ًمًم٦م:  (اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٠م)

 واوم٘مف سمٕمض أ ؾ اًمٕمٚمؿ قمغم طمٙم٤مي٦م اإلمج٤مع اًمًٙمقيت ()ُمٜمٝم٤م أرسمع قمنمة ُم٠ًمًم٦م

. ومٞمٝم٤م

                                           

 




 

.  وردت اًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م, وضم٤مء اإلمج٤مع اًمًٙمقيت قمغم ووم٘مٝم٤م()وُمٜمٝم٤م أرسمع ُم٤ًمئؾ

.   ورد ومٞمٝم٤م اإلمج٤مع اًم٘مقزم()وُمٜمٝم٤م صمامن ُم٤ًمئؾ

.   مل يّمح ومٞمٝم٤م اإلمج٤مع اًمًٙمقيت()وُمٜمٝم٤م أرسمٕم٦م ُم٤ًمئؾ

.  شمٕم٘م٥م ُم٤م ذيمره ومٞمٝم٤م ُمـ اإلمج٤مع اًمًٙمقيت()وُمٜمٝم٤م أرسمٕم٦م ُم٤ًمئؾ

ٓ طمٔم٧م أن اًم٘م٤ميض قمٌداًمق ٤مب اًمٌٖمدادي ُمـ قمٚمامء اعمذ ٥م اعم٤مًمٙمل اًمذيـ  ( 6

يٙمثرون ُمـ آؾمتدٓل سم٤مإلمج٤مع اًمًٙمقيت, و ق ؾمٚمػ اًم٤ٌمضمل ذم مجٚم٦م ُمـ اعم٤ًمئؾ 

. اًمتل اؾمتدل ومٞمٝم٤م سمف

أن اًم٤ٌمضمل راقمك ذوط اإلمج٤مع اًمًٙمقيت قمٜمد شمٓمٌٞم٘مف ذم اعم٤ًمئؾ اًمتل ذيمره  ( 7

. ومٞمٝم٤م, ويم٤من دىمٞم٘م٤ًم ذم ذًمؽ, رمحف اهلل

: وأويص ذم ظمت٤مم  ذا اًمٌح٨م سمام يكم

آ تامم سمجٛمع يمالم اًمٕمٚمامء ذم ُم٤ًمئؾ اإلمج٤مع اًمًٙمقيت, طمتك شمٙمتٛمؾ ًمديٜم٤م دائرة  ( 1

. واؾمٕم٦م ذم ذًمؽ, إذ شمقىمٗمٜم٤م قمغم ُم٤ًمئٚمف ضمٜم٤ًٌم إمم ضمٜم٥م ُمع يمت٥م اإلمج٤مع اًم٘مقزم

آ تامم سم٤مٔصم٤مر اًمقاردة قمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم ُم٤ًمئؾ اًمٗم٘مف, وم٢مهن٤م شمثري ضمقاٟم٥م قمديدة  ( 2

. ذم اًمٗم٘مف وأ قًمف, ٓ همٜمك ًمٚم٤ٌمطمثلم قمٜمٝم٤م

. هذا ، واهلل اشٖل أن يرزؿْي افَبول دم افدٕٔٚ وأخرة، واحلّد هلل افذي بًّْته تتم افهٚحلٚت

. وصل افِٓم ظذ حمّد وظذ آفه وصحبه وشِم

                                           

 

 

 




 

 

 

 
فهرسث املصادر واملراجع  

وانكشافات 




 

فهرسث املصادر واملراجع 
 

.  سمرواي٦م طمٗمص قمـ قم٤م ؿافَرآن افُريم- 

 (أ  )

ًمٌدوي / (ـتٚب افَٚيض ظبدافوهٚب ادٚفُي)اإلحتٚف بتخريٟ أحٚديٞ اإلذاف - 

دار /  طمٙمقُم٦م ديبدوًم٦م اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة / قمٌداًمّمٛمد اًمٔم٤م ر اًمّم٤مًمح

اًمٓمٌٕم٦م / ؾمٚمًٚم٦م اًمدراؾم٤مت احلديثٞم٦م/ اًمٌحقث ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م وإطمٞم٤مء اًمؽماث

 . ـ1420إومم 

حت٘مٞمؼ وشم٘مديؿ وختري٩م أيب مّح٤مد  ٖمػم / ( ـ318ت)عمحٛمد سمـ إسمرا ٞمؿ سمـ اعمٜمذر / اإلمجٚع- 

 . ـ1402اًمٓمٌٕم٦م إومم / اًمري٤مض/ دار ـمٞم٦ٌم/ أمحد سمـ حمٛمد طمٜمٞمػ

ًٚ ودراشٜ-  / فًبداهلل بن مبٚرك بن ظبداهلل افبويص/ إمجٚظٚت ابن ظبدافز دم افًبٚدات مجً

 .هـ1420افىبًٜ إوػ / دار ضٔبٜ

/ ( ـ739ت)ًمٕمالء اًمديـ قمكم سمـ سمٚم٤ٌمن اًمٗم٤مرد  / اإلحسٚن دم تَريٛ صحٔح ابن حبٚن- 

.  ـ1412اًمٓمٌٕم٦م إومم / ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م/ حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط

حت٘مٞمؼ قمٌداعمجٞمد / ( ـ474ت)ٕيب اًمقًمٞمد اًم٤ٌمضمل / إحُٚم افٍهول دم أحُٚم إصول- 

.  ـ1407اًمٓمٌٕم٦م إومم / دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل/ اًمؽميمل

يػ اًمديـ أيب احلًـ قمكم سمـ أيب قمكم سمـ حمٛمد أُمدي سل / إحُٚم دم أصول إحُٚم- 

 .دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م/ وٌٓمف ويمت٥م طمقاؿمٞمف إسمرا ٞمؿ اًمٖمجقز/ ( ـ631ت)

ُمٓمٌٕم٦م / ( ـ456ت)ٕيب حمٛمد قمكم سمـ طمزم إٟمدًمز / اإلحُٚم دم أصول إحُٚم- 

. اًم٘م٤م رة/ اًمٕم٤م ٛم٦م

وهب٤مُمِمف ذح اًمِمٞمخ أمحد / ( ـ1250ت)عمحٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين  / إرصٚد افٍحول- 

.  ـ1399/ دار اعمٕمروم٦م سمػموت/  ىم٤مؾمؿ اًمٕم٤ٌمدي قمغم ذح اعمحكم ًمٚمقرىم٤مت




 
اعمٙمت٥م / عمحٛمد سمـ ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين/ إرواء افٌِٔل دم َّتريٟ أحٚديٞ مْٚر افسبٔل- 

  . ـ1399اًمٓمٌٕم٦م إومم / اإلؾمالُمل

قمٚمؼ قمٚمٞمف / ( ـ463ت)ٕيب قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمؼم / آشتذـٚر - 

اًمٓمٌٕم٦م / دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م/ وحمٛمد قمكم ُمٕمّقض/ وووع طمقاؿمٞمف ؾم٤ممل حمٛمد قمٓم٤م

 . ـ1421إومم 

ٕيب اًمقًمٞمد ؾمٚمٞمامن سمـ ظمٚمػ / اإلصٚرة دم مًرؾٜ إصول وافوجٚزة دم مًْى افدفٔل- 

دار / اعمٙمت٦ٌم اعمٙمٞم٦م/ دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ حمٛمد قمكم ومريمقس/ ( ـ474ت)اًم٤ٌمضمل 

.  ـ1416اًمٓمٌٕم٦م إومم / اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م

ٕيب حمٛمد قمٌداًمق ٤مب سمـ قمكم اًمٌٖمدادي اعم٤مًمٙمل / إلذاف ظذ ُٕٝ مسٚئل اخلالفا- 

دار اسمـ / احلٌٞم٥م سمـ ـم٤م ر: ىم٤مرن سملم ٟمًخف وظمّرج أطم٤مديثف وىمّدم ًمف/ ( ـ422ت)

.  ـ1420اًمٓمٌٕم٦م إومم / سمػموت/ طمزم

حت٘مٞمؼ قمكم /( ـ852ت)ٕمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين  / اإلصٚبٜ دم  ٔٔز افهحٚبٜ- 

 . ـ1412اًمٓمٌٕم٦م إومم /  سمػموتدار اجلٞمؾ : حمٛمد اًمٌج٤موي

طم٘م٘مف أسمق اًمقوم٤مء / ( ـ490ت)ٕيب سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد اًمنظمز / أصول افِّسخز- 

.  ـ1393/ سمػموت/ دار اعمٕمروم٦م/ إومٖم٤مين

. اًم٘م٤م رة/ دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب/  عمحٛمد أسمق ز رة/ أصول افٍَه-

عمحٛمد إُملم سمـ حمٛمد اعمخت٤مر اجلٙمٜمل  / أضواء افبٔٚن دم إيوٚح افَرآن بٚفَرآن- 

 .قمغم ٟمٗم٘م٦م حمٛمد قمقض سمـ ٓ دن/  ـ1386اًمٓمٌٕم٦م إومم/ ُمٓمٌٕم٦م اعمدين/ اًمِمٜم٘مٞمٓمل

 / (ؿٚموس تراجم ٕصٓر افرجٚل وافْسٚء من افًرب وادستًربغ وادستؼؿغ)إظالم - 

 .م1980اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم / دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم/ ( ـ1396ت)خلػم اًمديـ اًمزريمكم 

ٕمحد سمـ قمٌداحلٚمٞمؿ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م / اؿتوٚء افكاط ادستَٔم خمٚفٍٜ أصحٚب اْلحٔم- 

. حت٘مٞمؼ حمٛمد قمكم اًمّم٤مسمقين/ ( ـ728ت)




 
حت٘مٞمؼ طمًـ سمـ ومقزي / ( ـ628ت) ٕيب احلًـ اسمـ اًم٘مٓم٤من /اإلؿْٚع دم مسٚئل اإلمجٚع- 

.  ـ1424اًمٓمٌٕم٦م إومم / ٟمنم اًمٗم٤مروق احلديث٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم / اًمّمٕمٞمدي

شم٠مًمٞمػ / اإلـامل دم رؾع آرتٔٚب ظن ادٗتِف وادختِف دم إشامء وافُْى وإٕسٚب- 

 دار  /(ُمّمقرة قمـ اًمٓمٌٕم٦م اْلٜمدي٦م) /إُمػم احل٤مومظ قمكم سمـ  ٦ٌم اهلل أيب ٟمٍم سمـ ُم٤ميمقٓ

  . ـ1411اًمٓمٌٕم٦م إومم / اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ويمت٤مب / وُمٕمف اظمتالف احلدي٨م / ( ـ204ت)عمحٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل  / إم- 

وذًمؽ / وذم آظمره خمتٍم اعمزين/ ويمت٥م أظمرى ًمٚمِم٤مومٕمل/ اظمتالف ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل

. سمػموت/ دار اعمٕمروم٦م/ شمّمحٞمح حمٛمد ز ري اًمٜمج٤مر/ وٛمـ جمٛمقع يمت٤مب إم

/ حمٛمد ظمٚمٞمؾ  راس/ حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ/ ( ـ224ت)ٕيب قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم / إموال- 

 . ـ1395اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م / دار اًمٗمٙمر

ًمٕمالء اًمديـ أيب احلًـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن اعمرداوي / اإلٕهٚف دم مًرؾٜ افراجح من اخلالف- 

اًمٓمٌٕم٦م /  سمػموتُم١مؾم٦ًم اًمت٤مريخ اًمٕمريب / دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب/ ( ـ885ت)

 .اًمث٤مٟمٞم٦م

 (ب  )

ًمإلُم٤مم سمدر اًمديـ أيب قمٌداهلل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ هب٤مدر / افبحر ادحٔط دم أصول افٍَه- 

وراضمٕمف قمٌداًمًت٤مر أسمقهمده / حت٘مٞمؼ  قمٛمر ؾمٚمٞمامن إؿم٘مر/  اًمًٌٙمل احلٜمٌكماًمزريمٌم

اًمٓمٌٕم٦م / ُمٓمٌققم٤مت وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م/ وحمٛمد ؾمٚمٞمامن إؿم٘مر

 أقم٤مدت ـمٌٕمف دار اًمّمٗمقة سمٛمٍم/  ـ1413/  اًمث٤مٟمٞم٦م

ًمٕمالء اًمديـ أيب سمٙمر سمـ ُمًٕمقد اًمٙم٤مؾم٤مين / بدائع افهْٚئع دم ترتٔٛ افؼائع- 

.  ـ1406اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م / دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م/ ( ـ587ت)

ضبع دار / (هـ595ت)دحّد بن أمحد ابن رصد افَرضبي / بدايٜ ادجتٓد وَنٚيٜ ادَتهد - 

هـ 1398افىبًٜ افرابًٜ / ادًرؾٜ




 
يـ أيب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر اسمـ يمثػم/ افبدايٜ وافْٓٚيٜ-  اًمٜم٤مذ ُمٙمت٦ٌم / ًمٕمامد اًمدِّد

, م1985/  ـ1405/ اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمدؾم٦م/ ًمٌٜم٤من/ سمػموت/ اعمٕم٤مرف

وهو ؾٓرس فتِك ادسٚئل ـام دم )افزق افِامع ؾٔام دم ادٌْي من اتٍٚق واؾساق وإمجٚع - 

/  إقمداد قمٌداهلل قمٛمر اًم٤ٌمرودي/(هـ620ت)ـتٚب ادٌْي ٓبن ؿدامٜ ادَدد 

 . ـ1406اًمٓمٌٕم٦م إومم / دار اجلٜم٤من / ُم١مؾم٦ًم اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م

ٕمحد سمـ حمٛمد اًمّم٤موي / بٌِٜ افسٚفك ٕؿرب ادسٚفك إػ مذهٛ اإلمٚم مٚفك- 

ٕمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد / قمغم اًمنمح اًمّمٖمػم قمغم أىمرب اعم٤ًمًمؽ(طم٤مؿمٞم٦م)/اعم٤مًمٙمل

.  ـ1398/ دار اعمٕمروم٦م/ اًمدردير

 (ت  )

  اًمّدُمِم٘ملاًمذ ٌلحمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن  ؿمٛمس اًمديـًمإلُم٤مم / تٚريخ اإلشالم- 

. رضمٕم٧م إمم اًمٜمًخ٦م اعمقدقم٦م ذم اعمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م اإل دار إول/ ( ـ748ت)

دار اًمٙمت٥م / ( ـ463ت) (اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي)ٕيب سمٙمر أمحد اًمٌٖمدادي / تٚريخ بٌداد - 

 .اًمٕمٚمٛمٞم٦م

حت٘مٞمؼ  حمٛمد حمل اًمديـ / ( ـ911ت) قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـملل/تٚريخ اخلٍِٚء - 

. م1952-  ـ 1371اًمٓمٌٕم٦م إومم , / ُمٍم–اًمٜم٤مذ ُمٓمٌٕم٦م اًمًٕم٤مدة / قمٌد احلٛمٞمد

 تٚريخ مديْٜ دمنق= تٚريخ دمنق - 

دي٤مر / ـمٌع اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م/ ( ـ256ت) عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري/ افتٚريخ افُبر - 

 .شمريمٞم٤م- سمٙمر 

 -




 
 ٕيب اًمٓمٞم٥م  ديؼ سمـ طمًـ /حتهٔل ادٖمول من ظِم إصول خمتك إرصٚد افٍحول- 

ًمًٞمػ اًمديـ / يكم ُمٜمتٝمك اًمًقل ذم قمٚمؿ إ قل /( ـ1307ت)اًم٘مٜمقضمل اًمٌخ٤مري 

دار / حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ أمحد ومريد اعمزيدي/ ( ـ631ت)أيب احلًـ قمكم سمـ حمٛمد أُمدي 

.  ـ1424اًمٓمٌٕم٦م إومم /  سمػموتاًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

ٚظ تذـرة-  ٍّ   اًمّدُمِم٘ملاًمذ ٌلحمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن  ؿمٛمس اًمديـًمإلُم٤مم /احل

ـمٌع وٛمـ اًمًٚمًٚم٦م اجلديدة /  ٜمع ومٝمرؾمف قمٌداًمرمحـ سمـ حيل اعمٕمٚمٛمل/( ـ748ت)

شم٤مريخ شم٘مديؿ اعمٕمٚمٛمل ًمٚمٗمٝمرؾم٦م  ق ؾمٜم٦م / ُمـ ُمٓمٌققم٤مت دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م

. ـ1377

/ ( ـ544ت)ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك اًمٞمحّمٌل / ترتٔٛ اددارك وتَريٛ ادسٚفك- 

.  ـ1387سمػموت / ُمٜمِمقرات دار ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة/ حت٘مٞمؼ أمحد سمٙمػم حمٛمقد

حت٘مٞمؼ أسمق إؿم٤ٌمل / ( ـ852ت)ٕمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين / تَريٛ افتٓذيٛ - 

 . ـ1416اًمٜمنمة إومم / اًمري٤مض/ دار اًمٕم٤م ٛم٦م/  ٖمػم أمحد ؿم٤مهمػ

ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمد سمـ أمحد سمـ ضمزي اًمٙمٚمٌل / تَريٛ افوصول إػ ظِم إصول- 

ٕيب اًمقًمٞمد ظمٚمػ سمـ / (اإلؿم٤مرة ذم أ قل اًمٗم٘مف) ويمت٤مب احلدودوُمٕمف يمت٤مب / ( ـ741ت)

/ دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م/ حت٘مٞمؼ حمٛمد طمًـ حمٛمد طمًـ إؾمامقمٞمؾ/ ( ـ474)ؾمٚمٞمامن اًم٤ٌمضمل 

 . ـ1424اًمٓمٌٕم٦م إومم 

ًمٞمقؾمػ سمـ قمٌداهلل سمـ قمٌداًمؼم اًمٜمٛمري / افتّٓٔد دٚ دم ادوضٖ من ادًٚين وإشٕٚٔد- 

 .اعمديٜم٦م اعمٜمقرة/ شمقزيع ُمٙمت٦ٌم إوس/ حت٘مٞمؼ ؾمٕمٞمد أمحد اقمراب/ ( ـ463ت)

 (ج  )

/ ( ـ463ت)ٓسمـ قمٌداًمؼم اًمٜمٛمري / جٚمع بٔٚن افًِم وؾوِه ومٚ يْبٌي دم روايته ومحِه- 

 . ـ1398دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م / إدارة اًمٓم٤ٌمقم٦م اعمٜمػمي٦م

حت٘مٞمؼ حمٛمد وم١ماد / ( ـ256ت)عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري / اْلٚمع افهحٔح- 




 

. اعمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م/ ُمع ذطمف ومتح اًم٤ٌمري/ قمٌداًم٤ٌمىمل

حت٘مٞمؼ حمٛمد وم١ماد / ( ـ261ت)عمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًمٜمٞم٤ًمسمقري / اْلٚمع افهحٔح- 

 .دار إطمٞم٤مء اًمؽماث/ قمٌداًم٤ٌمىمل

وذم أّوًمف / ( ـ327ت) (اسمـ أيب طم٤مشمؿ)ًمٕمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد اًمرازي  / اْلرح وافتًديل- 

ُمٓمٌٕم٦م جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف / حت٘مٞمؼ قمٌداًمرمحـ اعمٕمٚمٛمل/ شم٘مدُم٦م اجلرح واًمتٕمديؾ

 . ـ1371اْلٜمد / اًمديمـ / طمٞمد أسم٤مد/ اًمٕمثامٟمٞم٦م

عمحٞمل اًمديـ أيب حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد / اْلواهر ادؤٜ دم ضبَٚت احلٍْٜٔ- 

/ ُمٍم/ ُمٓمٌٕم٦م قمٞمًك اًم٤ٌميب احلٚمٌل/ حت٘مٞمؼ قمٌد اًمٗمت٤مح حمٛمد احلٚمق/ ٟمٍم اهلل احلٜمٗمل

. م1979/   ـ1399/ اًمٓمٌٕم٦م إومم

 (ح  )

مجع ظبدافرمحن بن حمّد بن ؿٚشم افًٚصّي / حٚصٜٔ افروض ادربع ذح زاد ادستَْع- 

. هـ1423افىبًٜ افتٚشًٜ / هـ1392ت)افْجدي 

 ًمٚمٕماّلُم٦م حمٛمد أُملم سمـ قمٛمر أومٜمدي/ (رد ادحتٚر ظذ افدر ادختٚر)حٚصٜٔ ابن ظٚبدين - 

.  دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب/( ـ1252ت)اًمدُمِم٘مل اًمِمٝمػم سم٤مسمـ قم٤مسمديـ 

ٕيب احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م اعم٤موردي / (ذح خمتك ادزين)احلٚوي - 

اًمٓمٌٕم٦م إومم / دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م/ حت٘مٞمؼ قمكم حمٛمد ُمٕمّقض وزُمٞمٚمف/ ( ـ450ت)

 . ـ1414

اإلؿم٤مرة ذم )وُمٕمف يمت٤مب / ( ـ474)ٕيب اًمقًمٞمد ظمٚمػ سمـ ؾمٚمٞمامن اًم٤ٌمضمل / احلدود- 

ًمٚم٤ٌمضمل, وُمٕمٝمام يمت٤مب شم٘مري٥م اًمق قل إمم قمٚمؿ اًمّمقل, ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمد سمـ  (أ قل اًمٗم٘مف

دار اًمٙمت٥م / حت٘مٞمؼ حمٛمد طمًـ حمٛمد طمًـ إؾمامقمٞمؾ. ( ـ741ت)أمحد سمـ ضمزي اًمٙمٚمٌل 

.  ـ1424اًمٓمٌٕم٦م إومم / اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 (د  )




 
حت٘مٞمؼ حمٛمد / ( ـ728ت)ٕمحد سمـ قمٌداحلٚمٞمؿ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م / درء تًٚرض افًَل وافَْل- 

 ـ 1391/  اًمري٤مضدار اًمٙمٜمقز إدسمٞم٦م / رؿم٤مد ؾم٤ممل

/ ( ـ1051)عمٜمّمقر سمـ يقٟمس سمـ إدريس اًمٌٝمقيت  / دؿٚئق أوإ افْٓى فؼح ادْتٓى- 

.  ـ1414اًمٓمٌٕم٦م إومم / قم٤ممل اًمٙمت٥م

/ (تراجم ظِامء ادذهٛ ادٚفُي)افديبٚج ادذهٛ دم مًرؾٜ أظٔٚن ظِامء ادذهٛ - 

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م / ( ـ799ت)إلسمرا ٞمؿ سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ ومرطمقن اًمٞمٕمٛمري 

. سمػموت

 (ذ  )

حت٘مٞمؼ / ( ـ542ت)ٕيب احلًـ قمكم سمـ سم٤ًمم اًمِمٜمؽميٜمل / افذخرة دم حمٚشن أهل اْلزيرة- 

 . ـ1399اًمٓمٌٕم٦م إومم /  شمقٟمسًمٞمٌٞم٤م / اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب/ إطم٤ًمن قم٤ٌمس

 (ر  )

. حٚصٜٔ ابن ظٚبدين = رد ادحتٚر ظذ افدر ادختٚر- 

سمدون / حت٘مٞمؼ أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر/ ( ـ204ت)عمحٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل  / افرشٚفٜ- 

 .ُمٕمٚمقُم٤مت ٟمنم

مع ذح زروق / (هـ386ت)ٕيب حمّد ظبداهلل بن أيب زيد افَرواين / افرشٚفٜ - 

 .هـ1402/ دار افٍُر/ وافتْوخي

 عمٜمّمقر سمـ يقٟمس اًمٌٝمقيت /(خمتك ادَْع)افروض ادربع ذح زاد ادستَْع - 

  . ـ1410اًمٓمٌٕم٦م إومم / دار اًمٗمٙمر / حت٘مٞمؼ ؾمٕمٞمد حمٛمد اًمٚمح٤مم/( ـ1051ت)

 عمقومؼ اًمديـ قمٌداهلل سمـ أمحد اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد /روضٜ افْٚطر وجْٜ ادْٚطر-  

اًمٓمٌٕم٦م / دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب/ راضمٕمف وأقمد ومٝم٤مرؾمف ؾمٞمػ اًمديـ اًمٙم٤مشم٥م/ ( ـ620ت)

.  ـ1419اًم٤ًمدؾم٦م 

 (ز  )




 
/ حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط/ ( ـ751ت)ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م / زاد ادًٚد دم هدي خر افًبٚد- 

.  ـ1405اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م / ُمٙمت٦ٌم اعمٜم٤مر/ ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م/ وقمٌداًم٘م٤مدر إرٟم١موط

 (س  )

 2ج/ عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين/ شِسِٜ إحٚديٞ افؤًٍٜ وأثرهٚ افزء ظذ إمٜ- 

. اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل

إقمداد وشمٕمٚمٞمؼ / ( ـ275ت)/ أسمقداود/ ًمًٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين/ شْن أيب داود- 

.  ـ1388دار احلدي٨م اًمٓمٌٕم٦م إومم / قمزت قمٌٞمد اًمدقم٤مس

حت٘مٞمؼ حمٛمد وم١ماد / ( ـ273ت)/ اسمـ ُم٤مضم٦م/ عمحٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل/ شْن ابن مٚجٜ- 

.  ـ1395دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب / قمٌداًم٤ٌمىمل

 (اًمٙمؼمى)اًمًٜمـ اًمٙمٌػم  = شْن افبَٔٓي- 

/ 1/2حت٘مٞمؼ أمحد ؿم٤ميمر ج/ ( ـ279ت)عمحٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذي / شْن افسمذي- 

وذم آظمره اًمٕمٚمؾ اًمّمٖمػم ًمٚمؽمُمذي / 4/5وإسمرا ٞمؿ قمٓمقة /3وحمٛمد وم١ماد قمٌداًم٤ٌمىمل ج

. سمػموت/ دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب/ أيْم٤مً 

ٕيب حمٛمد قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ اًمٗمْمؾ سمـ هبرام اًمدارُمل / شْن افدارمي - 

اًمٓمٌٕم٦م / اًمري٤مض/ دار اعمٖمٜمل/ طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد اًمداراين: حت٘مٞمؼ/ ( ـ255ت)

.  ـ1421إومم 

/ وهب٤مُمِمف ز ر اًمرسمك قمغم اعمجتٌك/ ( ـ303ت)ٕمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜم٤ًمئل / شْن افْسٚئي- 

/ يمام رضمٕم٧م إمم ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل ـمٌع دار اعمٕمروم٦م. دار إطمٞم٤مء اًمؽماث/ وطم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي

وقمٜمد /  ـ1414اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م / سمتح٘مٞمؼ وشمرىمٞمؿ ُمٙمت٥م حت٘مٞمؼ اًمؽماث اإلؾمالُمل

 .اًمٕمزو إًمٞمٝم٤م أؿمػم إمم ذًمؽ

إلُم٤مم أسمق قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜم٤ًمئل ل(/ افُزى)شْن افْسٚئي - 

ُم١مؾم٦ًم / طمًـ قمٌد اعمٜمٕمؿ ؿمٚمٌل وإذاف ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط : حت٘مٞمؼ(/  ـ303: ت)

. م2001 ـ ـ 1422/ إومم : اًمٓمٌٕم٦م/  ًمٌٜم٤من–اًمرؾم٤مًم٦م سمػموت 




 
اجلق ر "وذم ذيٚمف / ( ـ458ت)ٕمحد سمـ احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل  / (افُزى)افسْن افُبر  -

 . ـ1344اْلٜمد / ُمٓمٌٕم٦م جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م/ "اًمٜم٘مل

/ ( ـ748ت)/ ًمِمٛمس اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمثامن ىمٞمامز اًمذ ٌل/ شر أظالم افْبالء- 

 ـ  1402اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م / ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م/ أذف قمغم حت٘مٞم٘مف ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط

 (ش  )

. دار اًمٗمٙمر / عمحٛمد سمـ حمٛمد خمٚمقف / صجرة افْور افزـٜٔ دم ضبَٚت ادٚفُٜٔ- 

اًمٓمٌٕم٦م / دار اًمٗمٙمر/ ( ـ911ت)جلالل اًمديـ قمٌداًمرمحـ اًمِمٞمقـمل  / ذح افتْبٔه- 

. إومم

ًمِمٝم٤مب اًمديـ أسمقاًمٕم٤ٌمس أمحد / ذح تَْٔح افٍهول دم اختهٚر ادحهول دم إصول- 

دار / اًم٘م٤م رة/ ُمٙمت٦ٌم اًمٙمٚمٞم٤مت إز ري٦م/ حت٘مٞمؼ ـمف قمٌداًمرؤوف ؾمٕمد/ اًم٘مراذم

 . ـ1393/ اًمٓمٌٕم٦م إومم/ ًمٌٜم٤من/ سمػموت/ اًمٗمٙمر

ًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمٞمًك سمـ ٟم٤مضمل اًمتٜمقظمل /  ذح افتْوخي ظذ افرشٚفٜ فَِرواين- 

ٕمحد سمـ حمٛمد اًمؼمٟمز / ُمع ذح زروق قمغم ُمتـ اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚم٘مػموايت/( ـ837ت)

.  ـ1402/ دار اًمٗمٙمر/ ( ـ899ت)اًمٗم٤مد اعمٕمروف سمزّروق 

ٕمحد سمـ حمٛمد اًمؼمٟمز اًمٗم٤مد اعمٕمروف سمزّروق / ذح زروق ظذ متن افرشٚفٜ فَِروايت- 

/ دار اًمٗمٙمر/ ( ـ837ت)ُمع ذح ىم٤مؾمؿ سمـ قمٞمًك سمـ ٟم٤مضمل اًمتٜمقظمل / ( ـ899ت)

.  ـ1402

ًمٚمٕمالُم٦م أيب اًمؼميم٤مت أمحد سمـ /  إػ مذهٛ اإلمٚم مٚفكافؼح افهٌر ظذ أؿرب ادسٚفك- 

.  ـ1398/ دار اعمٕمروم٦م/ ًمٚمّم٤موي/ قمغم  ٤مُمش سمٚمٖم٦م اًم٤ًمًمؽ / حمٛمد سمـ أمحد اًمدردير

/ دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم/ ( ـ1122ت)عمحٛمد اًمزرىم٤مين  / ذح افزرؿٚين دوضٖ مٚفك -

.  ـ1398سمػموت 

ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمد / ذم اًمٗم٘مف قمغم ُمذ ٥م اإلُم٤مم أمحد/ ذح افزرـق ظذ خمتك اخلرؿي- 




 

/ حت٘مٞمؼ وختري٩م قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ آل ضمؼميـ/ ( ـ772ت)سمـ قمٌداهلل اًمزريمٌم 

. سمدون ُمٕمٚمقُم٤مت ٟمنم

ًمٚمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ أمحد سمـ / ذح افُوـٛ ادْر ادسّى بّختك افتحرير دم أصول افٍَه- 

حت٘مٞمؼ حمٛمد اًمزطمٞمكم وٟمزيف / قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمكم اًمٗمتقطمل احلٜمٌكم اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٜمج٤مر

/ دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل/ ُمريمز اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل/ ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز/ مح٤مد

 .ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م

ًمٜمجؿ اًمديـ أيب اًمرسمٞمع ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اًم٘مقي سمـ قمٌداًمٙمريؿ سمـ / ذح خمتك افروضٜ- 

ـمٌع قمغم ٟمٗم٘م٦م إُمػم قمٌداهلل سمـ / حت٘مٞمؼ قمٌداهلل سمـ قمٌداعمحًـ اًمؽميمل/ ؾمٕمٞمد اًمٓمقذم

.  ـ1410/اًمٓمٌٕم٦م إومم/ ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م/ قمٌداًمٕمزيز آل ؾمٕمقد

طم٘م٘مف / ( ـ321ت)ٕيب ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م اًمٓمح٤موي /  ذح مًٚين أثٚر-

اًمٓمٌٕم٦م إومم / دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م/ ووٌٓمف وٟمً٘مف و ححف حمٛمد ز ري اًمٜمج٤مر

 . ـ1399

دىم٤مئؼ أوزم اًمٜمٝمك ًمنمح اعمٜمتٝمك  = ذح مْتٓى اإلرادات- 

قمٌداهلل سمـ قمٛمر سمـ حت٘مٞمؼ /  ًمإلُم٤مم اعمحدث أيب سمٙمر حمٛمد سمـ احلًلم أضمرى /افؼيًٜ- 

 .اًمري٤مض/  اًمقـمـدار/ جيلمؾمٚمٞمامن اًمد

 (ص  )

. اإلطم٤ًمن سمت٘مري٥م  حٞمح اسمـ طم٤ٌمن  =  صحٔح ابن حبٚن -

طم٘م٘مف وقمٚمؼ قمٚمٞمف / ( ـ311ت) عمحٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ظمزيٛمـ٦م /صحٔح ابن خزيّٜ- 

/ اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل/ وظمّرج أطم٤مديثف وىمّدم ًمف اًمديمتقر حمٛمد ُمّمٓمٗمك إقمٔمٛمل

1390  .

اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ًمٚمٌخ٤مري  = صحٔح افبخٚري- 

ٟمنم /  حح أطم٤مديثف حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين/ صحٔح شْن أيب دود بٚختهٚر افسْد- 




 

.  ـ1409اًمٓمٌٕم٦م إومم / اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل/ ُمٙمت٥م اًمؽمسمٞم٦م اًمٕمريب

اجل٤مُمع اًمّمحٞمح عمًٚمؿ = صحٔح مسِم - 

ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ / افهِٜ دم تٚريخ أئّٜ إٕدفس وظِامئٓم وحمدثٔٓم وؾَٓٚئٓم وأدبٚئٓم- 

اًمٜم٤مذ ُمٙمت٦ٌم / قمٜمل سمف اًمًٞمد قمزت اًمٕمٓم٤مر احلًٞمٜمل/ ظمٚمػ اعمٕمروف سم٤مسمـ سمِمٙمقال

. م1994/   ـ1414/ اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م/ سم٤مًم٘م٤م رة/ اخل٤مٟمجل

 (ض  )

اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل / وّٕمػ أطم٤مديثف حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين / ضًٔف شْن أيب دود- 

.  ـ1412اًمٓمٌٕم٦م إومم 

 (ط  )

ٚظ-  ٍَّم ٞمقـمل/ ضبَٚت احل ًّ يـ قمٌد اًمّرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًم راضمع اًمٜمًخ٦م ووٌط / جلالل اًمدِّد

/ اًمٓمٌٕم٦م إومم/ ًمٌٜم٤من/ سمػموت/ اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م دار/ جلٜم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء أقمالُمٝم٤م

. م1983/  ـ1403

ُمٓمٌٕم٦م اًمًٜم٦م / ًمٚم٘م٤ميض أيب يٕمغم حمٛمد سمـ احلًلم اًمٗمراء اًمٌٖمدادي احلٜمٌكم/ ضبَٚت احلْٚبِٜ- 

. و قرة قمٜمٝم٤م ًمدار اعمٕمروم٦م/ اعمحٛمدي٦م

اجلقا ر اعمْمٞم٦م  = ضبَٚت احلٍْٜٔ- 

/ شمٕمٚمٞمؼ قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ ظم٤من/ ٕيب سمٙمر سمـ أمحد سمـ حمٛمد اسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم/ ضبَٚت افّنٚؾًٜٔ- 

. م1987/   ـ1407/ اًمٓمٌٕم٦م إومم/ قم٤ممل اًمٙمت٥م

ٞمقـمل/ ضبَٚت ادٍِّّسين-  ًّ يـ قمٌد اًمّرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًم راضمع اًمٜمًخ٦م ووٌط / جلالل اًمدِّد

/ اًمٓمٌٕم٦م إومم/ ًمٌٜم٤من/ سمػموت/ داراًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م/ أقمالُمٝم٤م جلٜم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء

. م1983/  ـ1403

/ دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م/ حت٘مٞمؼ حمٛمد طم٤مُمد اًمٗمّ٘مل/ افىرق احلُّٜٔ دم افّسٔٚشٜ افّؼظٜٔ- 

 .ًمٌٜم٤من/ سمػموت




 
 

 (ع  )

 ِم٤مم (/  ـ543ت) سمـ اًمٕمريب اعم٤مًمٙملٓ/ ظٚرضٜ إحوذي بؼح صحٔح افسمذي- 

 ـ   ـ1415اًمٓمٌٕم٦م إومم/  ًمٌٜم٤من– سمػموت  دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب/ ؾمٛمػم اًمٌخ٤مري

. م 1995

/ ًمت٘مل اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد احلًٜمل اًمٗم٤مد اعمٙمل / افًَد افثّغ دم تٚريخ افبِد إمغ- 

ووأيمٛمؾ اًمتح٘مٞمؼ وم١ماد ؾمٞمد / حت٘مٞمؼ حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل ًمٚمجزء إول/ ( ـ832ت)

ُم١مؾم٦ًم / وأيمٛمؾ حت٘مٞمؼ اعمجٚمد اًمث٤مُمـ حمٛمقد اًمٓمٜم٤مطمل/ 7إمم اجلزء / 2ُمـ اجلزء 

.  ـ1406اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م / اًمرؾم٤مًم٦م

 (غ   ) 

حت٘مٞمؼ قمكم / ( ـ685ت)ًمٕمٌداهلل سمـ قمٛمر اًمٌٞمْم٤موي / افٌٚيٜ افَهوى دم درايٜ افٍتوى- 

. اًمدُم٤مم/ دار اإل الح/ حمل اًمديـ اًم٘مرة داهمل

 (ف  )

/ ( ـ852ت)ٕمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين / ؾتح افبٚري بؼح صحٔح افبخٚري- 

شمرشمٞم٥م وشمرىمٞمؿ حمٛمد وم١ماد / (3-1ج)حت٘مٞمؼ قمٌداًمٕمزيز سمـ سم٤مز إمم يمت٤مب اجلٜم٤مئز 

. اعمٙمت٦ٌم اًمًٚمٗمٞم٦م/ قمٌداًم٤ٌمىمل

ٟمنم حمٛمد أُملم دُم٩م / ًمٕمٌداهلل ُمّمٓمٗمك اعمراهمل/ افٍتح ادبغ دم ضبَٚت إصوفٔغ - 

.  ـ1394/ اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م/  سمػموتوذيم٤مه 

وذم اْل٤مُمش / ( ـ925ت)ٕيب حيل زيمري٤م إٟمّم٤مري / ؾتح افوهٚب بؼح مْٟٓ افىالب- 

ًمٚمًٞمد / اًمرؾم٤مئؾ اعمذ ٌٞم٦م ذم اعم٤ًمئؾ اًمدىمٞم٘م٦م اعمٜمٝمجٞم٦م/ ُمٜمٝم٩م اًمٓمالب ًمٚمٛم١مًمػ

. سمػموت/ ٟمنم دار اعمٕمروم٦م/ ُمّمٓمٗمك اًمذ ٌل اًمِم٤مومٕمل

يـ أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح اعم٘مدد/ افٍروع-  وذم احل٤مؿمٞم٦م شمّمحٞمح / ًمِمٛمس اًمدِّد




 

أذف قمغم / / ًمٕمالء اًمديـ أيب احلًـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن اعمرداوي صمؿ اًمّم٤محلل/ اًمٗمروع

اًمٓمٌٕم٦م / قم٤ممل اًمٙمت٥م/  ـ1379/ ـمٌٕمٝم٤م وُمراضمٕمتٝم٤م قمٌد اًمٚمٓمٞمػ حمٛمد اًمًٌٙمل

.  ـ1402/ اًمث٤مًمث٦م سم٤مٕووم٧ًم

ِّم افّثبوت-  ًمٕمٌد اًمٕمكم حمٛمد سمـ ٟمٔم٤مم اًمّديـ إٟمّم٤مري / ؾواتح افرمحوت ذح مس

/ ( ـ1120ت)ٕمحد سمـ همٜمٞمؿ اًمٜمٗمراوي / افٍواـه افدواين ذح رشٚفٜ أيب زيد افَرواين- 

. سمػموت/ دار اعمٕمروم٦م

 (ق  )

ضمد مل/ افَٚموس ادحٔط وافَٚبوس افوشٔط اْلٚمع دٚ ذهٛ من ـالم افًرب صامضٔط- 

اعم١مؾم٦ًم اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م / ( ـ817ت)اًمديـ حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموز آسم٤مدى 

.  دار اجلٞمؾ/ واًمٜمنم

 (ك  )

ًمإلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ / افُٚصف دم مًرؾٜ من فه روايٜ دم افُتٛ افستٜ- 

ًمؼم ٤من اًمديـ أيب اًمقوم٤مء إسمرا ٞمؿ سمـ حمٛمد / وُمٕمف طم٤مؿمٞمتف/ اًمّدُمِم٘ملقمثامن اًمذ ٌل 

وظمّرج ٟمّمق ٝم٤م أمحد / ىمدم ْل٤م وقمٚمؼ قمٚمٞمف حمٛمد قمقاُم٦م/ ؾمٌط اسمـ اًمٕمجٛمل احلٚمٌل

 . ـ1413اًمٓمٌٕم٦م إومم / ُم١مؾم٦ًم قمٚمقم اًم٘مرآن/ ذيم٦م دار اًم٘مٌٚم٦م/ حمٛمد ٟمٛمر اخلٓمٞم٥م

دار اًمٙمت٥م / ( ـ463ت)ٓسمـ قمٌداًمؼم اًمٜمٛمري / (دم ؾَه أهل ادديْٜ ادٚفُي)افُٚدم - 

.  ـ1407اًمٓمٌٕم٦م إومم  / اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ًمٜمقر اًمديـ قمكم سمـ أيب سمٙمر اْلٞمثٛمل / ـنف إشتٚر ظن زوائد افبزار ظذ افُتٛ افستٜ  -

اًمٓمٌٕم٦م إومم / ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م/ حت٘مٞمؼ طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل/ ( ـ807ت )

 . ـ1399

  (ل  )

 حمٛمد طمًـ .د: حت٘مٞمؼ/( ـ476ت)ٕيب إؾمح٤مق إسمرا ٞمؿ سمـ قمكم اًمِمػمازي / افِّع - 




 

.  دُمِمؼ–دار اًمٗمٙمر /  ٞمتق

 (م  )

/ اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م/ دار اعمٕمروم٦م/ ًمإلُم٤مم أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد اًمّنظمز احلٜمٗمل/ ادبسوط- 

 م1978/  ـ1398

/ دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب/ ( ـ807ت)ًمٕمكم سمـ أيب سمٙمر اْلٞمثٛمل  / جمّع افزوائد ومْبع افٍوائد -

 . ـ1402اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م 

ويٚمٞمف  ومتح / ( ـ676ت)ٕيب زيمري٤م حيل سمـ ذف اًمٜمقوي / ادجّوع ذح ادٓذب- 

دار / ويٚمٞمف اًمتٚمخٞمص احلٌػم ٓسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين/ ًمٚمراومٕمل/ اًمٕمزيز ذح اًمقضمٞمز

. اومٙمر

مجع / ( ـ728ت)ٕمحد سمـ قمٌداحلٚمٞمؿ سمـ قمٌداًمًالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م / جمّوع افٍتٚوى- 

.  ـ1398اًمٓمٌٕم٦م إومم / ؾمقري٤م/ ُمٓمٌٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م/ قمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ

دراؾم٦م / ًمٚمٗمخر اًمرازي أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلًلم / ادحهول دم ظِم إصول- 

اعمٛمٚمٙم٦م / ـمٌع سمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م/ وحت٘مٞمؼ ـمف ضم٤مسمر اًمٕمٚمقاين

 ..  م1980/  ـ1400/ اًمٓمٌٕم٦م إومم/ اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م

 .دار اًمٗمٙمر/ حت٘مٞمؼ أمحد ؿم٤ميمر/ ( ـ456)ًمٕمكم سمـ طمزم  / ادحذ -

/ ( ـ321ت)ٕيب ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م اًمٓمح٤موي خمتك اختالف افًِامء - 

دار / حت٘مٞمؼ د قمٌداهلل ٟمذير أمحد/ ( ـ375ت)اظمتّم٤مر أسمقسمٙمر أمحد اجلّم٤مص اًمرازي 

 . ـ1416اًمٓمٌٕم٦م إومم / اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م

ذي٤مب . حت٘مٞمؼ د/ ( ـ699ت)ٕمحد سمـ ومرح اًمٚمخٛمل اإلؿمٌٞمكم / خمتك خالؾٔٚت افبَٔٓي- 

اًمٓمٌٕم٦م إومم / ذيم٦م اًمري٤مض / ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد اًمري٤مض/ قمٌدضم٤مًمٙمريؿ ذي٤مب قم٘مؾ

.  ـ1417

طم٘م٘مف / ( ـ321ت)ٕيب ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م اًمٓمح٤موي / خمتك افىحٚوي- 




 

.  ـ1406اًمٓمٌٕم٦م إومم / سمػموت/ دار إطمٞم٤مء اًمٕمٚمقم / وقمٚمؼ قمٚمٞمف أسمقاًمقوم٤مء إومٖم٤مين

ٓسمـ اًمٚمح٤مم أيب احلًـ قمالء اًمديـ قمكم سمـ قم٤ٌمس اًمٌٕمكم / ادختك دم أصول افٍَه- 

. م1980/  ـ1400/دُمِمؼ/ دار اًمٗمٙمر/ حت٘مٞمؼ ُمّمٓمٗمك ُمٔمٝمر سم٘م٤م/ احلٜمٌكم

اعمديٜم٦م / اعمٙمت٦ٌم اًمًٚمٗمٞم٦م/ (ه3931ت)عمحٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل  / مذـرة أصول افٍَه -

 .اعمٜمقرة

ويٚمٞمف / (ه654ت)ٓسمـ طمزم  / مراتٛ اإلمجٚع دم افًبٚدات وادًٚمالت وآظتَٚدات -

 .دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م/ ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م» ٟم٘مد ُمراشم٥م اإلمج٤معش

 احلٜمٗمل اًمٙمرُم٤مين ُمٜمّمقر أسمق اًمديـ زيـ ؾمٗمٞم٤من سمـ ُمٙمرم سمـ محدمل/ ادسٚفك دم ادْٚشك - 

- دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م/ حت٘مٞمؼ ؾمٕمقد اًمنميؿ/  ـ597 ؾمٜم٦م طمدود ذم اعمتقرم

.  ـ1424اًمٓمٌٕم٦م إومم / سمػموت

ٕيب قمٌداهلل حمٛمد سمـ قمٌداهلل احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري / ادستدرك ظذ افهحٔحغ- 

حت٘مٞمؼ ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر / وُمٕمف خمتٍم اعمًتدرك ًمٚمذ ٌل سم٤مْل٤مُمش/ ( ـ405ت)

 ورضمٕم٧م إمم ـمٌٕم٦م أظمرى ًمٚمٛمًتدرك ُمٕمف .سمػموت/ دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م/ قمٓم٤م

/ وآؾمتدراك قمغم اعمًتدرك/ شمٚمخٞمص اعمًتدرك وزوائد اعمًتدرك قمغم اًمٙمت٥م اًمًت٦م

/  ٜمٕمف أيب قمٌداهلل قمٌداًمًالم سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر قمٚمقش/ واعمدظمؾ عمٕمروم٦م اعمًتدرك

وشمتٛمٞمز اإلطم٤مًم٦م إمم  ذه اًمٓمٌٕم٦م سمذيمر /  ـ1418اًمٓمٌٕم٦م إومم / سمػموت/ دار اعمٕمروم٦م

. ُمع اجلزء واًمّمٗمح٦م/ رىمؿ احلدي٨م

/ "ومقاشمح اًمرمحقت"وُمٕمف / ( ـ505ت)ٕيب طم٤مُمد اًمٖمزازم  / ادستهٍى دم ظِم إصول -

 . ـ1403اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م / دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 / ( ـ538ت)يب اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمر اًمزخمنمي ٕ/ ادستَل دم أمثٚل افًرب- 

 1987اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م , /  سمػموت–داراًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

وهب٤مُمِمف / اًمٓمٌٕم٦م اعمٞمٛمٜمٞم٦م/ ( ـ241ت)ٕمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ / مسْد أمحد بن حْبل- 




 

وإذا . ـ1398اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م / سمػموت/ اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل/ اعمٜمتخ٥م ُمـ يمٜمز اًمٕمامل

: رضمٕم٧م إمم اًمٓمٌٕم٦م اًمتل أ درهت٤م دار اًمرؾم٤مًم٦م سمتح٘مٞمؼ مج٤مقم٦م أذف قمغم اًمتح٘مٞمؼ

اًمٓمٌٕم٦م / قمٌداهلل سمـ قمٌداعمحًـ اًمؽميمل: اإلذاف اًمٕم٤مم ًمٚمديمتقر/ ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط

اًمرؾم٤مًم٦م ُمع ذيمر اجلزء واًمّمٗمح٦م ورىمؿ ):  ـ أٟمٌف قمغم ذًمؽ سم٘مقزم1413إومم 

 .(احلدي٨م

. يمِمػ إؾمت٤مر = مسْد افبزار- 

 حت٘مٞمؼ طمًلم ؾمٚمٞمؿ /أيب يٕمغم اعمق كم محد سمـ قمكم سمـ اعمثٜمك اًمتٛمٞمٛملٕ / أيب يًذمسْد- 

 . ـ1405اًمٓمٌٕم٦م إومم  /دُمِمؼ –  دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث/أؾمد

ًمّراومٕمل اًمٕمالَُّم٦م أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اعمّ٘مري ل/ادهبٚح ادْر دم ؽريٛ افّؼح افُبر- 

 . سمػموت, ًمٌٜم٤من, اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م/اًمٗمٞمُّدقُمل

ًمٚمح٤مومظ أيب سمٙمر قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم اًمٙمقذم / ادهْف دم إحٚديٞ وأثٚر- 

/ إدارة اًم٘مرآن واًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م/ شمّمحٞمح خمت٤مر أمحد اًمٜمدوي/ ( ـ234ت)اًمٕمٌز 

.  ـ1406 /سم٤ميمًت٤من /يمراشمٌم

حت٘مٞمؼ طمٌٞم٥م / ( ـ211ت)ًمٚمح٤مومظ أيب سمٙمر قمٌد اًمرّزاق سمـ اْلامم اًمّمٜمٕم٤مين / ادهْف- 

شمقزيع اعمٙمت٥م / سم٤ميمًت٤من/ يمراشمٌم/ ُمٜمِمقرات اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل/ اًمرمحـ إقمٔمٛمل

.  ـ1390/ اًمٓمٌٕم٦م إومم/ سمػموت/ اإلؾمالُمل

وُمٕمف خمتٍم / ( ـ388ت)حلٛمد سمـ حمٛمد اخلٓم٤ميب / ذح ؾمٜمـ أيب داود/ مًَٚل افسْن- 

وأمحد حمٛمد / حت٘مٞمؼ حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل/ وهتذي٥م اًمًٜمـ ٓسمـ اًم٘مٞمؿ/ اًمًٜمـ ًمٚمٛمٜمذري

.  ـ1400دار اعمٕمروم٦م / ؿم٤ميمر

ىمًؿ اًمتح٘مٞمؼ سمدار / ( ـ360ت)ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين  / ادًجم إوشط- 

اعمحًـ سمـ إسمرا ٞمؿ  و قمٌد/ ُمٕم٤مذ ـم٤مرق سمـ قمقض اهلل سمـ حمٛمد أسمق/ احلرُملم

 ـ 1415/ ُمٜمِمقرات دار احلرُملم سم٤مًم٘م٤م رة/ احلًٞمٜمل




 
 .ـ ه1404/دار سمػموت/ دار  ٤مدر / (ـه626ت)ًمٞم٤مىمقت احلٛمقي  / مًجم افبِدان -

/ حت٘مٞمؼ محدي قمٌداعمجٞمد اًمًٚمٗمل/ ( ـ360ت)ًمًٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين  / ادًجم افُبر -

 .اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

ًمٕمٌداهلل سمـ قمٌداًمٕمزيز اًمٌٙمري  / مًجم مٚ اشتًجم من أشامء افبالد وادواضع -

 .قم٤ممل اًمٙمت٥م/ حت٘مٞمؼ ُمّمٓمٗمك اًمً٘م٤م/ ( ـ784ت)

ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م   = مًجم مَٚئس افٌِٜ -

حت٘مٞمؼ / ( ـ422ت)ًمٚم٘م٤ميض قمٌداًمق ٤مب اًمٌٖمدادي / (ظذ مذهٛ ظَٚل ادديْٜ)ادًوٕٜ  - 

. ُمٙم٦م/ اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م/ محٞمش قمٌداحلؼ/ ودراؾم٦م

ٕيب حمٛمد قمٌداهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد / (ذح خمتك اخلرؿي)ادٌْي - 

ويٚمٞمف اًمنمح اًمٙمٌػم ًمِمٛمس اًمديـ قمٌداًمرمحـ سمـ أيب قمٛمر عم٘مدد / ( ـ620ت)

. ـمٌٕم٦م سم٤مٕووم٧ًم. دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ًمٚمٜمنم واًمتقزيع/ ( ـ682ت)

دار / حت٘مٞمؼ قمٌداًمًالم  ٤مرون/ ( ـ395ت)ٕيب احلًلم أمحد سمـ وم٤مرس / مَٚئس افٌِٜ- 

. إيران/ إؾمامقمٞمٚمٞم٤من ٟمجٗمل/ اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

حت٘مٞمؼ حمٛمد ؾمٞمد / ( ـ845ت)عمحٛمد سمـ قمٌداًمٙمريؿ اًمِمٝمرؾمت٤مين  / ادِل وافْحل- 

.  ـ1400 /دار اعمٕمروم٦م/ اًمٙمٞمالين

دار / ( ـ494ت)ٕيب اًمقًمٞمد ؾمٚمٞمامن سمـ ظمٚمػ اًم٤ٌمضمل / ادْتَى ذح موضٖ اإلمٚم مٚفك- 

ُمٓمٌٕم٦م اًمًٕم٤مدة  /  ـ1332ُمّمقرة قمـ اًمٓمٌٕم٦م إومم / سمػموت/ اًمٙمت٤مب اًمٕمريب

 .سمٛمٍم

ًمًٞمػ اًمديـ أيب احلًـ قمكم سمـ حمٛمد أُمدي / مْتٓى افسول دم ظِم إصول- 

ويٚمٞمف حتّمٞمؾ اعم٠مُمقل ُمـ قمٚمؿ إ قل خمتٍم إرؿم٤مد اًمٗمحقل ٕيب / ( ـ631ت)

حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ أمحد ومريد / ( ـ1307ت)اًمٓمٞم٥م  ديؼ سمـ طمًـ اًم٘مٜمقضمل اًمٌخ٤مري 

.  ـ1424اًمٓمٌٕم٦م إومم /  سمػموتدار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م / اعمزيدي




 
/ ( ـ505ت) حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم أسمق طم٤مُمد/ ادْخول دم تًَِٔٚت إصول- 

.  ـ1400اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  /  دُمِمؼدار اًمٗمٙمر / حمٛمد طمًـ  ٞمتق. د: حت٘مٞمؼ 

 شم٠مًمٞمػ أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ /مواهٛ اْلِٔل فؼح خمتك خِٔل- 

طم٤مديثف أ وٌٓمف وظمرج آي٤مشمف و /ـ ه954اعمٖمريب اعمٕمروف سم٤محلٓم٤مب اًمرقمٞمٜمل اعمتقذم ؾمٜم٦م 

-     1416ومم ٕاًمٓمٌٕم٦م ا/ دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ًمٌٜم٤من /اًمِمٞمخ زيمري٤م قمٛمػمات

.  م 1995

. ُمقؾمققم٦م اإلمج٤مع ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل = موشوظٜ اإلمجٚع- 

. سمػموت/ دار اًمٕمرسمٞم٦م/ ًمًٕمدي أيب ضمٞم٥م/ موشوظٜ اإلمجٚع دم افٍَه اإلشالمي- 

/ م1998ذيم٦م طمرف ًمت٘مٜمٞم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت ُمٍم/ موشوظٜ احلديٞ افؼيف فُِتٛ افتسًٜ- 

. اقمتٛمدت قمٚمٞمٝم٤م ذم ٟم٘مؾ ٟمص احلدي٨م ُمـ اًمٙمت٥م اًمتًٕم٦م/ اإل دار اًمث٤مين

اًمٓمٌٕم٦م /  اًمٙمقي٧م/ وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م /  (افُويتٜٔ)ادوشوظٜ افٍَٜٓٔ - 

. سمٛمٍم/ سمٛمٓم٤مسمع دار اًمّمٗمقة/  ـ1414/ اًمراسمٕم٦م

حت٘مٞمؼ وشمرىمٞمؿ حمٛمد وم١ماد / ( ـ179ت)عم٤مًمؽ سمـ أٟمس إ ٌحل / موضٖ مٚفك  -

 . ـ1406دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب / قمٌداًم٤ٌمىمل

 (ن  ) 

جلامل اًمديـ قمٌداهلل سمـ يقؾمػ اًمزيٚمٕمل / ٕهٛ افرايٜ دم َّتريٟ أحٚديٞ اهلدايٜ- 

اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م / ٟمنم اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م/ ُمع طم٤مؿمٞمتف سمٖمٞم٦م إعمٕمل/ ( ـ762ت)

 . ـ1393

 . ـ1400دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م / جلٕمٗمر احلًٜمل اًمٙمت٤مين/ ٕيم ادتْٚثر من احلديٞ ادتواتر- 

ٕيب اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمكم يـ أمحد اًم٘مٚم٘مِمٜمدي / َنٚيٜ إرب دم مًرؾٜ إٔسٚب افًرب- 

شم٠مًمٞمػ مج٤مل اًمديـ قمٌداًمرطمٞمؿ سمـ / َنٚيٜ افسول دم ذح مْٓٚج افوصول إػ ظِم إصول- 




 

دار / ؿمٕم٤ٌمن حمٛمد إؾمامقمٞمؾ. د: طم٘م٘مف وظمرج ؿمقا ده/ ( ـ772ت)احلًـ اإلؾمٜمقي 

 ـ 1420اًمٓمٌٕم٦م إومم / اسمـ طمزم

  (هـ  ) 

ـمٌع سمٕمٜم٤مي٦م / إلؾمامقمٞمؾ سم٤مؿم٤م اًمٌٖمدادي/  هديٜ افًٚرؾغ أشامء ادٗفٍغ وآثٚر ادهٍْغ- 

/ دار اًمٕمٚمقم احلديث٦م / م1955/ اؾمت٤مٟمٌقل/ ويم٤مًم٦م اعمٕم٤مرف اجلٚمٞمٚم٦م ذم ُمٓمٌٕمتٝم٤م اًمٌٝمٞم٦م

. سمػموت

 (و  ) 

ىمدم ْل٤م وطم٘م٘مٝم٤م / وصٜٔ افنٔخ افٍَٔه احلٚؾظ أيب افوفٔد افبٚجي إٕدفز فوفديه- 

ُمٙمت٦ٌم ٟمٔم٤مم يٕم٘مقيب / وٛمـ ؾمٚمًٚم٦م دوم٤مئـ اخلزائـ/ قمٌداًمٚمٓمٞمػ سمـ حمٛمد اجلٞمالين

 ـ 1423اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م / دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م/  اًمٌحريـاخل٤م ٦م 
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 268وُمـ ي٘متؾ ُم١مُمٜم٤ًم ُمتٕمٛمدًا  93

وإذا رضسمتؿ ذم إرض ومٚمٞمس قمٚمٞمٙمؿ ضمٜم٤مح أن شم٘مٍموا ُمـ  101
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كشاف اآلثار 
 
افهٍحٜ ضرف إثر 

 274أأٟم٧م اًم٘م٤مئؾ عمٙم٦م ظمػم ُمـ اعمديٜم٦م؟ 

 193 أيت قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب سمٜمٙم٤مح مل يِمٝمد قمٚمٞمف إٓ رضمؾ واُمرأة

 168, 159إذا أ ال سم٤محل٩م ُمـ قم٤مم ىم٤مسمؾ شمٗمرىم٤م 

 99إذا ىم٤مم اإلُم٤مم خيٓم٥م يقم اجلٛمٕم٦م وم٤مؾمتٛمٕمقا ًمف واٟمّمتقا 

 253اؾمتِم٤مر قمٛمر ذم اخلٛمر ينمهب٤م اًمرضمؾ 

 196اقمٚمٜمقا  ذا اًمٜمٙم٤مح 

 166أىمْمٞم٤م ٟمًٙمٙمام وارضمٕم٤م إمم سمٚمديمام 

 137, 134أن أسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ مل يٙمـ ي٠مظمذ ُمـ ُم٤مل زيم٤مة طمتك حيقل قمٚمٞمف احلقل 

 125أن اًمٜم٤مس يم٤مٟمقا ي١مُمرون سم٤مٕيمؾ يقم اًمٗمٓمر ىمٌؾ اًمٖمدو 

 221إن اُمرأة قمٌداًمرمحـ سمـ قمقف ؾم٤مًمتف أن يٓمٚم٘مٝم٤م 

 196أن رضماًل شمزوج اُمرأة وم٠مه ذًمؽ  

 120إن قمٌداهلل سمـ قمٛمر ريم٥م إمم ذات اًمٜمّم٥م وم٘مٍم اًمّمالة 

 99إن قمثامن يم٤من ي٘مقل ذم ظمٓمٌتف  

 144أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب سمٕمثف ُمّمدىم٤م ومٙم٤من يٕمد قمغم اًمٜم٤مس سم٤مًمًخؾ 

 183إن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب همًؾ ويمٗمـ و كم قمٚمٞمف 

 269أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىمتؾ ٟمٗمرًا مخ٦ًم أو ؾمٌٕم٦م  

 263إن قمٛمر ىمقم اًمدي٦م  

 211إٟمام اًمٓمالق قمٜمد يمؾ ـمٝمر  

 178إٟمام اًمٖمٜمٞمٛم٦م عمـ ؿمٝمد اًمقىمٕم٦م 

 120إٟمف ريم٥م إمم ريؿ وم٘مٍم اًمّمالة 

 267إين أرى اًمزُم٤من ختتٚمػ ومٞمف اًمدي٦م 




 

 202, 200إين ـمٚم٘م٧م اُمرأيت ُمئ٦م شمٓمٚمٞم٘م٦م  

 246إين وضمدت ُمـ ومالن ريح ذاب 

 111, 95أي٦م ؾم٤مقم٦م  ذه 

 234 (قمٛمر)أيام اُمرأة وم٘مدت زوضمٝم٤م 

 166سمٓمؾ طمجؽ  

 189ضم٤مءت اجلدة إمم أيب سمٙمر اًمّمديؼ شم٠ًمًمف ُمػماصمٝم٤م 

 259, 257اًمقًمٞمد ذم ظمالوم٦م قمثامن    (قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م)ضمٚمد 

 111, 95. دظمؾ رضمؾ ُمـ أ ح٤مب رؾمقل اهلل  غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمًجد يقم اجلٛمٕم٦م 

 220اًمرضمؾ يٓمٚمؼ اُمرأشمف صمالصم٤ًم ذم ُمروف  

 202, 200ـمٚم٘م٧م ُمٜمؽ ًمثالث وؾمٌع وشمًٕمقن اختذت هب٤م آي٤مت اهلل  زوا 

 196ومٛمـ ؿمٝمديمؿ  

 269ىمتؾ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ٟمٗمرًا مخ٦ًم أو ؾمٌٕم٦م سمرضمؾ 

 202اسمـ ُمًٕمقد  (عمـ ـمٚمؼ صمامن شمٓمٚمٞم٘م٤مت)ىمد سم٤مٟم٧م ُمٜمف 

 227 (اسمـ اًمزسمػم)ىمد ورث قمثامن اسمٜم٦م إ ٌغ 

 266ىم٣م قمٛمر ذم اًمدي٦م قمغم أ ؾ اًم٘مرى  

 263ىمقم قمٛمر اًمدي٦م قمغم أ ؾ اًم٘مرى 

 120إذا ظمرج طم٤مضم٤ًم أو ُمٕمتٛمرًا ىمٍم اًمّمالة  (اسمـ قمٛمر)يم٤من 

 127, 126خيرج يقم اًمٕمٞمد إمم اعمّمغم و ٓ يٓمٕمؿ  (اسمـ قمٛمر)يم٤من 

 122, 121ي٘مٍم اًمّمالة ذم ُمثؾ ُم٤م سملم ُمٙم٦م واًمٓم٤مئػ  (سمـ قم٤ٌمس)يم٤من 

 121ي٤ًمومر ُمع اسمـ قمٛمر اًمؼميد ومال ي٘مٍم   (ٟم٤مومع)يم٤من 

 270يم٤من اسمـ اًمزسمػم وقمٌداعمٚمؽ ٓ ي٘متالن ُمٜمٝمؿ إٓ واطمدا 

 120يم٤من اسمـ قمٛمر ي٤ًمومر إمم ظمٞمؼم ومٞم٘مٍم اًمّمالة 

 120يم٤من اسمـ قمٛمر ي٘مٍم اًمّمالة ذم ُمًػمة اًمٞمقم اًمت٤مم 

 137, 134يم٤من أسمقسمٙمر إذا أقمٓمك اًمٜم٤مس أقمٓمٞم٤مهتؿ ي٤ًمل اًمرضمؾ  ؾ قمٜمدك ُمـ ُم٤مل  

 178, 173يم٤من اًمٜم٤مس ذم اًمٖمزو إذا اىمتًٛمقا همٜم٤مئٛمٝمؿ يٕمدًمقن اًمٌٕمػم سمٕمنم ؿمٞم٤مه 




 

 86 ,81يم٤من اًمٜم٤ًمء يٌٕمثـ إمم قم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم سم٤مًمدرضم٦م 

 165ي٘مْمٞم٤من طمجٝمام : يم٤من ذًمؽ قمغم قمٝمد قمٛمر ىم٤مل

 151, 150يم٤من ذًمؽ ي١مظمذ ُمٜمٝمؿ ذم اجل٤م ٚمٞم٦م وم٠مًمزُمٝمؿ ذًمؽ قمٛمر  

 99 ي٘مقل ذم ظمٓمٌتف  يم٤من قمثامن 

 169يم٤من قمٛمر يٌٕم٨م رضم٤مًٓ يدظمٚمقن اًمٜم٤مس ُمـ وراء اًمٕم٘م٦ٌم  

 103يٙمر ٤من اًمّمالة واًمٙمالم يقم اجلٛمٕم٦م سمٕمد ظمروج اإلُم٤مم  (اسمـ قم٤ٌمس واسمـ قمٛمر)يم٤مٟم٤م 

 100يم٤مٟمقا ذم زُم٤من قمٛمر يّمٚمقن يقم اجلٛمٕم٦م طملم خيرج قمٛمر   

 127يم٤مٟمقا يًتحٌقن أن ي٠ميمٚمقا يقم اًمٗمٓمر ىمٌؾ أن خيرضمقا إمم اعمّمغم 

 250 (اسمـ ُمًٕمقد)اىمرأ قمٚمٞمٜم٤م :  يمٜم٧م سمحٛمص وم٘م٤مل زم سمٕمض اًم٘مقم

 151يمٜم٧م همالُم٤ًم قم٤مُماًل ُمع قمٌداهلل سمـ قمت٦ٌم سمـ ُمًٕمقد 

 127 (اسمـ ُمًٕمقد)ٓ شم٠ميمٚمقا ىمٌؾ أن خترضمقا يقم اًمٗمٓمر 

 135ٓ دم٥م ذم ُم٤مل زيم٤مة طمتك حيقل قمٚمٞمف احلقل 

 271ًمٞمس ًمؽ أن شم٘متؾ ٟمٗمًلم سمٜمٗمس واطمدة 

 239ُم٤م سم٤مب رضم٤مل يٓمئقن وٓئد ؿ 

 254ُم٤م ُمـ رضمؾ أىمٛم٧م قمٚمٞمف طمدًا ومامت وم٠مضمد ذم ٟمٗمز  

 189ُم٤مًمؽ ذم يمت٤مب اهلل رء 

 254, 253ٟمرى أن جيٚمد ه صمامٟملم ومٖمٜمف إذا ذب ؾمٙمر 

 245قمـ سمٞمع أُمٝم٤مت إوٓد  (قمٛمر)هنك 

 168, 159-158يٜمٗمذان يٛمْمٞم٤من قمغم وضمٝمٝمام 

 

 

 




 

كشاف األعالم  
 

 14إسمرا ٞمؿ سمـ ظمٚمػ 

 16اسمـ أيب در ؿ 

 231اسمـ أيب ذئ٥م 

. 230, 209اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 

. 251, 231, 229اسمـ أيب ًمٞمغم 

 227اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م  

 68, 66, 62, 55اسمـ أيب  ريرة 

. 213, 211,  210اسمـ إؾمح٤مق 

 16اسمـ اًمرطمقي 

أسمق ذر اْلروي = اسمـ اًمًامك 

 17اسمـ اًمّمٗم٤مر 

 296  , 284,  263 , 235اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ 

 167, 159اسمـ اًم٘مّم٤مر 

 62, 61اسمـ اًم٘مٓم٤من  

. 244, 202, 186, 170, 142, 136, 129, 113, 112, 101اسمـ اًم٘مٓم٤من اًمٗم٤مد 

 83اسمـ اعم٤مضمِمقن 

  169اسمـ اعم٤مضمِمقن 

 141, 115اسمـ اعمٜمذر 

 160اسمـ اعمٜمذر 

  178, 174, 170اسمـ اعمقاز  

 56اسمـ اًمٜمج٤مر 

 21اسمـ سم٤ًمم 




 

 259, 248, 225, 209, 203, 141اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  

 270, 266,   251, 227اسمـ ضمري٩م 

 178, 169اسمـ طمٌٞم٥م 

 اسمـ طمجر 

 281, 113,245, 105, 102, 98, 97, 86اسمـ طمجر 

. 243, 213, 137, 116, 22اسمـ طمزم  

 113, 103اسمـ ظمزيٛم٦م 

 25, 22اسمـ ؾمٙمرة 

. 231, 190, 188اسمـ ؾمػميـ 

 251اسمـ ؿمؼمُم٦م 

أسمق سمٙمر سمـ ؿمامخ = اسمـ ؿمامخ أسمق سمٙمر  

 271, 228, 227,  151, 150, 101اسمـ ؿمٝم٤مب 

 202, 201اسمـ ـم٤مووس 

, 200, 190, 188, 168, 167, 166, 165, 164, 160, 159اسمـ قم٤ٌمس 

202 ,203 ,208 ,209  ,210 , 212 ,214 ,215 ,226 ,255 ,

269 ,270 ,277 

, 230, 227, 226, 198, 197, 196, 195, 186, 185, 170اسمـ قمٌد اًمؼم 

231 ,237 ,242 ,250 ,256 ,265 ,269 ,271 ,275  ,281 .

. 169اسمـ قمٌد احلٙمؿ 

 84اسمـ قمٌدوس 

 57اسمـ قم٘مٞمؾ 

 249, 202, 200, 183, 173, 166, 160اسمـ قمٛمر 

 25, 16, 15اسمـ همزًمقن 

 61اسمـ ومقرك  

. 160, 159, 153, 146, 131اسمـ ىمداُم٦م 




 

   249, 109اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م 

 24اسمـ يمثػم 

 263اسمـ يمٜم٤مٟم٦م 

قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد = اسمـ ُمًٕمقد 

 256, 255اسمـ ُمًٕمقد 

 117اسمـ ُمٗمٚمح 

 201اسمـ و ٥م 

 18أسمق إؾمح٤مق إسمرا ٞمؿ اًمرُمكم 

اًمِمػمازي = أسمق إؾمح٤مق إسمرا ٞمؿ اًمِمػمازي 

 23أسمق إؾمح٤مق اسمـ ضمٕمٗمر 

 60 (إؾمت٤مذ)أسمق إؾمح٤مق اإلؾمٗمرايٞمٜمل 

اًمِمػمازي = أسمق إؾمح٤مق اًمِمػمازي 

 62أسمق إؾمح٤مق اعمروزي 

إؿمٕمري = أسمق احلًـ إؿمٕمري 

 19أسمق احلًـ اًمٕمتٞم٘مل 

اسمـ اًم٘مّم٤مر = أسمق احلًـ اعم٤مًمٙمل  

 19أسمق احلًـ قمغم اًمًٛم٤ًمر 

 18أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد  

 19أسمق احلًـ حمٛمد سمـ زوج احلرة 

 29أسمق احلًـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن 

 13أسمق احلًـ حمٛمد سمـ قمكم 

 19أسمق احلًـ حمٛمد سمـ قمقف 

 209أسمق اًمّمٝم٤ٌمء 

 18أسمق اًمٓمٞم٥م ـم٤م ر سمـ قمٌداهلل 

اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم = أسمق قمٌٞمد  




 

 13أسمق اًمٗمرج طمًلم سمـ قمكم 

 18أسمق اًمٗمْمؾ حمٛمد سمـ قمٛمروس 

 19أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ اًمٓمٌٞمز 

 29, 28, 24أسمق اًم٘م٤مؾمؿ أمحد سمـ ؾمٚمامن 

 19أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمتٜمقظمل 

 19أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٕمٞمد سمـ و ٥م 

 64, 60, 57أسمق اعمٕم٤مزم 

 19أسمق اًمٜمجٞم٥م قمٌداًمٖمٗم٤مر 

 22أسمق اًمٜمٍم اسمـ ُم٤ميمقٓ 

اسمـ اًمّمٗم٤مر = أسمق اًمقًمٞمد ؾمقٟمس سمـ قمٌداهلل 

 104أسمق أيقب إٟمّم٤مري 

 106أسمق سمردة 

 271أسمق سمٙمر  

اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي = أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م قمكم سمـ صم٤مسم٧م  

 63أسمق سمٙمر اًمرازي 

, 260, 258, 254, 241, 209, 189, 178, 137, 124, 104أسمق سمٙمر اًمّمديؼ 

266 .

اًمٓمرـمقر = أسمق سمٙمر اًمٓمرـمقر 

اًم٤ٌمىمالين = أسمق سمٙمر اًمٓمٞم٥م  

اًم٤ٌمىمالين = أسمق سمٙمر اًم٘م٤ميض 

 17أسمق سمٙمر اعمٓمققمل 

 16أسمق سمٙمر سمـ ؿمامخ 

 190أسمق سمٙمر سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ احل٤مرث 

اسمـ اًمرطمقي = أسمق سمٙمر ظمٚمػ سمـ أمحد  

 17أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ احلًـ  




 

 17أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ؾمحٜمقن 

حمٛمد اًم٘مؼمي = أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌداهلل اًم٘مؼمي 

 272, 270, 160, 147أسمق صمقر 

اسمـ همزًمقن = أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ قمكم  

. 208أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد  

 27, 19أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد اًمًٛمٜم٤مين 

 60أسمق طم٤مُمد اإلؾمٗمرايٞمٜمل 

, 190, 188, 185, 159, 158,  150, 122,  90,107, 82أسمق طمٜمٞمٗم٦م 

191 ,199 ,206 ,220 ,225 ,229 ,231 ,236 ,240 ,246 ,

247 ,251 ,253 ,262 ,263 ,265 ,270 ,272 

. 214, 211, 209, 167, 154, 85أسمق داود 

 26, 25, 17أسمق ذر اْلروي 

. 243, 240, 125, 104, 103, 45أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري 

 16أسمق ؾمٕمٞمد ظمٚمػ اجلٕمٗمري 

. 273, 270, 228أسمق ؾمٚمٛم٦م  

 17أسمق ؿم٤ميمر قمٌداًمقاطمد سمـ حمٛمد 

. 149أسمق ـم٤مًم٥م 

 18أسمق ـم٤مًم٥م اًمٕمِم٤مري 

 18أسمق ـم٤مًم٥م قمٛمر سمـ إسمرا ٞمؿ 

 18أسمق ـم٤مًم٥م حمٛمد سمـ حمٛمد 

 61أسمق ـم٤م ر اًمٌٖمدادي 

 23أسمق قمٌد اهلل سمـ ذيػ 

 19, 18أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمكم 

 18أسمق قمٌداهلل اًمّمقري 

 18أسمق قمٌداهلل طمًـ اًمٕمٛمري 




 

. 231, 229, 213, 154أسمق قمٌٞمد 

 278, 277أسمق قمٌٞمدة سمـ اجلراح 

اجل٤ٌمئل = أسمق قمكم اجل٤ٌمئل 

أسمق قمكم اًمٖم٤ًمين = أسمق قمكم احلًلم اًمٖم٤ًمين 

اسمـ ؾمٙمرة = أسمق قمكم احلًلم سمـ حمٛمد  

 28أسمق قمكم اًمّمدذم 

 28, 24, 22أسمق قمكم اًمٖم٤ًمين 

,  141, 126, 113, 112, 106, 93, 92, 84, 25أسمق قمٛمر اسمـ قمٌداًمؼم 

اسمـ طمزم = أسمق حمٛمد اسمـ طمزم 

قمٌداًمق ٤مب = أسمق حمٛمد اًم٘م٤ميض 

 22أسمق حمٛمد سمـ أيب ضمٕمٗمر 

 23أسمق حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر  

 19أسمق حمٛمد قمٌداهلل سمـ حمٛمد 

 17أسمق حمٛمد ُمٙمل اًم٘مٞمز 

 19أسمق ُمٜمّمقر اًمًقاق 

 255أسمق ُمقؾمك 

 159أسمق ُمقؾمك  

. 200, 168, 116,159, 106, 104, 103, 94, 45أسمق  ريرة 

 132, 131, 82, 80أسمق يقؾمػ 

 83أمحد سمـ اعمٕمدل 

 150, 147, 122, 116, 61, 60, 56أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

, 212, 210, 209, 206, 200, 199, 188, 185, 158, 154أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

213 ,220 ,229 ,231 ,236 ,248 ,253 ,260 ,262 ,270 ,

272 

 14أمحد سمـ ؾمٕمد  




 

 16, 15أمحد سمـ قمكم سمـ همزًمقن  

 272, 270, 236, 231, 185, 161, 115إؾمح٤مق سمـ را قيف 

 274أؾمٚمؿ  

 25إؿمٕمري 

. 184أؿمٝم٥م 

. 184أ ٌغ 

 86, 85, 83أم قمٓمٞم٦م  

 67, 66, 62, 59أُمدي 

. 154أٟمس سمـ ؾمػميـ  

 258, 254, 154, 97, 45أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

 269, 242, 231, 229, 190, 185, 107إوزاقمل  

. 231أيقب  

 48سم٤مىمؾ 

,  59, 57, 53, 27, 26, 25 (اًم٘م٤ميض)اًم٤ٌمىمالين 

 184, 102, 97, 85اًمٌخ٤مري 

. 245, 224, 167, 166, 165اًمٌٞمٝم٘مل 

 101, 100صمٕمٚم٦ٌم سمـ أيب ُم٤مًمؽ 

 253صمقر سمـ زيد اًمديكم 

 272, 269, 251, 242, 231, 229, 228, 225, 161, 107اًمثقري 

. 188ضم٤مسمر سمـ زيد 

 97ضم٤مسمر سمـ قمٌد اًمؼم 

. 185, 184, 183, 172, 169ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل  

 61, 43اجل٤ٌمئل 

. 230ضمرير سمـ قمٌد احلٛمٞمد 

أسمق اعمٕم٤مزم = اجلقيٜمل 




 

أسمق قمكم اًمٖم٤ًمين = اجلٞم٤مين 

 48طم٤مشمؿ اًمٓم٤مئل 

 231احل٤مرث اًمٕمٙمكم 

 53احل٤مرث سمـ طمٚمزة 

 271طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م 

 56, 45طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن 

 270, 231, 196, 187, 186, 185, 146احلًـ اًمٌٍمي 

 271احلًـ سمـ  ٤مًمح 

 259احلًـ سمـ قمكم 

 229احلًـ سمـ حيل  

 259احلْملم سمـ اعمٜمذر 

 206, 202اخلرىمل 

 114اخلٓم٤ميب 

 25, 18اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي 

. 237, 236ظمالس 

,  26اًمدارىمٓمٜمل 

داود اًمٔم٤م ري = داود 

 271, 270, 244, 242, 112, 59داود اًمٔم٤م ري 

. 213, 210داود سمـ طمْملم 

  92, 83اًمداوودي 

 26, 25, 24اًمذ ٌل 

 271ذ ؾ سمـ يمٕم٥م 

 59اًمرازي 

 62, 61اًمراومٕمل 

. 231, 229, 165رسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌد اًمرمحـ 




 
. 284, 212, 210,211ريم٤مٟم٦م 

 63, 61اًمرُم٤مين 

. 208, 206زسمػم سمـ اًمٕمقام  

 63اًمزريمٌم  

 139زريؼ سمـ طمٞم٤من  

. 229زومر 

اسمـ ؿمٝم٤مب = اًمز ري  

. 155زي٤مد سمـ طمدير 

 213زيٜم٥م 

 258, 246, 151اًم٤ًمئ٥م سمـ يزيد 

 120, 113, 95ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر 

 48ؾمح٤ٌمن سمـ وائؾ 

. 241, 209, 184, 178, 174ؾمحٜمقن 

 63, 51اًمنظمز 

. 210ؾمٕمد سمـ إسمرا ٞمؿ  

 116ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص 

 144ؾمٕمدان سمـ قمٌداهلل  

, 234, 228, 187, 186, 185, 178, 173, 172, 163, 125ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م 

269 

 106ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم 

اًمثقري = ؾمٗمٞم٤من اًمثقري 

. 154ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م 

 19اًمًٙمـ سمـ مجٞمع 

 104, 103ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد 

 140ؾمٚمامن سمـ قمٌداعمٚمؽ  




 

 270ؾمٚمٞمامن سمـ ُمقؾمك  

 271ؾمامك 

 62اًمًٛمٕم٤مين 

 24اًمًٞمقـمل 

, 155,  153, 150, 121, 107, 106, 91, 82, 63, 59, 57اًمِم٤مومٕمل 

156 ,157 ,158 ,160 ,168 ,188 ,190 ,200 ,230 ,225 ,

236 ,237 ,240 ,243 ,246 ,247  , ,251 ,253 ,254 ,260 ,

262 ,264 ,265 ,270 ,272 ,279 ,281 

. 230, 229ؿمؼمُم٦م 

. 231, 230ذيح 

. 292, 251ذيؽ 
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