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 بعٓٛإ:  ًَدص حبح
 « طٛاف ضًُٝإ بٔ داٚد عًُٝٗا ايطالّ ع٢ً ْطا٥٘»حدٜح:  

 ، ٚدفع غبٗاتدزاض١ حت١ًًٝٝ
جي٥م أن شمقرم ُمـ ىمبؾ أهلؾ ادلدي٨م   ٤مًمٚمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م طم٘مقىمً إن      

ذطمٝم٤م    وُمٜمٝم٤مأول هذه اد٘مقق وشمٚمؽ اًمقاضمب٤مت  طمسـ اًمبالغ قمٜمف 

وُمـ   ٤م  يرومع اًمٖمٛمقض  ويزيؾ اإلؿمٙم٤ملوسمٞم٤مهن٤م ًمٚمٛمسٚمٛملم ذطًم٤م حتٚمٞمٚمٞمً 

حدٜح: » شمٚمؽ إطم٤مدي٨م اًمتل رأي٧م وضمقب شمٜم٤موهل٤م سم٤مًمنمح واًمتحٚمٞمؾ: 
، ٚدفـع  دزاض١ حت١ًًٝٝ ...  طٛاف ضًُٝإ بٔ داٚد عًُٝٗا ايطالّ ع٢ً ْطا٥٘

 .«غبٗات
اؿمتامل هذا  ٚتتًدص أضباب اختٝاز  ايبخح يف عد٠ أضباب، َٓٗا:       

يمٗمْمؾ شمٕمٚمٞمؼ إقمامل ذم اعمست٘مبؾ قمغم   ًمٖم٦م إمهٞم٦مقمغم ىمْم٤مي٤م سم٤م اددي٨م

وطمٙملؿ ىملقل اعمسلٚمؿ ذم   ُمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم  وأطمٙمل٤مم آؾملتاٜم٤ميف ذم اًمٞمٛمللم

  ورد ؿمبف اعمٖمرضلم طمقل ىمْمٞم٦م قمّملٛم٦م شًمق أن يمذا ًمٙم٤من يمذا» طمدياف: 

 .ٟم٘مض اًمِمبٝم٤مت اعما٤مرة طمقل اددي٨موإٟمبٞم٤ميف  

إسمراز ومْملؾ ٟمبلل  َٓٗا: ٜٚٗدف ٖرا ايبخح إىل حتكٝل عد٠ أَٛز،    

طمٞم٨م يمل٤من مهلف إقمٔملؿ إقملاليف  قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم: ؾمٚمٞمامناهلل شمٕم٤ممم 

إلزاًم٦م ؿمبٝم٦م آضٓمراب  رواي٤مت اددي٨مشمٕم٤ممم  واًمقىمقف قمغم  يمٚمٛم٦م اهلل

دراؾم٦م ُم٤م جيقز ُمـ اًمٚمق وُم٤م ٓ و  أطمٙم٤مم آؾمتاٜم٤ميف ذم اًمٞمٛملمُمٕمروم٦م قمٜمٝم٤م  و

وذيملر ُمل٤م يسلتٗم٤مد ُمٜملف  ي٨م ٟم٘مض اًمِمبٝم٤مت اعمال٤مرة طملقل ادلدُمع   جيقز

 قمٚمٛمًٞم٤م وقمٛمٚمًٞم٤م.
  

ؾملٚمٞمامن  ٕـملقومـ  اًمٚمٞمٚمل٦م  حتٛملؾ  ومل٤مرس  » :ايهًُات املفتاحٝـ١ 

 ش اُمرأة  ؿمؼ  رضمؾ  آؾمتاٜم٤ميف  اعمِمٞمئ٦م  اًمٕمّمٛم٦م
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The Hadith of Lying Prophet Solomon with his Wives: An 

Analytical Study and Clarifying the Doubtful Matters 

Abstract: 

The reasons for selecting this Hadith (tradition) are as 

follows: it tackles very significant issues such as, the bounty 

of suspending some tasks for the future on God’s will, the 

rules of exception on oath, the rule when one says: “If such 

and such would have been”, replying to those tendentious 

people on infallibility of the prophets, and repealing the 

doubtful matters raised about that Hadith. 

  This paper aims to achieve several objectives, 

including: highlighting the virtues of the Prophet Solomon, 

peace be upon him, whose greatest concern was to uphold 

the word of God Almighty, examining the narrations of that 

Hadith thoroughly to remove its outward contradiction, 

realizing the rules of the exception on oath, studying what is 

permissible from exceptions and what is not permissible, 

repealing the doubtful matters raised about that Hadith, and 

mentioning what is learned from it scientifically and 

practically. 

Keywords: "Solomon, lying with, tonight, be pregnant, 

knight, woman, demi-man, exception, God’s will, 

infallibility" 
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 ١ــاملكدَ
ادٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم  محًدا يماػًما ـمٞمًب٤م ُمب٤مريًم٤م ومٞمف  وأؿمٝمد أن ٓ     

إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف  وأؿمٝمد أن حمٛملًدا قمبلده ورؾملقًمف  اًمٚمٝملؿ 

 صؾ وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحبف وؾمٚمؿ.

 ٚبعـــــــد
ن شمقرم ُمـ ىمبؾ أهؾ اددي٨م  أول وم٢من ًمٚمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م طم٘مقىًم٤م جي٥م أ

أُمتلف  طمٞمل٨م أُملر :هذه اد٘مقق وشمٚمؽ اًمقاضمب٤مت  طمسـ اًمبالغ قمٜمف 

بًَُِّػـٛا  »ىم٤مل:  قمـ اًمٜمبل  تبٚمٞمغ اًمسٜم٦م إمم إُم٦م. قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرسم
ِٛ آ١َّٜ  .(1) شَعِّٓٞ ََٚي

َأُْمٌر ش آَي٦مً سَمٚمُِّٖمقا قَمٜمِّل َوًَمْق » ىَمْقًُمُف:  -رمحف اهللهُ شمٕم٤ممم -ىم٤مل اسمـ طمب٤من 

َح٤مسَم٦َم  ـْ يَم٤مَن سمَِقْصِٗمِٝمْؿ إمَِم   ىَمَّمَد سمِِف اًمّمه ٤مِب َُم َٚم٦ِم َهَذا اْْلَٓمه َوَيْدظُمُؾ ذِم ُُجْ

ـْ سَمْٕمَدُهْؿ قَمٜمُْف  ٞمِغ َُم
َوُهَق وَمْرٌض قَملغَم اًْمٙمَِٗم٤مَيل٦ِم إَِذا ىَمل٤مَم   َيْقِم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم ذِم شَمْبٚمِ

ـِ ا ـْ يَمل٤مَن اًْمَبْٕمُض سمَِتْبٚمِٞمِٖمِف ؾَمَ٘مَط قَم اَم َيْٚملَزُم وَمْرِضلٞمهَتُف َُمل ـَ وَمْرُضُف  َوإِٟمه ظَمِري ْٔ

ـْ سَماِّلِف  ظَمل٤مَن  لُف َُمَتلك اُْمَتٜمَلَع قَمل ِه  َوَأٟمه لُف ًَملْٞمَس قِمٜمْلَد هَملػْمِ قِمٜمَْدُه ُِمٜمُْف َُم٤م َيْٕمَٚمُؿ َأٟمه

 (2) اعْمُْسٚمِِٛملَم  وَمِحٞمٜمَِئٍذ َيْٚمَزُُمُف وَمْرُضُف.

                                                           

اِئٞملَؾ 1) ـْ سَمٜمِل إِْْسَ َر قَم
  سَم٤مُب َُم٤م ُذيمِ

ِ
( اددي٨م أظمرضمف: اًمبخ٤مري  يمَِت٤مب َأطَم٤مِدي٨ِم إَْٟمبَِٞم٤ميف

(4/171()3461.) 

 (.14/149( صحٞمح اسمـ طمب٤من )2)



 «طٛاف ضًُٝإ بٔ داٚد عًُٝٗا ايطالّ ع٢ً ْطا٥٘» حــدٜـح

 

(414) 

ُٖٔد ايَػا٥َٔب» ىم٤مل: قمـ اًمٜمبل  وقمـ أيب سمٙمرة  ُٝبًَِِّؼ ايٖػا  (1) ش.ٔي

ذطمٝم٤م وسمٞم٤مهن٤م ًمٚمٛمسٚمٛملم ذطًم٤م حتٚمٞمٚمًٞم٤م  يروملع  َٚٔ ٖرٙ اذتكٛم:

 (2)اًمٖمٛمقض  ويزيؾ اإلؿمٙم٤مل ذم أذه٤من اًمٜم٤مس.
ُملـ أهلؾ ادلدي٨م وهملػمهؿ سملام  وىمد ىم٤مم ؾمٚمػ هذه إُم٦م      

ظمٚمٗمٝمؿ ُمع  ومٜم٘مٚمقه٤م إمم إضمٞم٤مل ُمـ أًمزُمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم سمف دم٤مه ؾمٜم٦م اًمٜمبل 

 ٤م قمغم ىمدر ُم٤م يرس اهلل شمٕم٤ممم هلؿ. ٤م ؿم٤مومٞمً سمٞم٤مهن٤م سمٞم٤مٟمً 

وهذا ادؼ ىم٤مم سمف أهؾ اددي٨م ىمدياًم وطمديًا٤م   َٚٓٗا: ايدفاع عٓٗا.

  ومداومٕمقا قمٜمٝم٤م ضد ؿمبٝم٦م اعم٤مرىملم وحتريػ اعمٚمحديـ.

ويٕمتؼم هذا اًمبح٨م ظمٓمقة ًمٜمٞمؾ هذا اًمنملف إن صلح اًم٘مّملد      

طٛاف ضًُٝإ » : شمٕم٤ممم  ذم شمٜم٤مول طمدي٨موظمٚمّم٧م اًمٜمٞم٦م: ًمذا اؾمتخرت اهلل
سم٤مًمدراؾمل٦م اًمتحٚمٞمٚمٞمل٦م: إذ يِملتٛمؾ قملغم ش بٔ داٚد عًُٝٗا ايطالّ ع٢ً ْطا٥٘

                                                           

َت٤مُب اًمِٕمْٚمِؿ  سَم٤مُب ىَمْقِل اًمٜمهبِلِّ 1)
ٍغ َأْوقَمك }: ( اددي٨م أظمرضمف: اًمبخ٤مري  يمِ ـْ ُربه ُُمَبٚمه ُِم

َي٤مِت  67()1/24) {ؾَم٤مُِمعٍ  (  وُمسٚمؿ يمَِت٤مُب اًْمَ٘مَس٤مَُم٦ِم َواعْمَُح٤مِرسملَِم َواًْمِ٘مَّم٤مِص َواًمدِّ

َُْمَقاِل ) ْٕ قَْمَراِض َوا ْٕ  َوا
ِ
َُم٤ميف ِريِؿ اًمدِّ  (.1679()3/1315سَم٤مُب شَمْٖمٚمِٞمِظ حَتْ

قملغم:  ( اددي٨م اًمتحٚمٞمكم يتٜم٤مول حتٚمٞمؾ اًمسٜمد وحتٚمٞمؾ اعمتـ  أُم٤م حتٚمٞمؾ اًمسٜمد ومٞمِمتٛمؾ2)

ختري٩م اددي٨م  وسمٞم٤من ـمرىمف  ورواي٤مشمف  وادٙمؿ قمٚمٞمف  وؾمب٥م وروده  وٟمبلذة قملـ 

راوي اددي٨م ) اًمّمح٤ميب(  وأُم٤م حتٚمٞمؾ اعمتـ ومٞمتْمٛمـ سمٞم٤من همري٥م أًمٗم٤مظ اددي٨م  

وذيمر اًمٜمٙم٧م اًمبالهمٞم٦م واًمبٞم٤مٟمٞم٦م واإلقمراسمٞم٦م  وذيمر إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اعمسلتٜمبٓم٦م ُملـ 

راضمع: أضقايف قمغم قمٚمؿ  ستخرضم٦م ُمـ اددي٨م.اددي٨م  وذيمر اًمٗمقائد واًمٚمٓم٤مئػ اعم

 . 81ذح اددي٨م  ومتح اًمديـ سمٞم٤مٟمقين ص:
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أمهٝم٤م: ومْمؾ شمٕمٚمٞمؼ إقمامل ذم اعمست٘مبؾ قمغم ُمِملٞمئ٦م   ىمْم٤مي٤م سم٤مًمٖم٦م إمهٞم٦م

ًمق » :ىمقل اعمسٚمؿ ذم طمدياف  وطمٙمؿ أطمٙم٤مم آؾمتاٜم٤ميف ذم اًمٞمٛملم  واهلل شمٕم٤ممم

  ورد ؿمبف اعمٖمرضلم طمقل ىمْمٞم٦م قمّمٛم٦م إٟمبٞم٤ميف  وهمػم شأن يمذا ًمٙم٤من يمذا

 .وهلل ادٛمد واعمٜم٦موم٤مؾمتٕمٜم٧م سم٤مهلل شمٕم٤ممم قمغم ُم٤م قمزُم٧م   :ذًمؽ

 أضباب اختٝاز املٛضٛع
 شمرضمع أؾمب٤مب اظمتٞم٤مر اعمقضقع إمم ُم٤م يكم:

اًمدراؾم٦م اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م ًمألطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م شمريب قمٜمد اًمٓم٤مًم٥م ُمٚمٙم٦م اؾمتٜمب٤مط  -1

 ٦م واًمؽمسمقي٦م.اًمٗمقائد اددياٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم

آىمتدايف سمٛمِم٤مخيل  وآُمتا٤مل ًمقص٤مي٤مهؿ: سمرضورة اًمٙمت٤مسم٦م ذم اددي٨م  -2

 .اًمٜمبقي٦م اًمتحٚمٞمكم يمٕمٚمؿ أصٞمؾ ُمـ قمٚمقم اًمسٜم٦م

قملغم «طٛاف ضًُٝإ بٔ داٚد عًُٝٗا ايطالّ ع٢ً ْطا٥٘»اؿمتامل طمدي٨م  -3
   وهمػمه٤م.اعمذيمقرة آٟمًٗم٤م شمٚمؽ اًم٘مْم٤مي٤م اًمس٤مسم٘م٦م

 ُمـ ظمالل هذا اددي٨مورد اًمِمبٝم٤مت قمٜمٝم٤م   اًمٜمبقي٦م اًمدوم٤مع قمـ اًمسٜم٦م -4

 .اًمنميػ

 أٖداف ايبخح
 هيدف هذا اًمبح٨م إمم حت٘مٞمؼ قمدة أُمقر ُمٜمٝم٤م:

 ومْمؾ شمٕمٚمٞمؼ إقمامل ذم اعمست٘مبؾ قمغم ُمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم.سمٞم٤من  -1

 .دراؾم٦م شمٗمّمٞمٚمٞم٦م أطمٙم٤مم آؾمتاٜم٤ميف ذم اًمٞمٛملمدراؾم٦م  -2

 . سم٤مًمدًمٞمؾ واًمؼمه٤من قمّمٛم٦م إٟمبٞم٤ميفإصمب٤مت  -3
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طمقل ُمس٠مًم٦م ٟمسٞم٤من اًمرؾمؾ وإٟمبٞم٤ميف  ؿمبٝم٤مت قف قمغم ُم٤م أصمػم ُمـاًمقىم -4

 .قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم

 ايدزاضات ايطابك١
سمٕمد اًمبح٨م واًمت٘ميص ُمـ ظمالل اًمٙمت٥م واعمٙمتب٤مت  وقملـ ـمريلؼ 

إىمللراص اعمد لل٦م يم٤معمقؾمللققم٦م اًمِملل٤مُمٚم٦م وهمػمهلل٤م  سم٤مإلضلل٤موم٦م إمم )ؿمللبٙم٦م 

امن ـمقاف ؾمٚمٞم» اإلٟمؽمٟم٧م( مل أىمػ قمغم ُم١مًمػ ُمست٘مؾ ذم دراؾم٦م طمدي٨م:

  اًمٚمٝملؿ إٓ سمٕملض دزاضـ١ حتًًٝٝـ١   «سمـ داود قمٚملٞمٝمام اًمسلالم قملغم ٟمسل٤مئف

 اعم٘م٤مٓت واًمنموح اًمتل شمٜم٤موًم٧م سمٕمض أضمزايف اددي٨م.

 َٓٗج ايبخح ٚايدزاض١
 اًمبح٨م اعمٜمٝم٩م اًمت٤مزم: هذا اشمبٕم٧م ذم 

 وىم٤مرٟم٧م سملم اًمٓمرق وإًمٗم٤مظ. خترجًي٤م شمٗمّمٞمٚمًٞم٤م   ظمرضم٧م اددي٨م -1

 ي٨م.ٚمحدإقمغم ًمراوي ٤مًمقمروم٧م سم -2

 . رواي٤مت اددي٨مذيمرت  -3

ىمٛم٧م سم٤مًمنمح اًمتحٚمٞمكم ًٕمٗم٤مظ ادلدي٨م ُملـ يمتل٥م اًمٖمريل٥م واًمٚمٖمل٦م  -4

 واعمٕم٤مضمؿ واًمنموح  ُمع اؾمتٞمٕم٤مب اًمرواي٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٚمؽ إًمٗم٤مظ. 

 درؾم٧م ىمْم٤مي٤م اددي٨م اًمرئٞمس٦م. -5

 قمـ اددي٨م سمرد اإلؿمٙم٤مٓت اًمتل أصمػمت طمقًمف.داومٕم٧م  -6

  ذيمرت ُم٤م يستٗم٤مد ُمـ اددي٨م. -7

 أَا َٓٗجٞ يف ايتدسٜج فٗٛ نايتايٞ:
 ختري٩م أي٤مت وقمزوه٤م إمم ُمقاـمٜمٝم٤م ذم اعمّمحػ اًمنميػ. -1
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 ختري٩م إطم٤مدي٨م ُمـ ُمّم٤مدره٤م اعمٕمتٛمدة قمٜمد أهؾ اددي٨م. -2

 .اعمت٤مسمٕم٤مت اًمت٤مُم٦م واًم٘م٤مسةرشمب٧م يمت٥م اًمتخري٩م قمغم طمس٥م  -3

 .ٝمامإذا يم٤من اددي٨م قمٜمد اًمِمٞمخلم وهمػممه٤م ايمتٗمٞم٧م سم٤مًمٕمزو إًمٞم -4

وإن يم٤من اددي٨م ذم همػم اًمّمحٞمحلم وم٢مين أذيمر طمٙمؿ اعمحدصملم قملغم  -5 

 اددي٨م ُمقـمـ اًمتخري٩م.

 ًمٚمٛمحدصملم قمغم اددي٨م ُمقـمـ اًمتخلري٩م اضمتٝملدت إذا مل أضمد طمٙماًم  -6

  رأيل سمدراؾم٦م اإلؾمٜم٤مد  واٟمتٝمٞم٧م إمم طمٙملؿ قملغم ادلدي٨م أرشمْملٞمف

  قمغم ىمقاقمد ارجرح واًمتٕمديؾ قمٜمد اعمحدصملم.ىم٤مئاًم 

قملغم  ًمٖمػم اعمِمٝمقريـ ُمـ إئٛم٦م شمرُج٦م خمتٍملة   واىمتٍملتشمرُج٧م  -7
 ذيمر ؾمٜم٦م ووم٤مة اعمٕمرووملم ُمٜمٝمؿ: ٟمٔمًرا ًمِمٝمرهتؿ.

 خطــ١ ايبخــح
  .ُمب٤مطم٨م  وظم٤ممت٦م ؾمبٕم٦م يِمتٛمؾ اًمبح٨م قمغم: ُم٘مدُم٦م  و

شمِمتٛمؾ قمغم: طم٘ملقق اًمسلٜم٦م قملغم اعمحلدصملم  ُملع أؾملب٤مب  فاملكد١َ

 دراؾم٦م.   وُمٜمٝم٩م اًمتفوظمٓم وأهداف اًمبح٨م  اظمتٞم٤مر اعمقضقع 

 ٟمص اددي٨م وخترجيف. :املبخح األٍٚ

 . ًمٚمحدي٨م اًمتٕمريػ سم٤مًمراوي إقمغم :املبخح ايجاْٞ

 .رواي٤مت اددي٨م :املبخح ايجايح

 اًمنمح واًمتحٚمٞمؾ. :املبخح ايسابع

 ًمٚمحدي٨م. ٕم٤مماعمٕمٜمك اًم: املبخح ارتاَظ
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 : قضاٜا اذتدٜح ايس٥ٝط١، ٚفٝ٘ ضت١ َطايب:املبخح ايطادع
شمٕمٚمٞملؼ إقملامل ذم اعمسلت٘مبؾ قملغم ُمِملٞمئ٦م اهلل  ومْملؾ :املطًب األٍٚ

 شمٕم٤ممم.

 أطمٙم٤مم آؾمتاٜم٤ميف ذم اًمٞمٛملم.  :املطًب ايجاْٞ

 اعمحٚمقف قمٚمٞمف ذم اددي٨م.  :املطًب ايجايح 

 .يهإ نرا ؛نرا اليٛ :قٍٛ املطًَِا جيٛش َٔ ايًٛ، ٚ :املطًب ايسابع
 قمّمٛم٦م إٟمبٞم٤ميف.  :املطًب ارتاَظ

 اعما٤مرة طمقل اددي٨م.ٟم٘مض اًمِمبٝم٤مت  :املطًب ايطادع

 ذيمر ُم٤م يستٗم٤مد ُمـ اددي٨م. :بعاملبخح ايطا

 . واًمتقصٞم٤مت وهب٤م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م :ارتامت١

 صمؿ يِمتٛمؾ اًمبح٨م قمغم ومٝمرس سم٠مهؿ اعمّم٤مدر واعمقضققم٤مت. -
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 اذتدٜح ٚختسجي٘ املبخح األٍٚ: ْص
ِٔ َُٔػرَي٠ بٔ َعِبٔد ايٖسِحَُ ِٔ َأٔبٞ ،ٖرا اذتدٜح أخسج٘ األ١ُ٥ َٔ طسٜل   َع

َِٜس٠َ ،عٔ اِيَأِعَسِج ،ايصَِّْأد َُٖس ِٔ َأٔبٞ   . َع
يمتلل٤مب أطم٤مديلل٨م  واًمٚمٗمللظ ًمللف  ذم صللحٞمحف  اًمبخلل٤مري :فأخسجــ٘

ش ووهبٜم٤م ًمداود ؾمٚمٞمامن ٟمٕمؿ اًمٕمبد إٟمف أواب»إٟمبٞم٤ميف  سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: 

صَمٜم٤َم ىم٤مل:   (3424) (4/162اًمراضمع: اعمٜمٞم٥م ) ـُ خَمَْٚمٍد طَملده صَمٜم٤َم ظَم٤مًمُِد سْم طَمده

ـْ َأيِب ُهَرْيلَرةَ ُمُ  قَْمَرِج قَمل ْٕ ـِ ا َٟم٤مِد قَم ـْ َأيِب اًمزِّ ـِ قَم مْحَ ـُ قَمْبِد اًمره ـِ   ِٖمػَمُة سْم قَمل

ـُ َداُودَ » :ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمهبِلِّ  ْٞمَٚم٦َم قَملغَم ؾَملْبِٕملَم اُْملَرَأًة  :ىَم٤مَل ؾُمَٚمْٞماَمُن سْم ـه اًمٚمه ـَُمقوَم َٕ

٤مِهُد ذِم ؾَمبِ  ِٛمُؾ يُمؾُّ اُْمَرَأٍة وَم٤مِرؾًم٤م جُيَ إِْن ؿَم٤ميَف اهلُل »وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َص٤مطِمُبُف :  .ٞمِؾ اهللحَتْ

ْٞمفِ  ٓه َواطِمًدا ؾَم٤مىِمًٓم٤م َأطَمُد ؿِمل٘مه ِٛمْؾ ؿَمْٞمًئ٤م إِ : ملسو هيلع هللا ىلصوَمَ٘مل٤مَل اًمٜمهبِللُّ  .شوَمَٚمْؿ َيُ٘مْؾ َومَلْ حَتْ

َٟم٤مدِ . شًَمْق ىَم٤مهَل٤َم رَج٤َمَهُدوا ذِم ؾَمبِٞمِؾ اهللِ» ـُ َأيِب اًمزِّ  .ششمِْسلِٕملمَ » :ىَم٤مَل ؿُمَٕمْٞم٥ٌم َواسْم

 َوُهَق َأَصحُّ .

ن رمح بد ال ن ع رية ب عات مغ تاب  : م

عـٔ  ، عـٔ أبـٞ ايصْـاد   شم٤مسمع ُمٖمػمة سمـ قمبد اًمرمحـ ذم روايتف هذا اددي٨م 

ؿملٕمٞم٥م سملـ أيب ٦م  وؾمٗمٞم٤من سملـ قمٞمٞمٜمل)هؿ: مخس٦م   عٔ أبٞ ٖسٜس٠. األعسج

ـ قم٘مب٦م  ومحزة ادٛميص ورىم٤ميف سمـ   وسمـ قمروة سمـ اًمزسمػماهِم٤مم و  ُمقؾمك سم

 :  وإًمٞمؽ سمٞم٤مهن٤م(قمٛمر
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 : اأخسجٗأّٚيا: َتابع١ ضفٝإ بٔ ع١ٓٝٝ،
يامن  سم٤مب آؾمتاٜم٤ميف )  ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف - ْٕ   (1654()5/87يمت٤مب ا

 سمٜمحقه.    سمف.ؾمٗمٞم٤منقمـ اسمـ أيب قمٛمر  قمـ 

 .سمٜمحلقهقملـ ؾملٗمٞم٤من  سملف.   (1218()2/295) وادٛمٞمدي ذم ُمسٜمده -

 .ُمٓمقًٓ 

 ـقملل ُمٕمٛمللر  أيب قمللـ  (6347()11/231وأسمللق يٕمللغم ذم ُمسللٜمده ) - 

 .سمٛمٕمٜم٤مه ُمٓمقًٓ    سمف.ؾمٗمٞم٤من

يمت٤مب إيامن  ذيمر اًمبٞم٤من سم٠من اعمٚمؽ ىملد ًم٘مٜملف   واسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف -

 أيب   قملـ(4338()11/182آؾمتاٜم٤ميف قمٜمد يٛمٞمٜمف إٓ أٟمف ٟمزل )

 سمٜمحقه.    سمف.ؾمٗمٞم٤من قمـإسمراهٞمؿ سمـ سمِم٤مر   قمـ ظمٚمٞمٗم٦م 

  :ثاّْٝا: َتابع١ غعٝب بٔ أبٞ محص٠ اذتُصٞ،أخسجٗا
 يمتلل٤مب إيللامن واًمٜمللذور  سملل٤مب يمٞمللػ يم٤مٟملل٧م يٛملللم اًمٜمبللل  اًمبخلل٤مري -

 . سمٜمحقهسمف.  ؿمٕمٞم٥م  اًمٞمامن  قمـ أيب   قمـ(6639) (8/131)

يمت٤مب إيامن واًمٜمذور  سم٤مب إذا طمٚمػ وم٘م٤مل ًمف رضمؾ ؾمٜمٜمف  واًمٜمس٤مئل ذم  -

 سمٙم٤مر  سمـ قمٛمران (  قمـ3831)(7/25إن ؿم٤ميف اهلل هؾ ًمف اؾمتاٜم٤ميف )

 .   ُمٓمقًٓ  سمٜمحقه سمف. ؿمٕمٞم٥م  قمـ قمٞم٤مش  سمـ قمكم قمـ

إذا طمٚمػ رضمؾ وَمَ٘م٤مَل ًملف سم٤مب يمت٤مب اًمٜمذور    اًمٙمؼمىاًمسٜمـ  ذمو

 سملـ قمٛملران   قملـ(4754()458/ 4رضمؾ إن ؿم٤ميف اهلل هؾ ًمف اؾملتاٜم٤ميف )

 .سمٜمحقه ُمٓمقًٓ ؿمٕمٞم٥م. سمف.  قمـ قمٞم٤مش  سمـ قمكم قمـ سمٙم٤مر 
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ذم ذح اًمسٜم٦م  يمت٤مب اإليامن  سم٤مب إُملقر سمٛمِملٞمئ٦م  يواًمبٖمق - 

اعمٚمٞمحل   أمحد سمـ اًمقاطمد قمبد (  قمـ79()1/147اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم )

 سملـ حمٛملد قملـ يقؾملػ  سملـ حمٛملد قملـ اًمٜمٕمٞمٛملل  اهلل قمبلد سملـ أمحلد قمـ

 ؿمٕمٞم٥م  سمف. سمٛمٕمٜم٤مه. قمـ اًمٞمامن  إؾمامقمٞمؾ  قمـ أيب

 : اأخسجٗ،َٛض٢ بٔ عكب١ثايّجا: َتابع١ 
يامن  سم٤مب آؾمتاٜم٤ميف  )  ُمسٚمؿ  - ْٕ قمـ   (1654()5/88يمت٤مب ا

 .ُماٚمف .سمـ ُمٞمرسة  قمـ ُمقؾمك سمـ قم٘مب٦م طمٗمص قمـؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد  

يمت٤مب إيامن  سم٤مب ُمـ ىم٤مل وايلؿ اًمسٜمـ اًمٙمؼمى  واًمبٞمٝم٘مل ذم  -

 اًمٕمٚمقي  قملـ داود سمـ ادسلم سمـ حمٛمد (  قمـ19919) (11/76اهلل )

 اهلل  قملـ قمبلد سمـ قمـ طمٗمص قم٘مٞمؾ  سمـ اًمنمىمل  قمـ حمٛمد سمـ طم٤مُمد أيب

ًٓ سمٜمحقه  قم٘مب٦م  سمف. سمـ ُمقؾمك قمـ ـمٝمامن  سمـ إسمراهٞمؿ    .ُمٓمق

 : اأخسجٗ،ٖػاّ بٔ عس٠ٚ بٔ ايصبريزابّعا: َتابع١ 
   قملـ(8873()15/325) اًمزظم٤مر اًمبحر=  اًمبزار ذم ُمسٜمده - 

 سمـ قمـ هِم٤مم داود  سمـ اهلل قمبد اًمٓم٤مئل  قمـ أظمزم سمـ وزيد قمكم  سمـ ٟمٍم

  سمٜمحقه. قمروة. 

يمت٤مب إيامن  ذيمر اْلؼم اًمدال قملغم أن   اسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف -

ذا أراد أن حيٚمللػ قمللغم ريف جيلل٥م أن يٕم٘ملل٥م يٛمٞمٜمللف آؾمللتاٜم٤ميف ادلل٤مًمػ إ

 قمكم  سمـ ٟمٍم قمـ ُمٙمرم  سمـ ادسلم سمـ حمٛمد   قمـ(4337()11/181)

   .سمٜمحقهقمروة  سمف.  سمـ هِم٤مم قمـ داود  سمـ اهلل قمـ قمبد
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 : اأخسجٗ،ٚزقا٤ بٔ عُسخاَّطا: َتابع١ 
يامن  سم٤مب آؾملتاٜم٤ميف )  ُمسٚمؿ - ْٕ   (1654()1276/ 3يمت٤مب ا

 . سمٜمحقه ُمٓمقًٓ  .ورىم٤ميف قمـ قمـ ؿمب٤مسم٦م  طمرب  سمـ زهػم قمـ

َٛض٢ ، ٚغعٝب بٔ أبٞ محص٠ اذتُص١ٞ، ٚضفٝإ بٔ عٝٝٓمجٝعِٗ: )
، عٔ أبـٞ ايصْـاد   (،ٚزقا٤ بٔ عُس، ٚبٔ عس٠ٚ بٔ ايصبرياٖػاّ ٚ ،بٔ عكب١

 ومل يذيمر أطمد ُمٜمٝمؿ ًمٗمظ ادٚمػ. .عٔ أبٞ ٖسٜس٠  عٔ األعسج

 :َتابعات أبٞ ايصْاد
قملـ ضمٕمٗمر سملـ رسمٞمٕمل٦م  ذم روايتف هذا اددي٨م  سم٤م اًمزٟم٤مدأشم٤مسمع وىمد 

اًمبخ٤مري  يمت٤مب ارجٝم٤مد واًمسػم  سم٤مب   قمـ أيب هريرة. أظمرضمف:  إقمرج

( شمٕمٚمٞمً٘مل٤م ىمل٤مل: ىمل٤مل اًمٚمٞمل٨م: 2819()4/22ُمـ ـمٚمل٥م اًمقًملد ًمٚماٝمل٤مد )

  قملـ ؾمٛمٕم٧م أسم٤م هريرة »  ىم٤مل: إقمرجطمدصمٜمل ضمٕمٗمر سمـ رسمٞمٕم٦م  قمـ 

ـ » وومٞمف:   ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل   شاًمٚمٞمٚم٦م قمغم ُم٤مئ٦م اُمرأة  أو شمسع وشمسٕملم.ٕـمقوم

 :عبد ايسمحٔ بٔ ٖسَص األعسج َتابعات
اسمـ  »ذم روايتف هذا اددي٨م:  وشم٤مسمع قمبد اًمرمحـ سمـ هرُمز إقمرج

 .  قمـ أيب هريرة شـم٤موسؾمػميـ  و

 : اأخسجٗأّٚيا: َتابع١ حمُد بٔ ضرئٜ 
 /9يمتلل٤مب اًمتقطمٞمللد  سملل٤مب ذم اعمِمللٞمئ٦م واإلرادة  )  اًمبخلل٤مري  -

 حمٛملد  قمـ أيقب  قمـ وهٞم٥م  قمـ أؾمد  سمـ ُمٕمغم (  قمـ7469)(138

 سمٜمحقه. سمف.
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يامن  سم٤مب آؾمتاٜم٤ميف ) وُمسٚمؿ  - ْٕ   (1654()1275/ 3يمت٤مب ا

 قملـ زيلد  سملـ  محل٤مد قملـ ارجحدري  يم٤مُمؾ وأيب اًمٕمتٙمل  اًمرسمٞمع أيب قمـ

 .سمٜمحقه حمٛمد  سمف. قمـ أيقب 

 هِم٤مم  قمـ هِمٞمؿ  (   قمـ7137)(39/ 12) وأمحد ذم اعمسٜمد -

 .سمٜمحقه سمف. ؾمػميـ  اسمـ قمـ

قمللـ  يزيللد  قمللـ ( 11581)(16/341)  وذم اعمسللٜمد أيًْملل٤م - 

ًٓ  حمٛمد  سمف. قمـ هِم٤مم   .سمٛمٕمٜم٤مه ُمٓمق

يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة  اًمرضمؾ يٓملقف قملغم   أيب ؿمٞمب٦م ذم ُمّمٜمٗمفواسمـ  -

قمـ هِم٤مم  قمـ  ه٤مرون  سمـ يزيد (  قمـ1563)(1/136ٟمس٤مئف ذِم ًمٞمٚم٦م )

 ا.سمٜمحقه خمتًٍم     سمف.حمٛمد

 ُمقؾمك سمـ حمٛمد قمـ  (9836()17/197)ذم ُمسٜمده  واًمبزار -

 .سمٜمحقه .حمٛمد  سمف قمـ أيقب  قمـ زيد  سمـ مح٤مد قمـ ادرر 

سم٤مب سمٞم٤من ُمِمٙمؾ ُمل٤م روي  أصم٤مر  ُمِمٙمؾ واًمٓمح٤موي ذم ذح -

ذم آؾملللللللتاٜم٤ميف ذم إيلللللللامن إن ؿمللللللل٤ميف اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصقملللللللـ رؾملللللللقل اهلل 

 سملـ مح٤مد  طمرب  قمـ سمـ أُمٞم٦م  قمـ ؾمٚمٞمامن أيب قمـ ( 1926)(5/184)

 .سمٜمحقه حمٛمد  سمف. قمـ أيقب  قمـ زيد 

 : اأخسجٗثاّْٝا: َتابع١ طاٚع 
يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح  سم٤مب ىمقل اًمرضمؾ ٕـمقومـ اًمٚمٞمٚم٦م قمغم  اًمبخ٤مري  -

 قمـ ُمٕمٛمر  اًمرزاق  قمـ قمـ قمبد حمٛمقد  قمـ ( 5242) (7/39) ٟمس٤مئل

 .سمٜمحقه سمف. أسمٞمف  قمـ ـم٤موس  اسمـ
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/ 8ذم إيللامن ) يمتلل٤مب يمٗملل٤مرات إيللامن  سملل٤مب آؾمللتاٜم٤ميف وذم -

 طماػم  سمـ هِم٤مم قمـ ؾمٗمٞم٤من  قمـ اهلل  قمبد سمـ قمكم (  قمـ 6721)(146

 .سمٜمحقه ـم٤موس  سمف. قمـ

يللللللامن   سملللللل٤مب آؾمللللللتاٜم٤ميف  ) وُمسللللللٚمؿ  - ْٕ / 3يمتلللللل٤مب ا

 قملـ ؾملٗمٞم٤من  قملـ قمٛمر  أيب واسمـ قمب٤مد  سمـ قمـ حمٛمد  (1654()1275

ًٓ ـم٤موس  سمف.  قمـ طماػم  سمـ هِم٤مم  .سمٜمحقه ُمٓمق
يام وذم - ْٕ    قمـ(1654()1275/ 3ن  سم٤مب آؾمتاٜم٤ميف )يمت٤مب ا

 قمـ ـم٤موس  اسمـ قمـ ُمٕمٛمر  قمـ مه٤مم  سمـ اًمرزاق قمـ قمبد محٞمد  سمـ قمبد

ًٓ أسمٞمف  سمف.   .سمٜمحقه ُمٓمق

/ 7يمتللل٤مب إيلللامن واًمٜملللذور  سمللل٤مب آؾملللتاٜم٤ميف ) واًمٜمسللل٤مئل  -

 قملـ  اًملرزاق  قملـ قمبلد اًمٕمٔملٞمؿ  قمبلد سملـ اًمٕمبل٤مس (  قمـ 3856)(31

 سمٛمٕمٜم٤مه.   سمف.أسمٞمف قمـ ـم٤موس  اسمـ قمـ ُمٕمٛمر 

 قملـ اًملرزاق  قمبد (  قمـ7715)(13/142)وأمحد ذم اعمسٜمد -

 .سمٜمحقهأسمٞمف  سمف.  قمـ ـم٤موس  اسمـ قمـ ُمٕمٛمر 

 اسمـ قمـ ؾمٗمٞم٤من  (  قمـ9334)(16/211) واًمبزار ذم ُمسٜمده -

 سمٛمٕمٜم٤مه.أسمٞمف  سمف.   قمـ  ـم٤موس

 قملـ ؾملٗمٞم٤من  (  قملـ1219)(2/296) وادٛمٞمدي ذم ُمسلٜمده -

 ف. سمٛماٚمف. ـم٤موس  سم قمـ طماػم  سمـ هِم٤مم
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 سملـ   قملـ ادل٤مرث(6244()11/116أسمق يٕمغم ذم ُمسلٜمده )و -

ًٓ ـم٤موس  سمف.  قمـ طماػم  سمـ هِم٤مم قمـ ؾمٗمٞم٤من  قمـ ْسي٩م   . سمٜمحقه ُمٓمق

سم٤مب سمٞم٤من ُمِمٙمؾ ُم٤م روي  أصم٤مر   ُمِمٙمؾ واًمٓمح٤موي ذم ذح -

ذم آؾمللللللتاٜم٤ميف ذم إيللللللامن إن ؿملللللل٤ميف اهلل(  ملسو هيلع هللا ىلصقمللللللـ رؾمللللللقل اهلل 

 قمبد قمـ  طمبٞم٥م  سمـ ٟمقح قمـ ٥م ؿمٕمٞم سمـ أمحد (  قمـ1927)(5/185)

 ـم٤موس  سمف. خمتًٍما. اسمـ قمـ  ُمٕمٛمر قمـ اًمرزاق 

يمت٤مب إيامن  ذيمر اًمبٞم٤من سم٠من اعمٚمؽ ىمد  طمب٤من ذم صحٞمحف  واسمـ -

 أيب (  قملـ4338)(182/ 11ًم٘مٜمف آؾمتاٜم٤ميف قمٜملد يٛمٞمٜملف إٓ أٟملف ٟمزل  )

 قملـ طمالػم  سملـ هِمل٤مم قملـ ؾملٗمٞم٤من  قملـ سمِم٤مر  سمـ إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمٗم٦م  قمـ

 .سمٜمحقه ف.سم ـم٤موس 

 . عٔ أبٞ ٖسٜس٠،ٚابٔ ضرئٜ(، عٚطاٚنالُٖا: )  
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 يًخدٜح ايساٟٚ األع٢ًاملبخح ايجاْٞ: ايتعسٜف ب
 :امس٘ ْٚطب٘

  أسمق هريلرة  ٤م قمٜمفوأيمارهؿ طمدياً  ملسو هيلع هللا ىلصهق: ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل 

٤م يماػًما  واًمذي قمٜمد أيمار أصح٤مب اؾمؿ أسمٞمف اظمتالومً و فاظمُتٚمِػ ذم اؾمٛموىمد 

آؾملتٕمامل أنه اؾملٛمف ذم اإلؾملالم قمبلد اًملرمحـ سملـ اددي٨م اعمت٠مظمريـ ذم 

 صخر اًمدود. 

: أصلحُّ ُمل٤م قمٜملدٟم٤م ذم اؾملؿ أيب هل(378)ت: ىم٤مل أسمق أمحد اد٤ميمؿ

سمٗمتح اًملدال   -َدْوسٍ -هريرة قمبد اًمرمحـ  وهق َدْود اًمٜمس٥م  ٟمَسُبُف إمم 

وهل ىمبٞمٚم٦ٌم ذم إؾَْملد  وهلق َدْوس  -وؾمٙمقن اًمقاو  وآظمُرُه ؾملٌم ُمٝمٛمٚم٦م 

اسمـ قمبد  -سمْمؿ اًمٕملم  وؾمٙمقن اًمدال اعمٝمٛمٚم٦م  سمٕمَده٤م صم٤ميٌف ُماٚما٦م  -ْدصم٤م سمـ قمُ 

ـ سمـ زهران سمـ يمٕم٥م سمـ قمبد اهلل سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ٟمرض سمـ إزد. هٙمذا  اًمرمح

 (1).ٟمسُبُف. اًمٙمٜمك  يمام ٟم٘مٚمف قمٜمف اسمـ قمبد اًمؼم ذم آؾمتٞمٕم٤مب

هلل(: اظمتٚمٗملقا ذم اؾملؿ أيب 463 اسمـ قمبلد اًملؼم )ت: ىم٤مل أسمق قمٛمر

ا  ٓ حيلل٤مط سمللف وٓ يْمللبط ذم ارج٤مهٚمٞملل٦م ؿ أسمٞمللف اظمتالوملل٤م يمالػمً هريلرة  واؾملل

  (2) واإلؾمالم.

: أصح ريف قمٜمدٟم٤م ذم اؾمؿ هل(249)ت:وىم٤مل أسمق طمٗمص اًمٗمالس

 ( 3) هَمٜمٍْؿ. أيب هريرة قمبد قمٛمرو سمـ قمبد

: حم٤مل أن يٙمقن اؾمٛمف ذم اإلؾمالم قمبد هل(463)ت:ىم٤مل أسمق قمٛمر

وهذا إن يم٤من ريف ُمٜملف  ؿمٛمس  أو قمبد قمٛمرو  أو قمبد همٜمؿ  أو قمبد هنؿ 

                                                           

(1()4/1771.) 

 (.1768/ 4( آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب  ٓسمـ قمبد اًمؼم )2)

 (.1769/ 4( آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب )3)
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وأُم٤م ذم اإلؾمالم وم٤مؾملٛمف قمبلد اهلل أو قمبلد اًملرمحـ    وم٢مٟمام يم٤من ذم ارج٤مهٚمٞم٦م

  (1) ا.٤م يماػمً ٤م اظمتالومً واهلل أقمٚمؿ  قمغم أٟمف اظمتٚمػ ذم ذًمؽ أيًْم 

وسم٤مرجٛمٚم٦م ومٙمؾ ُم٤م ذم هذه إؾماميف ُمـ اًمتٕمبٞمد ومال ؿمبٝم٦م أهن٤م همػمت 

د ؿملٛمس  أو قمبلد يلؽمك اؾملؿ أطملد: قمبل ملسو هيلع هللا ىلصذم اإلؾمالم  ومٚمؿ يٙمـ اًمٜمبل 

 ( 2) ذًمؽ.    همٜمؿ  أو قمبد اًمٕمزى  أو همػم 

 :نٓٝت٘
ىم٤مل: طمدصمٜمل سمٕمض أصح٤ميب قمـ  هل(151)ت:  ذيمر اسمـ إؾمح٤مق

يم٤من اؾمٛمل ذم ارج٤مهٚمٞم٦م قمبد ؿمٛمس سمـ صخر  ومتسٛمٞم٧م »أيب هريرة ىم٤مل: 

 ًملف ذم اإلؾمالم قمبد اًمرمحـ  وإٟمام يمٜم٤مين  سم٠ميب هريرة أين يمٜمل٧م أرقملك هملٜماًم 

وطمِمٞم٦م ومإمٚمتٝم٤م ذم يمٛملل. ومٚملام أرطمل٧م قمٚمٞملف همٜمٛملف ومقضمدت أوٓد هرة 

وم٘مٚمل٧م: ش ُم٤م هلذا يل٤م قمبلد ؿملٛمس »  وم٘م٤مل: (3)شؾمٛمع أصقاهتـ ذم صٗمٜمل

  (4)ش.وم٠مٟم٧م أسمق هريرة ومٚمزُمتٜمل سمٕمد»ىم٤مل: ش. أوٓد هر وضمدهت٤م

                                                           

 (.1769/ 4( آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب )1)

 (.313/ 6 )( أؾمد اًمٖم٤مسم٦م  ٓسمـ إصمػم2)

ٗمرة 3) َت٤مُج إًَِمْٞمِف. َوىِمٞمَؾ ِهَل اًمسُّ اقمَل  ومِٞمَٝم٤م ـَمَٕم٤مُُمف وَزَٟم٤مُده َوَُم٤م حَيْ ْٗمـ: ظمريٓم٦ٌم شمُٙمقن ًمٚمره ( اًمّمُّ

تِل دُمْٛمع سم٤ِمْْلَْٞمِط  وشَمُْمُؿ َص٤مُده٤م وشُمْٗمتح. اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م اددي٨م وإصملر  عمالد  اًمه

 (.39/ 3اًمديـ اسمـ إصمػم )

 (.286ي  ٓسمـ إؾمح٤مق )ص: ( اًمسػم واعمٖم٤مز4)
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ىمٚم٧م ٕيب هريرة: »قمـ قمبد اهلل سمـ راومع ىم٤مل:  (1)أظمرج اًمؽمُمذيو

ََه٤مسُمَؽ.  (2)ٜمل أُم٤م شَمْٗمَرُق ُم» مل يمٜمٞم٧م أسم٤م هريرة  ىم٤مل:  َٕ ىُمْٚم٧ُم: سَمغَم َواهللهِ إيِنِّ 

يُمٜم٧ُْم َأْرقَملك هَملٜمََؿ َأْهلكِم  وَمَٙم٤مَٟمل٧ْم زِم ُهَرْيلَرٌة َصلِٖمػَمٌة وَمُٙمٜمْل٧ُم »ىَم٤مَل: » ىم٤مل: 

ل٤م  ل٤م َُمِٕملل وَمَٚمِٕمْبل٧ُم هِبَ ْٞمِؾ ذِم ؿَمَاَرٍة  وَمل٢مَِذا يَمل٤مَن اًمٜمهَٝمل٤مُر َذَهْبل٧ُم هِبَ َأَضُٕمَٝم٤م سم٤ِمًمٚمه

 ش. ٤م ُهَرْيَرةَ وَمَٙمٜمهْقيِن َأسمَ 

ـ قمبد اًمؼم ىم٤مل أسمق قمٛمر يمٜم٧م أمحؾ هرًة »وىمد رويٜم٤م قمٜمف ىم٤مل:  : »اسم

ل  ومرآين رؾمقل اهلل    وم٘مٚم٧م: هرٌة  وم٘م٤مل: شُم٤م هذه  »وم٘م٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصيقًُم٤م ذم يُمٛمِّ

يمٜم٤ّمه سمذًمؽ   ملسو هيلع هللا ىلصوهذا أؿمبف قمٜمدي أن يٙمقن اًمٜمبل  »ىم٤مل:  ش.ي٤م أسم٤م هريرة»

 (3) ش.واهلل أقمٚمؿ

 :إضالَ٘ ٚحفع٘
قملـ ملسو هيلع هللا ىلص. قم٤مم ظمٞمؼم  وؿمٝمده٤م ُمع رؾمقل اهلل   هريرةأؾمٚمؿ أسمق 

 ملسو هيلع هللا ىلصقمبد ادٛمٞمد سمـ ضمٕمٗمر قمـ أسمٞمف ىم٤مل: ىمدم أسمق هريرة ؾمٜم٦م ؾملبع واًمٜمبلل 

 ( 4) إمم اعمديٜم٦م. ملسو هيلع هللا ىلصومس٤مر إمم ظمٞمؼم طمتك ىمدم ُمع اًمٜمبل   سمخٞمؼم

ووافم٥م قمٚمٞمف: رهمب٦م ذم اًمٕمٚمؿ  راضًٞم٤م سمِمبع  صمؿ ًمزم رؾمقل اهلل 

  يدور ُمٕمف طمٞم٨م دار  ويم٤من ُمـ ملسو هيلع هللا ىلصسمٓمٜمف  ومٙم٤مٟم٧م يده ُمع يد رؾمقل اهلل 

                                                           

/ 5( ؾمللٜمـ اًمؽمُمللذي  يمتلل٤مب: اعمٜم٤مىملل٥م  سملل٤مب: ُمٜم٤مىملل٥م أيب هريللرة ر  اهلل قمٜمللف  )1)

 (  وىم٤مل: هذا طمدي٨م طمسـ همري٥م.  3841()686

 (.128/ 4( يٕمٜمل: خت٤مف.  ٛمع سمح٤مر إٟمقار  ًمٚمَٗمتهٜمِل )2)

 (.1771/ 4( آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب )3)

 (.244/ 4ؾمٕمد ) ( اًمٓمب٘م٤مت اًمٙمؼمى  ٓسمـ4)



 اٜــــــــــ١زايد   
 

 

(429) 

  حيرض ُم٤م ٓ حيرض ؾم٤مئر اعمٝم٤مضمريـ ملسو هيلع هللا ىلصأطمٗمظ أصح٤مب رؾمقل اهلل 

وإٟمّم٤مر  ٓؿمتٖم٤مل اعمٝم٤مضمريـ سم٤مًمتا٤مرة وإٟمّم٤مر سمحقائاٝمؿ  وىمد 

 سم٤مدرص قمغم اًمٕمٚمؿ واددي٨م. ملسو هيلع هللا ىلصؿمٝمد ًمف رؾمقل اهلل 

  َقمـ َأيِب ُهَرْيَرة  :ـْ َأؾْمٕمَ » ىم٤مل ُد اًمٜمه٤مِس ىِمٞمَؾ: َي٤م َرؾُمقَل اهللهِ  َُم

ًَمَ٘مْد فَمٜمَٜم٧ُْم َي٤م َأسَم٤م ُهَرْيَرَة َأْن : »ملسو هيلع هللا ىلصسمَِِمَٗم٤مقَمتَِؽ َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم  ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللهِ 

ـْ طِمْرِصَؽ قَمغَم  ُل ُِمٜمَْؽ عم٤َِم َرَأْي٧ُم ُِم ـْ َهَذا ادَِدي٨ِم َأطَمٌد َأوه َٓ َيْس٠َمًُمٜمِل قَم

ٓه اهللهُ  ظَم٤مًمًِّم٤م  ادَِدي٨ِم َأؾْمَٕمُد اًمٜمه٤مِس سمَِِمَٗم٤مقَمتِل َيْقمَ  ـْ ىَم٤مَل َٓ إًَِمَف إِ اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم  َُم

ـْ ىَمْٚمبِِف  َأْو َٟمْٗمِسِف.  ( 1)شُِم

  َقَْمَرج  ىم٤مل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َأسَم٤م ُهَرْيَرة ْٕ إِٟمهُٙمْؿ شَمْزقُمُٛمقَن َأنه »   َيُ٘مقُل:وقمـ ا

ـْ َرؾُمقِل اهللِ  ْققِمُد  يُمٜم٧ُْم َرضُماًل   َواهلُل اعمَْ  ملسو هيلع هللا ىلصَأسَم٤م ُهَرْيَرَة  ُيْٙماُِر اْدَِدي٨َم قَم

 سَمْٓمٜمِل  َويَم٤مَن اعْمَُٝم٤مضِمُروَن َيِْمَٖمُٚمُٝمُؿ  ملسو هيلع هللا ىلصُِمْسٙمِٞمٜم٤ًم  َأظْمُدُم َرؾُمقَل اهللِ 
ِ
قَمغَم ُِمْؾيف

ْؿ  وَمَ٘م٤مَل  َْٟمَّم٤مُر َيِْمَٖمُٚمُٝمُؿ اًْمِ٘مَٞم٤مُم قَمغَم َأُْمَقاهِلِ ْٕ ؾَْمَقاِق َويَم٤مَٟم٧ِم ا ْٕ ْٗمُؼ سم٤ِم اًمّمه

ـْ َيبُْسْط صمَ : »ملسو هيلع هللا ىلصَرؾُمقُل اهللِ  ـْ َيٜمَْسك ؿَمٞمْئ٤ًم ؾَمِٛمَٕمُف ُِمٜمِّلَُم وَمبََسْٓم٧ُم ش ْقسَمُف وَمَٚم

 ( 2) .شصَمْقيِب طَمتهك ىَم٣َم طَمِدياَُف  صُمؿه َضَٛمْٛمتُُف إزَِمه  وَماَم َٟمِسٞم٧ُم ؿَمْٞمًئ٤م ؾَمِٛمْٕمتُُف ُِمٜمْفُ 

من أحفظ أصحاب  : َكاَن َأُبو ُهَرْيَرَة هـ(101السامن )ت:  عن أيب صالحو

د    (3)فضلهم.ومل يكن بي ملسو هيلع هللا ىلصُُمَمَّ

 :غٝٛخ٘ ٚتالَٝرٙ
   وقملللـ أيب سملللـ يمٕمللل٥مقملللـ: اًمٜمبلللل   روى أسملللق هريلللرة

 واًمٗمْمللؾ سمللـ اًمٕمبلل٤مس هللل( 24)ت:   وقمٛمللر سمللـ اْلٓملل٤مبهللل(21)ت:

                                                           
/ 1( اددي٨م أظمرضمف: اًمبخ٤مري  يمت٤مب: اًمٕمٚمؿ  سم٤مب: ادرص قمغم اددي٨م )1)

31()99.) 
كتاب فضائل   ،(، ومسلم111()1/35باب حفظ العلم ) ،كتاب العلم  ،أخرجه: البخارياحلديث  (2)

 .(2412()1131/ 4باب من فضائل أيب هريرة الدوسي رضي اهلل عنه ) ،الصحابة رضي اهلل تعاىل عنهم
 .(133/ 6للبخاري ) ،التاريخ الكبري (3)
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هلل( 58)ت:  واسمٜمتف قم٤مئِم٦م هل(13)ت:   وأيب سمٙمر اًمّمديؼهل(18)ت:

  (1).ملسو هيلع هللا ىلصزوج اًمٜمبل 

ــخاب١ ــٔ ايصـ ــ٘ َـ   واسملللـ هلللل(68)ت:اسملللـ قمبللل٤مس :ٚز٣ٚ عٓـ

   وأٟمللس سمللـ ُم٤مًمللؽهللل(74)ت: ضملل٤مسمر سمللـ قمبللداهلل  وهللل(73)ت:قمٛمللر

 هل(  وهمػمهؿ. 85)ت:   وواصمٚم٦م سمـ إؾم٘معهل(92)ت:

ـ اًمبٍمي َٚٔ ايتابعني:  وطمٗمص سمـ قم٤مصؿ هل(  111)ت:  ادس

)ت:  وؾملل٤ممل سمللـ قمبللد اهلل سمللـ قمٛمللر هللل ( 91)ت: سمللـ قمٛمللر سمللـ اْلٓملل٤مب

 هل (  وهمػمهؿ.115

امئ٦م رضمؾ ُمـ هل(: روى قمٜمف أيمار ُمـ صمامٟم256 )ت: ىم٤مل اًمبخ٤مري

 ( 2)سملم ص٤مطم٥م وشم٤مسمع.

                                                           

 (.367/ 34( هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾماميف اًمرضم٤مل  ًمٚمٛمزي )1)

 (.1771/ 4( آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب )2)
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 :َسٜٚات٘
: مخسل٦م آٓف وصمالصمامئل٦م وأرسمٕمل٦م قملغم أيب هريلرة ُمسٜمديِمتٛمؾ 

 ٤م. طمدياً لموؾمبٕم

 ُمٜمٝمل٤م: صمالصمامئل٦م وؾملت٦م وقمنملون ذم اًمبخ٤مري وُمسلٚمؿ قمٚمٞمف اعمتٗمؼ

 .طمديًا٤م

٤م  وُمسٚمؿ: سماامٟمٞم٦م وشمسٕملم واٟمٗمرد اًمبخ٤مري: سماالصم٦م وشمسٕملم طمدياً 

 ( 1) ٤م.طمدياً 

 :عبادت٘
أظمللرج ُمللـ اًمٕم٤مسمللديـ اًمزاهللديـ اًم٘ملل٤مٟمتلم.  يملل٤من أسمللق هريللرة 

 سمسللٜمد صلحٞمح  قملـ أيب قملاامن اًمٜمٝمللديش اًمزهلد»ذم  هلل(241)ت:أمحلد

٤م  ومٙم٤من هق واُمرأشمف وظم٤مدُمف شمْمٞمٗم٧م أسم٤م هريرة ؾمبٕمً »    ىم٤مل:هل(95)ت:

  (2)ش.٤م  يّمكم هذا صمؿ يقىمظ هذاي٘مسٛمقن اًمٚمٞمؾ أصمالصمً 

)ت:  قمٙمرُمل٦مسمسٜمد صلحٞمح قملـ (هل231 )ت:وأظمرج اسمـ ؾمٕمد

أن أسم٤م هريرة يم٤من يسلبح يملؾ يلقم اصمٜمتلل قمنملة أًملػ شمسلبٞمح٦م   هل(115

  (3)ش.أؾمبح سم٘مدر ذٟمبل»ي٘مقل: 

ـِ طَملْزنٍ  (1)وذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤ميف )ت: سمسٜمد صلحٞمح قملـ ُُمَْمل٤مِرِب سْمل

ُ وَم٠َمْدَْ٘مُتلُف سَمِٕملػِمي »   ىم٤مل:هل (111 ْٞمِؾ إَِذا َرضُمٌؾ ُيَٙملؼمِّ ـَ اًمٚمه  سَمْٞمٜم٤َم َأَٟم٤م َأؾِمػُم  ُِم

                                                           

 (.632/ 2( ؾمػم أقمالم اًمٜمباليف  ًمٚمذهبل )1)

 (.361/ 7( اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م  ٓسمـ طمار )2)

 (.361/ 7)( اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م 3)
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ُ  وَمَ٘م٤مَل: ـْ َهَذا اعْمَُٙمؼمِّ َأسُمق ِهرٍّ  وَمُ٘مْٚمل٧ُم: َُمل٤م َهلَذا اًمتهْٙمبِلػُم  ىَمل٤مَل:  » وَمُ٘مْٚم٧ُم: َُم

َة سمِٜمْل٧ِم هَملْزَواَن سمُٕمْ٘مَبل٦ِم  ؿُمْٙمٌر  ىُمْٚم٧ُم: قَمغَم َُمْف  ىَم٤مَل: قَمغَم َأْن يُمٜم٧ُْم َأضِمػًما ًمِلؼَمه

قا ؾُمللْ٘م٧ُم هِبِللْؿ  َوإَِذا َٟمَزًُمللقا ِرضْمللكِم َوـَمَٕملل٤مِم سَمْٓمٜمِللل  َويَملل٤مَن اًْمَ٘مللْقُم إَِذا َريمُِبلل

ضَمٜمِٞمَٝم٤م اهلُل وَمِٝمَل اُْمَرَأِِت  َوَأَٟمل٤م إَِذا َريمِل٥َم اًْمَ٘ملْقُم َريمِْبل٧ُم  َوإَِذا  ظَمَدُْمُتُٝمْؿ  وَمَزوه

 .شَٟمَزًُمقا ظَمَدُْم٧ُم 

 :ٚفات٘

قمغم اًمبحريـ صمؿ قمزًملف  صملؿ أراده قملغم  اؾمتٕمٛمٚمف قمٛمر سمـ اْلٓم٤مب

  (2)وهب٤م يم٤مٟم٧م ووم٤مشمف.  ديٜم٦ماًمٕمٛمؾ وم٠مسمك قمٚمٞمف  ومل يزل يسٙمـ اعم

 هللل( 241)ت:   وظمٚمٞمٗملل٦مهللل(145)ت: ىملل٤مل هِملل٤مم سمللـ قمللروة

وىملل٤مل اهلٞمللاؿ سمللـ ش. شمللقذم أسمللق هريللرة ؾمللٜم٦م ؾمللبع ومخسلللم»وُج٤مقملل٦م: 

ُمل٤مت ؾملٜم٦م صملامن : »هلل(212)ت:   وضٛمرة سمـ رسمٞمٕم٦مهل(217)ت:قمدي

 هللل(224)ت:   وأسمللق قمبٞمللدهللل(217)ت:وىملل٤مل اًمقاىمللدي ش.ومخسلللم

  وزاد اًمقاىمدي: وصغم قمغم قم٤مئِم٦م ذم شومخسلم ُم٤مت ؾمٜم٦م شمسع»وهمػممه٤م: 

رُمْم٤من ؾملٜم٦م صملامن  وقملغم أم ؾملٚمٛم٦م ذم ؿملقال ؾملٜم٦م شمسلع  صملؿ شملقذم سمٕملد 

  (3)ذًمؽ.

                                                                                                                                          

(1( )1/381.) 

 (.1771/ 4( آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب )2)

 (.362/ 7( اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م )3)
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واعمٕمتٛملد ذم وومل٤مة أيب هريلرة ىملقل : »هل(852)ت:ىم٤مل اسمـ طمار

ُملل٤مت ؾمللٜم٦م ؾمللبع  »وىمللد شمللردد اًمبخلل٤مري ومٞمللف  وم٘ملل٤مل: ش. هِملل٤مم سمللـ قمللروة

 (1)ش.ومخسلم

وصغمه قمٚمٞمف اًمقًمٞمُد سمـ قمتب٦م .  ؾمٜم٦موهق اسمـ صمامن وؾمبٕملم ُم٤مت 

 (2)ا يقُمئٍذ قمغم اعمديٜم٦م.سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من  ويم٤من أُمػمً 

                                                           

 (.362/ 7( اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م )1)

(  هتلذي٥م 242/ 4(  ويٜمٔمر شمرُجتف ذم: اًمٓمب٘مل٤مت اًمٙملؼمى )313/ 6( أؾمد اًمٖم٤مسم٦م )2)

ؾمللللػم أقمللللالم اًمٜمللللباليف (  7681()366/ 34اًمٙمللللامل ذم أؾمللللاميف اًمرضملللل٤مل )

(  هتلذي٥م اًمتٝملذي٥م  6879()2/469(  اًمٙم٤مؿمػ  ًمٚملذهبل )126()2/578)

 (.1216()12/262ٓسمـ طمار)
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 زٚاٜات اذتدٜحاملبخح ايجايح: 
اعمٖمػمة سملـ قمبلد  :زٚا١ٜ  ورد هذا اددي٨م ُمـ قمدة رواي٤مت  ُمٜمٝم٤م

 :ٚفٝٗـا  (2).ُمقؾمك سمـ قم٘مب٦م قمٜمد اًمبٞمٝم٘مل :زٚا١ٜٚ (1).اًمرمحـ قمٜمد اًمبخ٤مري
 .«ؾمبٕملم اُمرأة»

قمٜمللد  ورىملل٤ميف: زٚاٜــ١ٚ قمٜمللد اًمبخلل٤مري. (3)ؿمللٕمٞم٥م :زٚاٜــ١  ُمٜمٝملل٤مو 

 .«شمسٕملم اُمرأة» :ٚفٝٗا (4)ُمسٚمؿ.
ًمٞمٓملقومـ » :ٚفٝٗا (5)قمٜمد اسمـ طمب٤من. هِم٤مم سمـ قمروة :زٚا١ٜ ،وُمٜمٝم٤م

  . ومل يذيمر أطمد ُمٜمٝمؿ ًمٗمظ ادٚمػ.«قمغم ُم٤مئ٦م اُمرأة

ٕـملقومـ اًمٚمٞمٚمل٦م قملغم : »ٚفٝٗـا  (6).٤ماًمبخ٤مري شمٕمٚمٞمً٘مل :زٚا١ٜ  وُمٜمٝم٤م

  «رأة  أو شمسع وشمسٕملم.ُم٤مئ٦م اُم
قمٜملد  يزيد سملـ هل٤مرون زٚا١ٜٚ (7)قمٜمد أمحد. هِمٞمؿ» :زٚا١ٜ  وُمٜمٝم٤م

  «ُمئ٦م اُمرأة. » :ٚفٝٗا .(8)اسمـ أيب ؿمٞمب٦م

                                                           

 (.3424()162/ 4( صحٞمح اًمبخ٤مري )1)

 (.19919()76/ 11( اًمسٜمـ اًمٙمؼمى )2)

 (.6639()131/ 8( صحٞمح اًمبخ٤مري )3)

 (.1654()1276/ 3( صحٞمح ُمسٚمؿ )4)

 (.4337()11/181( صحٞمح اسمـ طمب٤من )5)

 (.2819()4/22( صحٞمح اًمبخ٤مري )6)

 (.7137()39/ 12( ُمسٜمد أمحد )7)

 (. 1563()136/ 1( ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمب٦م )8)
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حمٛملقد سملـ  ٚزٚاٜـ١:  (1).أمحلديزيد سمـ ه٤مرون قمٜملد  :زٚا١ٜ  وُمٜمٝم٤م

قمٜملد  قمبد سمـ محٞملد :ٚزٚا١ٜ. «ئ٦م اُمرأة٤مُم: »ٚفٝٗا (2)قمٜمد اًمبخ٤مري. همٞمالن

 (4)قمٜمد اًمٜمسل٤مئل. قمب٤مس اًمٕمٜمؼمي :ٚزٚا١ٜ .«قمغم ؾمبٕملم: »ٗاٚفٝ (3)ُمسٚمؿ.
 «.قمغم شمسٕملم» : ٚفٝٗا

مح٤مد سمـ زيد قمٜملد  :زٚا١ٜٚ (5).وهٞم٥م قمٜمد اًمبخ٤مري :زٚا١ٜ  وُمٜمٝم٤م

ٕـمقومـ »ن ٟمبل اهلل ؾمٚمٞمامن يم٤من ًمف ؾمتقن اُمرأة  وم٘م٤مل: أ» ٚفٝٗا: (6).ُمسٚمؿ

 .«اًمٚمٞمٚم٦م قمغم ٟمس٤مئل
ذا اًمٕمدد ذم ىمّم٦م ؾمٚمٞمامن قمـ اظمتالف ه وًمٚمٕمٚماميف شم٠مويالت وردود

 ُمٗمٝمقم اًمٕمدد ًمٞمس سمحال٦م قمٜملد ارجٛمٝملقر.أن    ُمـ أسمرزه٤م: قمٚمٞمف اًمسالم

هذا يمٚمف ًمٞمس سمٛمتٕم٤مرض: ٕٟمف ًمٞمس ذم ذيملر »هل(: 676:)تىم٤مل اًمٜمقوي

اًم٘مٚمٞمؾ ٟمٗمل اًمٙمالػم  وهلق ُملـ ُمٗمٝملقم اًمٕملدد وٓ يٕمٛملؾ سملف قمٜملد ُجل٤مهػم 

 (7).شإصقًمٞملم

                                                           

 (.11581()341/ 16( ُمسٜمد أمحد )1)

 (.5242()39/ 7( صحٞمح اًمبخ٤مري )2)

 (.1654()1275/ 3( صحٞمح ُمسٚمؿ )3)

 (. 3856()31/ 7( ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل )4)

 (.7469()138/ 9( صحٞمح اًمبخ٤مري )5)

 (  واٟمٔمر ختري٩م اددي٨م.1654()1275/ 3( صحٞمح ُمسٚمؿ )6)

 (.121/ 11( ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ )7)
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٦م أن ُمٗمٝملقم اًمٕملدد ومل يرشمض اد٤مومظ اسمـ طمارهذا اًملرأي سمحال

ـ إصقًمٞملم.  أُم٤م ىمقل سمٕمض اًمنماح ًمٞمس ذم ذيمر »ىم٤مل: ُمٕمتؼم قمٜمد يماػم ُم

اًم٘مٚمٞمؾ ٟمٗمل اًمٙماػم وهق ُمـ ُمٗمٝملقم اًمٕملدد وًملٞمس سمحال٦م قمٜملد ارجٛمٝملقر 

  وذًمؽ أن ُمٗمٝمقم اًمٕمدد ُمٕمتلؼم قمٜملد يمالػميـ :ومٚمٞمس سمٙم٤مف ذم هذا اعم٘م٤مم

   (1).شواهلل أقمٚمؿ

: يلل٤مت اعمختٚمٗملل٦م وم٘ملل٤ملارجٛمللع سملللم اًمروا -رمحللف اهلل-وارشم٣ملل 

ومٛمحّمؾ اًمرواي٤مت: ؾمتقن  وؾمبٕمقن  وشمسٕمقن  وشمسع وشمسٕمقن وُم٤مئ٦م  »

ـّ َْساري  أو  :وارجٛمع سمٞمٜمٝم٤م ـّ طمرائلر  وُمل٤م زاد قمٚملٞمٝمـ يمل أن اًمسلتلم يُمل

ـّ دون اعم٤مئ٦م   سم٤مًمٕمٙمس وأُم٤م اًمسبٕمقن ومٚمٚمٛمب٤مًمٖم٦م  وأُم٤م اًمتسٕمقن واعم٤مئ٦م  ومٙم

: ىمل٤مل ُم٤مئل٦م ضَملؼَمه وومقق اًمتسٕملم  ومٛمـ ىم٤مل: شمسٕمقن أًمٖمك اًمٙمرس  وُملـ

  (2).شسمـ رسمٞمٕم٦م وُمـ صَمّؿ وىمع اًمؽّمّدد ذم رواي٦م ضمٕمٗمر

  واًمذي ئمٝمر ُمع يمقن خمرج اددي٨م قمـ أيب هريرة  »ىم٤مل:صمؿ 

 ( 3).شواظمتالف اًمرواة قمٜمف أن ادٙمؿ ًمٚمزائد: ٕن ارجٛمٞمع صم٘م٤مت

ىم٤مهلل٤م  هذا آظمتالف يدل قمغم شمٕمدد اًم٘مّم٦م  وأن اًمٜمبلل » :قًت

ُملـ  ؾ شمٕمدد ـمرق اددي٨م إمم ُملـ سَمٕملد أيب هريلرة أيمار ُمـ ُمرة: سمدًمٞم

اًمرواة  يمام هلق واضلح ذم اًمتخلري٩م   وأن يملؾ راو أدى ُمل٤م ؾملٛمٕمف دون 

 .ششمٍمف أو شمٖمٞمػم أو شمبديؾ  واهلل أقمٚمؿ

                                                           

 (.6/461( اٟمٔمر: ومتح اًمب٤مري  ٓسمـ طمار )1)

ٕـمقومـ اًمٚمٞمٚم٦م قمغم ُم٤مئ٦م اُمرأة  »(  وهل رواي٦م: 461-6/461( اٟمٔمر: ومتح اًمب٤مري )2)

 ش.أو شمسع وشمسٕملم

 .(617/ 11( ومتح اًمب٤مري )3)
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 املبخح ايسابع: ايػسح ٚايتخًٌٝ
ُم٤م جيلقز ُملـ   سم٤مب يمت٤مب اًمتٛمٜملشمرضمؿ اًمبخ٤مري هلذا اددي٨م ذم 

ليُف ؾَم٤ميمِٜم٦َُم اًمْ ش ًَمقْ و»  اًمٚمق ْ ل٤م اًمٌمه ـْ طُملُروِف اعْمََٕمل٤ميِن  َيٛمتٜمِلع هِبَ َقاِو  طَمْرٌف ُِم

َدت   ٤م ِزيَد ومِٞمَٝم٤م واٌو ُأظْمَرى  صُمؿه أْدهِمَٛم٧م وؿُملدِّ َل هِبَ ِه  وَم٢مَِذا ؾُمٛمِّ ُْٓمتِٜم٤مع هَمػْمِ

ـْ طُمُروِف اعْمََٕم٤ميِن.  (1) شمَحْاًل قَمغَم َٟمَٔم٤مِئِرَه٤م ُِم

ػمه طمٙمؿ هق ًمٚمٗمٔمف إذا ٟمس٥م إمم طمرف أو هم» :(2)سمـ ُم٤مًمؽاوىم٤مل 

دون ُمٕمٜم٤مه ضم٤مز أن حيٙملك  وضمل٤مز أن يٕملرف سملام شم٘متْملٞمف اًمٕمقاُملؾ. وإذا 

  يم٤مٟم٧م اًمٙمٚمٛم٦م قمغم طمروملم صم٤مٟمٞمٝمام طمرف ًملم وضمٕمٚم٧م اؾماًم ضٕمػ صم٤مٟمٞمٝمام

.ش"ذِم  ":وذم ذِم   "ًَمق   " :وم٘مٞمؾ ذم ًمق
(3)   

ذم روايللل٦م  «ٕـملللقومـ اًمٚمٞمٚمللل٦م :ىمللل٤مل ؾملللٚمٞمامن سملللـ داود» ىمقًملللف:

  ومه٤م ًمٖمت٤من  «ٕـمٞمٗمـ» (هل 376)ت:  َواعمُْْسَتْٛمكِم  ل( ه381)ت:اْدََٛمِقيِّ 

وهق هٜمل٤م يمٜم٤ميل٦م قملـ   ـم٤مف سم٤مًمٌميف وأـم٤مف سمف إذا دار طمقًمف وشمٙمرر قمٚمٞمف

 (4) ارجامع.

                                                           

 (.281/ 4( اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م اددي٨م وإصمر )1)

( هق: حمٛمد سمـ قمبد اهلل  اسمـ ُم٤مًمؽ  ُجل٤مل اًملديـ اًمِمل٤مومٕمل اًمٜمحلقي  ؾملٛمع سمدُمِملؼ 2)

وشمّمدر سمحٚم٥م إلىمرايف اًمٕمرسمٞم٦م  وسف مهتف إمم إشم٘م٤من ًمس٤من اًمٕمرب طمتك سمٚملغ ومٞملف 

اًمٖم٤ميللل٦م وأرسملللك قملللغم اعمت٘ملللدُملم  ويمللل٤من إُم٤مًُمللل٤م ذم اًم٘ملللرايفات وقمٚمٚمٝمللل٤م  ُملللـ 

. شمللقذم ؾمللٜم٦م اصمٜمتلللم وؾمللبٕملم وؾمللتامئ٦م. ومللقات "اًمٙم٤مومٞملل٦م اًمِملل٤مومٞم٦م"ٞمٗمف:يمت٤مبشمّملل٤مٟم

 (.417/ 3اًمقومٞم٤مت  ٓسمـ ؿم٤ميمر )

 (.4/1722( ذح اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م  عمحٛمد سمـ قمبد اهلل  اسمـ ُم٤مًمؽ )3)

 (.461/ 6( ومتح اًمب٤مري )4)
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داظمٚم٦م قمغم ضمقاب اًم٘مسؿ  ويماػًما ُم٤م حتذف  «ٕـمقومـ»واًمالم ذم 

ُمٕمٝم٤م اًمٕمرب اعم٘مسؿ سمف ايمتٗم٤ميف سمدًٓمتٝم٤م قمغم اعم٘مسؿ سمف  ًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمدل قملغم 

ٕن قمدم ادٜم٨م  :شًمق ىَم٤مَل إن ؿم٤ميف اهلل مل حيٜم٨م»٘مسؿ ُمٕملم  وي١ميده ىمقًمف: ُم

ووضمقده ٓ يٙملقن إٓ قملـ ىمسلؿ  ويبٕملد أن يٙملقن اسمتلدأ سملف  وأن َذًمِلَؽ 

 ( 1)طمٙم٤ميتف قمـ ىمقل ؾمٚمٞمامن ُمـ همػم ىمسؿ.

ا حيتٛمؾ أن اًمٚمٞمؾ ذم ذًمؽ اًمزُم٤من يمل٤من ـملقيال ضملدً  «اًمٚمٞمٚم٦م»ىمقًمف: 

رأة ُمع هتاده وٟمقُملف  وحيتٛملؾ أٟملف شمٕمل٤ممم سمحٞم٨م يت٠مشمك ًمف ومٞمف ُج٤مع ُمئ٦م اُم

ظمرق ًمف اًمٕم٤مدة ومٞما٤مُمع ويتٓمٝمر ويٜم٤مم صمؿ هٙمذا صمؿ هٙمذا واًمٚمٞمؾ ذم اًمٓمقل 

يمام ظمرق اهلل اًمٕمل٤مدة ٕسمٞملف داود قمٚملٞمٝمام اًمسلالم ذم   قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف أن

وهذا يقضمد أن ذم   ىمرايفة اًمزسمقر سمحٞم٨م يم٤من ي٘مرأه سم٘مدر ُم٤م شمرسج ًمف داسمتف

 ( 2) .اإوًمٞم٤ميف يماػمً 

ومتحٛمؾ يملؾ واطملدة ُملٜمٝمـ  ومتٚملد يملؾ واطملدة »: قمٜمد ُمسٚمؿ ىمقًمف

ومتٕمٚمؼ ومتحٛمؾ : ومٞمف طمذف شم٘مديره ش٤م ي٘م٤مشمؾ ذم ؾمبٞمؾ اهللُمٜمٝمـ همالُم٤م وم٤مرؾًم 

ومٞمٜمِمل٠م ومٞملتٕمٚمؿ اًمٗمروؾملٞم٦م ومٞم٘م٤مشملؾ.  :شم٘ملديره شي٘م٤مشملؾ»ومتٚمد. ويمذا ذم ىمقًمف 

وؾمب٥م اًمسب٥م   ٕن يمؾ ومٕمؾ ُمٜمٝم٤م ُمسب٥م قمـ اًمذي ىمبٚمف :وؾم٤مغ ادذف

 ( 3) ؾمب٥م.

                                                           

 (.17/422( اًمتقضٞمح ًمنمح ارج٤مُمع اًمّمحٞمح  ٓسمـ اعمٚم٘مـ )1)

 (.513/ 4وي )( ومٞمض اًم٘مدير  ًمٚمٛمٜم٤م2)

 (.617/ 11( ومتح اًمب٤مري )3)
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ايم٥ُِم قَمغَم اْد٤َمومِِر وَمَرؾًم٤م يَم٤مَن َأْو سَمْٖماًل َأْو مِح٤َمًرا. اًمَٗم٤مِرس:و ـُ  اًمره ىم٤مًمف اسْم

ٞم٧ِم  ٙمِّ َُمره سمِٜم٤َم وَم٤مِرٌس قَملغَم سَمْٖملٍؾ َووَمل٤مِرٌس قَملغَم »  :ُيَ٘م٤مُل  ل (.ه 244)ت:  اًمسِّ

ش.مِح٤َمرٍ 
 (1)  

٤م ومتحٛمؾ يمؾ واطمدة ُمٜمٝمـ ومتٚمد يمؾ واطملدة ُملٜمٝمـ همالًُمل»ىمقًمف: و

وإٟمام ضملزم   هذا ىم٤مًمف قمغم ؾمبٞمؾ اًمتٛمٜمل ًمٚمخػم ش٘م٤مشمؾ ذم ؾمبٞمؾ اهلل٤م يوم٤مرؾًم 

ٕٟمف همٚم٥م قمٚمٞمف اًمرضم٤ميف ًمٙمقٟمف ىمّمد سمف اْلػم وأُمر أظملرة ٓ ًمٖملرض  :سمف

ذم هللذا ادللدي٨م قمللغم آوملل٦م اًمتٛمٜمللل  ٟمبللف » :ىملل٤مل سمٕمللض اًمسللٚمػ .اًمللدٟمٞم٤م

وًملذًمؽ ٟمزل آؾملتاٜم٤ميف ًمٞمٛميل ومٞملف »: ىمل٤مل  واإلقمراض قمـ اًمتٗملقيض

  (2) .شاًم٘مدر

فم٤مهره ارجزم قمغم  وهذا اًمٙمالم ُمـ ؾمٚمٞمامن »: (3) ٤مل اًم٘مرـمبلىمو

اًمذي أراد  ًمٙمـ اًمذي محٚملف قملغم ذًملؽ صلدق ٟمٞمتلف ذم  أن اهلل يٗمٕمؾ ذًمؽ

يـ  وومٕمؾ ارجٝم٤مد  وهمٚمب٦م رضم٤ميف ومْمؾ اهلل شمٕم٤ممم  طمّمقل اْلػم  وفمٝمقر اًمدِّ

                                                           

 (.467/ 2( اعمّمب٤مح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمبػم  ٕيب اًمٕمب٤مس ادٛمقي )1)

 (.461/ 6( ومتح اًمب٤مري )2)

( هق: أمحد سمـ قمٛمر سمـ إسمراهٞمؿ  أسمق اًمٕمب٤مس إٟمّم٤مري اًم٘مرـمبلل  ُملـ أقمٞمل٤من وم٘مٝمل٤ميف 3)

٤من ُملـ إئٛمل٦م اعمِمللٝمقريـ اعم٤مًمٙمٞمل٦م ٟملزل اإلؾملٙمٜمدري٦م واؾملتقـمٜمٝم٤م ودرس هبل٤م  ويمل

واًمٕمٚماميف اعمٕمرووملم  ضم٤مُمًٕم٤م عمٕمروم٦م قمٚمقم ُمٜمٝم٤م: قمٚمؿ اددي٨م واًمٗم٘ملف واًمٕمرسمٞمل٦م وهملػم 

ـ ومٞمف وأضم٤مد  ؾمامه: اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ  ذًمؽ  وًمف قمغم يمت٤مب: صحٞمح ُمسٚمؿ ذح أطمس

/ 7ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمسٚمؿ  شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧ّم ومخسلم وؾمّتامئ٦م. اًمقاذم سم٤مًمقومٞمل٤مت )

173.) 
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ذم إؾمٕم٤مومف سمذًمؽ. وٓ ئمـ سمف: أٟمف ىمٓمع سمذًمؽ قمغم اهلل شمٕم٤ممم إٓ ُمـ ضمٝمؾ 

  (1).شإٟمبٞم٤ميف ذم ُمٕمرومتٝمؿ سم٤مهلل شمٕم٤ممم وسمحدوده  وشم٠مدهبؿ ُمٕمف طم٤مًم٦م

ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ أومْملؾ ُملـ » :ٞمؾ: وم٢من ىمهل(1131: ىم٤مل اعمٜم٤موي )ت

 ش ومٙم٤من إومم ًمسٚمٞمامن أن يٜمقي هبؿ أن يٙمقٟمقا قمٚماميف  ارجٝم٤مد

  واًمٗمرؾم٤من ًمٜمٍمة اًملديـ  اًمٕمٚماميف ضمٕمٚمقا ًمت٘مرير إطمٙم٤مم» :قًٓا 

ُمع أٟمف ٓ يٜمل٤مذم أن يٙملقن اًمٗمل٤مرس   ًمألصؾومٓمٚم٥م ؾمٚمٞمامن ُم٤م هق اعماب٧م 

 ( 2) ش.٤مقم٤معمً 

: ىمؾ: إن ؿم٤ميف اهلل  -أو اعمٚمؽ-وم٘م٤مل ًمف ص٤مطمبف »  قمٜمد ُمسٚمؿ: ىمقًمف

ـ رواي٦م(3)شومٚمؿ ي٘مؾ وٟمز ُمٖمػمة سمـ قمبداًمرمحـ قمـ أيب    وقمٜمد اًمبخ٤مري ُم

واي٦م ُمٕمٛمر قمـ ذم رو  (4)شوَمَ٘م٤مَل ًَمُف َص٤مطِمُبُف: إِْن ؿَم٤ميَف اهللهُ  وَمَٚمْؿ َيُ٘مْؾ » : اًمزٟم٤مد

وذم روايل٦م هِمل٤مم سملـ د. سم٤مرجزم ُمـ هملػم شملرد (5)شوم٘م٤مل ًمف اعمٚمؽ» :ـم٤موس

 .شاعمٚمؽ :يٕمٜمل» سمـ قمٞمٞمٜم٦م: ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من (6).شوم٘م٤مل ًمف ص٤مطمبف »:طماػم

 شوم٘مل٤مل ًملف صل٤مطمبف أو اعمٚملؽ»(7)ذم ُمسٜمد ادٛمٞمدي قملـ ؾملٗمٞم٤منو 

 (8)ؿ.وُماٚمٝم٤م عمسٚم  سم٤مًمِمؽ

                                                           

 (.636- 635/ 4ؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمسٚمؿ  ًمٚم٘مرـمبل )( اعمٗمٝم1)

 (.514/ 4( ومٞمض اًم٘مدير )2)

 (.  1654()1275/ 3(صحٞمح ُمسٚمؿ )3)

 (.3424()162/ 4( صحٞمح اًمبخ٤مري )4)

 (.5242()39/ 7( صحٞمح اًمبخ٤مري )5)

 (.6721()146/ 8( صحٞمح اًمبخ٤مري )6)

 (.1218()295/ 2( ُمسٜمد ادٛمٞمدي )7)

 (.1654()3/1275)( صحٞمح ُمسٚمؿ 8)
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(441) 

هذا ؿمؽ  ُمـ أطمد  شىم٤مل ًمف ص٤مطمبف أو اعمٚمؽ»ىم٤مل اًم٘مرـمبل: ىمقًمف: 

ُمٜمٝمام. وم٢من يم٤من ص٤مطمبف  ومٞمٕمٜمل سمف: وزيره ُمـ  اًمرواة ذم اًمذي ىم٤مًمف اًمٜمبل 

اإلٟمس  أو ارجـ. وإن يم٤من اعمٚمؽ: ومٝمق اًمذي يم٤من ي٠مشمٞمف سم٤مًمقطمل. وىمد أسمٕمد 

 (1)ش.هق ظم٤مـمره»ُمـ ىم٤مل: 

اًمّمللقاب إول يمللام أؾمللٚمٗمٜم٤مه قمللـ روايلل٦م :» (2)ىملل٤مل اسمللـ اعمٚم٘مللـ

وم٘م٤مل ًمف اعمٚمؽ: ىمؾ إن ؿم٤ميف اهلل  » ي٘مّمد ىمقًمف:( 3)ش.اًمبخ٤مري ذم أصمٜم٤ميف اًمٜمٙم٤مح

  .شومٚمؿ ي٘مؾ وٟمز

ـ طمار:  إٓ أن ًمٗمٔم٦م   ًمٞمس سملم ىمقًمف ص٤مطمبف واعمٚمؽ ُمٜم٤موم٤مة»ىم٤مل اسم

  وًمٙمـ اًمِمؽ ٓ ي١مصمر ذم ارجلزم  ومٛمـ صمؿ ٟمِم٠م هلؿ آطمتامل  ص٤مطمبف أقمؿ

 ( 4) .شومٛمـ ضمزم سم٠مٟمف اعمٚمؽ طما٦م قمغم ُمـ مل جيزم

                                                           

 (.637/ 4( اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمسٚمؿ )1)

( هق: قمٛمر سمـ قمكم سمـ أمحد سمـ حمّٛمد سمـ قمبد اهلل إٟمّم٤مري إٟمدًمز اعمٍملي ْساج 2)

ـ أيب ادسـ اعمٕمروف سم٤مسمـ اعمٚم٘مـ  يم٤من قم٤معم٤ًم سم٤مًمٜمحق  وأصٚمف ُمـ إٟمدًمس   ـ اسم اًمدي

٤مًملؽ  وشمٗم٘ملف سمِملٞمقخ قمٍمله وُمٝملر ذم وطمٗمظ اًم٘مرآن واًمٕمٛمدة وؿمٖمٚمف ذم ُمذه٥م ُم

اًمٗمٜمقن  واؿمتٝمر سمٙمارة اًمتّم٤مٟمٞمػ طمتك يم٤من ي٘م٤مل: إهن٤م سمٚمٖم٧م صمالصمامئ٦م شمّمٜمٞمًٗم٤م. ُمٜمٝم٤م: 

. شمقذم ؾمٜم٦م أرسمع وصمامٟمامئ٦م. اٟمٔملر: إٟمبل٤ميف اًمٖمٛملر "اًمتقضٞمح ًمنمح ارج٤مُمع اًمّمحٞمح"

 (.216/ 2سم٠مسمٜم٤ميف اًمٕمٛمر  ٓسمـ طمار )

ب ىمقل اًمرضمؾ: ٕـملقومـ اًمٚمٞمٚمل٦م قملغم ( اددي٨م أظمرضمف: اًمبخ٤مري  يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح  سم٤م3)

/ 17(  واٟمٔمللر: اًمتقضللٞمح ًمنمللح ارجلل٤مُمع اًمّمللحٞمح )5242( )39/ 7ٟمسلل٤مئل )

422.) 

 (.461/ 6( ومتح اًمب٤مري )4)
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(442) 

ـ ومرس ص٤م هذا وذم ـ اًمٙمت٤مبرد قمغم ُم   طمبف سم٠مٟمف اًمذي قمٜمده قمٚمؿ ُم

سمٗمللتح  -سمللـ سمرظمٞملل٤ما -سمٕمللده٤م وملل٤ميف  ويمرسلل اعمٝمٛمٚملل٦م  سم٤معمللد - وهللق آصللػ

 ( 1).سمٕمده٤م حتت٤مٟمٞم٦م  ويمرس اعمٕماٛم٦م  وؾمٙمقن اًمرايف  اعمقطمدة

  سمْمؿ اًمٜمقن وشمِمديد اًمسلم  سمٕمض إئٛم٦م ٤مضبٓمٝمش ٟمز»ويمٚمٛم٦م 

  (2) واهلل أقمٚمؿ.  وهق فم٤مهر طمسـ

ْٞمفِ ا ؾم٤مىمٓمً  واطمدً ٤م إٓومل حتٛمؾ ؿمٞمئً »ىمقًمف:  يملذا هٜمل٤م ذم ش ٤م َأطَملُد ؿِمل٘مه

ومٚملؿ » :ذم رواي٦م ؿملٕمٞم٥مو  (3)ُمٖمػمة سمـ قمبداًمرمحـ  قمـ أيب اًمزٟم٤مد رواي٦م 

  وذم رواي٦م أيقب قمـ (4) شحيٛمؾ ُمٜمٝمـ إٓ اُمرأة واطمدة ضم٤ميفت سمِمؼ رضمؾ

ومل شمٚمد ُملٜمٝمـ إٓ » ُمٕمٛمر:وذم رواي٦م   (5) شوًمدت ؿمؼ همالم» :اسمـ ؾمػميـ

 ( 6) شاُمرأة

د سم٤مرجسد ذم أي٦م ارجسد اًمذي ذيمره اهلل شمٕمل٤ممم أٟملف أًم٘ملل قملغم اعمرا

اًمٗمتٜمل٦م قملغم و»: هلل(741:ت)ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمسالم. ىم٤مل اسمـ ضمزي يمرد

يمقٟمف مل ي٘مؾ إن ؿم٤ميف اهلل  وارجسد  -أي: طمدي٨م ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمسالم - هذا

 (7).شهق ؿمؼ اإلٟمس٤من اًمذي وًمد ًمف

                                                           

 (.461/ 6( ومتح اًمب٤مري )1)

 (.121 -11/121( ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ  ًمٚمٜمقوي )2)

 (.3424()162/ 4( صحٞمح اًمبخ٤مري )3)

 (.6639()8/131( صحٞمح اًمبخ٤مري )4)

 (.7469()9/138( صحٞمح اًمبخ٤مري )5)

 (.5242()7/39( صحٞمح اًمبخ٤مري )6)

 (.219/ 2( اًمتسٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمزيؾ  ٓسمـ ضمزي )7)
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أي:طمدي٨م -ٞمحوم٤مقمٚمؿ أن هذا اددي٨م اًمّمح»وىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل: 

سملم ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم: وًم٘مد ومتٜم٤م ؾمٚمٞمامن وأًم٘مٞمٜم٤م قمغم  -ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمسالم

  شإن ؿمل٤ميف اهلل»ا  وأن ومتٜم٦م ؾمٚمٞمامن يم٤مٟم٧م سمسب٥م شمريملف ىمقًملف يمرؾمٞمف ضمسدً 

وأٟمف مل يٚمد ُمـ شمٚمؽ اًمٜمس٤ميف إٓ واطملدة ٟمّملػ إٟمسل٤من  وأن ذًملؽ ارجسلد 

ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: اًمذي هق ٟمّمػ إٟمس٤من هق اًمذي أًم٘مل قمغم يمرؾمٞمف سمٕمد ُمقشمف 

واًمٔمل٤مهر ذم ُمٕمٜملك أيل٦م هلق ُمل٤م ....  أي٦م  .. وأًم٘مٞمٜم٤م قمغم يمرؾمٞمف ضمسدا

ذيمرٟملل٤م  وىمللد دًملل٧م اًمسللٜم٦م اًمّمللحٞمح٦م قمٚمٞمللف ذم ارجٚملل٦م  واظمتلل٤مره سمٕمللض 

قمغم ذًمؽ اعمقًمقد إُم٤م  ٚإطالم ادتطد  (1).شاعمح٘م٘ملم  واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم

ٕٟمف يم٤من ظمٚم٘م٦م همػم   وإُم٤م شؿمؼ رضمؾ»ٕٟمف وًمد ُمٞمت٤م  يمام هق فم٤مهر ىمقًمف: 

  (2) ُمٕمت٤مدة ومٙم٤من  رد ضمسد.
ومٚمؿ مل حتٛملؾ ُملٜمٝمـ إٓ واطملدة ومل مل يٛمٜملع ادٛملؾ ُملـ  :وم٢من ىمٞمؾ

 ومل يم٤من اًمقاطمد ٓ يٙمقن أٟماك أو يٙمقن رضمال يم٤مُمال   اًمٙمؾ

وم٤مرجقاب: إٟمل٤م إن ىمٚمٜمل٤م إن ذًملؽ إرادة إهلٞمل٦م ٓ  ل٤مل ًمٚمٕم٘ملؾ ومٞمٝمل٤م  

 قمز وضمؾ سم٠من ًمٜم٤م ُمـ طمٙمٛمل٦م وإن ٟمٔمرٟم٤م إمم يمراُم٦م اًمرؾمؾ قمغم اهلل  ومٔم٤مهر

وظمٌم أن يٙمقن   ادٙمٞمؿ وهق أٟمف ًمق مل حيٛمؾ ُمٜمٝمـ أطمد ًمتِمقش ؾمٚمٞمامن

وًمق ضمل٤ميفت سملف أٟمالك يمل٤من   ومٚمؿ شم٘مبؾ ٟمٞمتف ًمٚمخػم  ىمد رومٕم٧م قمٜمف اًمٕمّمٛم٦م

                                                           

 (.254/ 3(أضقايف اًمبٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن  عمحٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل )1)

 (.261/ 23( اًمتحرير واًمتٜمقير  ًمٚمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر )2)
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(444) 

ويمقٟمف مل يٙمـ شم٤مم اْلٚمؼ   وذًمؽ يدل قمغم قمدم اًم٘مبقل  ضد ُم٤م قمزم قمٚمٞمف

 ( 1) ىمقًمف إن ؿم٤ميف اهلل. ُمـ أضمؾ ُم٤م ٟم٘مص ُمـ إؾمب٤مب اعمبٚمٖم٦م عمراده وهق

ًمق ىم٤مل إن ؿم٤ميف اهلل رج٤مهدوا   يؿ اًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمدهاو» :ىمقًمف 

وذم رواي٦م اسمـ  (2) يمذا هٜم٤م ذم رواي٦م أيب اًمزٟم٤مدش ٤م أُجٕمقنومرؾم٤مٟمً  ذم ؾمبٞمؾ اهلل

ًمق يم٤من ؾمٚمٞمامن اؾمتاٜمك دٛمٚم٧م يمؾ اُمرأة ُمٜمٝمـ  ومقًمدت وم٤مرؾم٤م » :ؾمػميـ

ًمق ىم٤مل: » ـم٤موس:  هِم٤مم سمـ طماػم  قمـ رواي٦م وذم  (3)شي٘م٤مشمؾ ذم ؾمبٞمؾ اهلل

 (4).شإن ؿم٤ميف اهلل مل حيٜم٨م  ويم٤من دريم٤م ًمف ذم طم٤مضمتف

اؾمتئٜم٤مومٞم٦م  ش وايؿ»اًمقاو ذم ش يؿ اًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمدهاو» :ىمقًمف 

سمْمؿ اعمٞمؿ ُمبتدأ  ظمؼمه حمذوف  واًمت٘مدير: ايؿ اًمذي ٟمٗمس حمٛملد ش ايؿ»و

ع يٛملللم  أيٛمللـ  ُجللش ايللؿ»أيللامن اهلل ىمسللٛمل  وأصللؾ  :سمٞمللده ىمسللٛمل  أي

ومهزهت٤م ذم إصؾ مهلزة ىمٓملع  ظمٗمٗمل٧م  وصل٤مرت مهلزة وصلؾ  ًمٙمالرة 

   (5) اؾمتٕمامهلؿ هل٤م  يمام طمذوم٧م ختٗمٞمًٗم٤م ًمٙمارة آؾمتٕمامل.

                                                           

 (.513/ 4( ومٞمض اًم٘مدير )1)

 (.1654()1276/ 3(  صحٞمح ُمسٚمؿ )6639()8/131( صحٞمح اًمبخ٤مري )2)

 (.7469()138/ 9( صحٞمح اًمبخ٤مري )3)

 (.  1654()1275/ 3(  صحٞمح ُمسٚمؿ )6721()146/ 8( صحٞمح اًمبخ٤مري )4)

/ 6( ومللتح اعمللٜمٕمؿ ذح صللحٞمح ُمسللٚمؿ  ًمألؾمللت٤مذ اًمللديمتقر ُمقؾمللك ؿملل٤مهلم ٓؿملللم )5)

 (.4/1241ٞمح اًمسٜم٦م  ًمٚمتقرسمِمتل )واٟمٔمر: اعمٞمرس ذم ذح ُمّم٤مسم
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أهن٤م يٛمللم: ٕٟملف طمٚملػ  شواًمذى ٟمٗمسك سمٞمده»وٓظمالف رم ىمقًمف: 

 (1)رم همػم ىمّم٦م. سم٤مهلل  وىمد طمٚمػ هب٤م اًمٜمبك 

٘ملل٤مل اعم٤مًمٙمٞملل٦م  وم هللؾ هللك يٛملللم أم ٓ   شوايللؿ اهلل»واظمتٚمللػ رم 

وادٜمٗمٞم٦م: إٟمف يٛملم. وقمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م: إن ٟمقى اًمٞمٛملم اٟمٕم٘ملدت  وإن ٟملقى 

٤م  وإن أـمٚمؼ ومقضمٝم٤من: أصحٝمام ٓ يٜمٕم٘ملد إٓ أن همػم اًمٞمٛملم مل يٜمٕم٘مد يٛمٞمٜمً

 ( 2) يٜمقي. وقمـ أمحد روايت٤من: أصحٝمام آٟمٕم٘م٤مد.

ده أوم٤م يراد سمف أُمران  أطمدمه٤م: «ًمق ىم٤مل إن ؿم٤ميف اهلل مل حيٜم٨م» :ىمقًمف

مل خي٥م وٓ قمقىم٥م سم٤مدرُم٤من طملم مل يسلتاـ ُمِملٞمئ٦م  :: يٕمٜملىم٤مل  (3)اعمٝمٚم٥م

اهلل  ومل جيٕمؾ إُمر ًمف  وًمٞمس ذم اددي٨م يٛملم ومٞمحٜم٨م ومٞمٝم٤م  وإٟمام أراد أٟمف 

عم٤م ضمٕمؾ ًمٜمٗمسف اًم٘مقة واًمٗمٕمؾ قم٤مىمبف اهلل سم٤مدرُم٤من  ومٙمل٤من ادٜمل٨م سمٛمٕمٜملك: 

وضمل٥م قمٚمٞملف  اًمتخٞمٞم٥م  ويمذًمؽ ُمـ ٟمذر هلل ـم٤مقم٦م أو دظملؾ ذم ريف ُمٜمٝمل٤م

                                                           

 (.419/ 5( إيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمسٚمؿ  ًمٚمَ٘م٤مِِض قمٞم٤مض )1)

/ 31( ذظمػمة اًمٕم٘مبك ذم ذح اعماتبك  عمحٛمد سمـ قمكم سمـ آدم سملـ ُمقؾملك اإلصمٞملقيب )2)

قمٞمٜملل اعمل٤مًمٙمل 61 (  واٟمٔمر: ُمقاه٥م ارجٚمٞمؾ ذم ذح خمتٍمل ظمٚمٞملؾ  ًمٚمحٓمل٤مب اًمرُّ

(  ادلل٤موي 7/ 3شمٞملل٥م اًمنمللائع  ًمٚمٙم٤مؾملل٤مين      )(  سمللدائع اًمّمللٜم٤مئع ذم شمر3/261)

 (.   512/ 9(  اعمٖمٜمل  ٓسمـ ىمداُم٦م )274/ 15اًمٙمبػم  ًمٚماموردي )

( هق: اعمٝمٚم٥م سمـ أمحد اسملـ أيب صلٗمرة أؾملٞمد سملـ قمبلد اهلل إؾملدي إٟمدًمزل اعملريب  3)

ُمّمٜمػ ذح صحٞمح اًمبخ٤مري  ويم٤من أطمد إئٛم٦م اًمٗمّمح٤ميف اعمقصلقوملم سم٤مًملذيم٤ميف  

قمٛمر سمـ ادذايف ووصٗمف سم٘مقة اًمٗمٝمؿ وسمراقم٦م اًملذهـ وزم ىمْمل٤ميف اعمريل٦م   روى قمٜمف أسمق

 .579/ص17شمقذم ذم ؿمقال ؾمٜم٦م مخس وصمالصملم وأرسمٕمامئ٦م. ؾمػم أقمالم اًمٜمباليف  ج
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وَماَم »وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ش1اعم٤مئدة: » شَأْووُمقا سم٤ِمًْمُٕمُ٘مقد»اًمقوم٤ميف سمذًمؽ: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ومٙم٤من ُمٓم٤مًمًب٤م سمام شم٠ممم سمف  ومٙم٠مٟمف رضب  ش27ادديد: » شَرقَمْقَه٤م طَمؼه ِرقَم٤مَيتَِٝم٤م

 ( 1) ُمـ ادٜم٨م: ٕٟمف شم٠ممم ومٚمؿ يِػ.

اًمٜمقوي سم٠من  وضمزم (2)اعمراد سمٕمدم ادٜم٨م وىمقع ُم٤م أراد.اًما٤مين: ىمٞمؾ 

شمٕم٘مبف  (3).ٕٟمف ًمٞمس ذم اددي٨م شمٍميح سمٞمٛملم :اًمذي ضمرى ُمٜمف ًمٞمس سمٞمٛملم

مل أىملػ ذم  قًت: (4)سم٠من ًمٗمظ اًمٞمٛملم صمب٧م ذم سمٕمض ـمرق اددي٨م. :اد٤مومظ

 -قمٚمٞملف اًمسلالم-قملغم أن ؾملٚمٞمامن  -سمٕمد ـمقل سمحل٨م -رواي٤مت اددي٨م 

 طمٚمػ قمغم ذًمؽ سم٠مي ُمـ أدوات اًم٘مسؿ.

ٜم٨َْم ًمق ىَم٤مَل: ًَمْق ىَم٤م »ىمقًمف:و ومٞملف دًٓمل٦م قملغم أٟملف  «َل إِْن ؿَم٤ميَف اهلُل مَلْ حَيْ

أىمسؿ قمغم ؿمٞمئلم: اًمقطيف واًمقٓدة  وم٢مٟمف ومٕمؾ اًمقطيف طم٘مٞم٘م٦م وآؾمتٞمالد مل 

قمٚمٞملف -مل ي٘مؾ ومٞمف ذًمؽ  وهذا حمٛمقل قمغم أٟمف   شآؾمتٞمالد»يتؿ  إذ ًمق شمؿ 

أوطمل إًمٞمف سمَِذًمَِؽ ذم طمؼ ؾمٚمٞمامن  ٓ أن يمؾ ُمـ ومٕمؾ هذا حيّمؾ  -اًمسالم

هذا  وهذا ُمـ ظمّم٤مئص ٟمبٞمٜم٤م ذم اـمالقمف قمغم أظمبل٤مر إٟمبٞمل٤ميف اًمسل٤مًمٗم٦م  ًمف

 ( 5) وإُمؿ اعم٤مضٞم٦م.

                                                           

 (.153-152/ 25( اًمتقضٞمح ًمنمح ارج٤مُمع اًمّمحٞمح )1)

 (.11/616( ومتح اًمب٤مري )2)

 (.11/121( ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ )3)

 (.11/616( ومتح اًمب٤مري )4)

 (.423/ 17( اًمتقضٞمح ًمنمح ارج٤مُمع اًمّمحٞمح )5)
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ويمل٤من دريمل٤م ًملف ذم »: ـم٤موس هِم٤مم سمـ طماػم  قمـ رواي٦م ذم ىمقًمف

ٓ ختل٤مف  »:وهق يم٘مقًمف شمٕمل٤ممم  ُمـ اإلدراك -سمٗمتحتلم- ٤مدريمً  (1)«طم٤مضمتف

 ٤م. أي: د٤مىمً  [77ـمف: ش]٤مدريمً 

سمذًمؽ  وٓ يٚمزم ُمـ إظمب٤مره   ٤م ـمٚم٥م: أٟمف يم٤من حيّمؾ ًمف ُمواعمراد

سمؾ   ذم طمؼ ؾمٚمٞمامن ذم هذه اًم٘مّم٦م أن ي٘مع ذًمؽ ًمٙمؾ ُمـ اؾمتاٜمك ذم أُمٜمٞمتف

وذم شمرك آؾمتاٜم٤ميف ظمِمٞم٦م قمدم اًمقىمقع  وهبذا   ذم آؾمتاٜم٤ميف رضمق اًمقىمقع

ُملع ىملقل  شؾملتادين إن ؿمل٤ميف اهلل صل٤مسمرا»جي٤مب قمـ ىمقل ُمقؾمك ًمٚمخرض 

  (2)شع قمٚمٞمف صؼما.ذًمؽ شم٠مويؾ ُم٤م مل شمسٓم »اْلرض ًمف آظمرا 
ٟمّم٥م ش ومرؾم٤مًٟم٤م»  وشضم٤مهدوا»شم٠ميمٞمد ًمٚمْمٛمػم ذم ش أُجٕمقن»ويمٚمٛم٦م: 

قمغم  شأُجٕملم»  وُمٜمٝمؿ ُمـ يرويف (3)ش.ضم٤مهدوا»قمغم اد٤مل ُمـ اًمْمٛمػم ذم 

 ( 4)سم٤مًمرومع. شأُجٕمقن»اد٤مل  واًمرواي٦م اعمٕمتد هب٤م 

                                                           

 (.  1654()1275/ 3(  صحٞمح ُمسٚمؿ )6721()146/ 8( صحٞمح اًمبخ٤مري )1)

 (.6/461( ومتح اًمب٤مري )2)

 (.6/73( اعمٗم٤مشمٞمح ذم ذح اعمّم٤مسمٞمح  ًمٚمُٛمْٔمِٝمري )3)

 (.3655/ 9( ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح  ًمٕمكم سمـ ؾمٚمٓم٤من اًم٘م٤مري )4)
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 يًخدٜح ايعاّملع٢ٓ املبخح ارتاَظ: ا

بًٞم٤م ُملـ أٟمبٞمل٤ميف اهلل شمٕمل٤ممم إمم سمٜملك ٟم -قمٚمٞمف اًمسالم -يم٤من ؾمٚمٞمامن      

إْسائٞمؾ  وىمد أقمٓم٤مه اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اعمٚمؽ ُم٤م مل يٕمٓمف أطمًدا ُمـ ظمٚم٘مف  ويم٤من 

  قملغم طمسل٥م اظملتالف اُملرأةأو ُم٤مئل٦م حتتف ُمـ اًمٜمس٤ميف ؾملتقن أو شمسلٕمقن 

ذم زي٤مدة هذه اًم٘مقة سمٗمرؾم٤من ُملـ  -قمٚمٞمف اًمسالم-   ويم٤من يٓمٛمعاًمرواي٤مت

يٕمٞمٜمف قمغم أن يٓمقف قمغم ٟمس٤مئف ُجٞمٕمٝمـ ذم أن  شمٕم٤ممم صٚمبف  ومتٛمٜمك قمغم اهلل

ًمٞمٚم٦م واطمدة  ومتحٛمؾ يمؾ واطمدة ذيمًرا  ومٞمّمػم وم٤مرؾًم٤م جي٤مهلد ذم ؾملبٞمؾ اهلل 

 .شمٕم٤ممم

٤م ؿمٝمقشمف هبذه اًمٜمٞمل٦م اًمّمل٤مد٦م  ضمل٤ميف واصمً٘مل -قمٚمٞمف اًمسالم-وأشمك     

وم٠مذهٚملف ذًملؽ وأٟمسل٤مه   ٤م ذم حت٘ملؼ ُملراده٤م ذم ُم٘مّملده  ضم٤مزًُملسمرسمف  خمٚمًّمل

ذم ُملع إىملراره هلل٤م سمٚمسل٤مٟمف  ش إن ؿمل٤ميف اهلل»ن ي٘ملقل: سمل٠م  يٛمٞمٜمفذم آؾمتاٜم٤ميف 

  ومٓم٤مف قملغم ٟمسل٤مئف يمٚمٝملـ ومٚملؿ حتٛملؾ شمٕم٤ممم قم٘مٞمدشمف وظم٤مـمره  ومٕم٤مىمبف رسمف

واطمدة ُمٜمٝمـ همػم اُمرأة واطمدة  وًمدت ٟمّمػ وًملد  وأًم٘متلف اًم٘م٤مسمٚمل٦م قملغم 

ظمٓمل٠مه  وم٤مؾملتٖمٗمر رسملف   -قمٚمٞملف اًمسلالم- يمرؾمٞمف ُمتٕماب٦م  ومتذيمر ؾملٚمٞمامن

َوًَمَ٘مْد وَمَتٜمه٤م ؾُمَٚمْٞماَمَن َوَأًْمَ٘مْٞمٜمَل٤م قَملغَم يُمْرؾِملٞمِِّف   ٤ممم:ويم٤من ؾمبًب٤م ذم ٟمزول ىمقًمف شمٕم

ـْ  *ضَمَسًدا صُمؿه َأَٟم٤مَب  طََملٍد ُِمل
ِٕ َٓ َيٜمَْبِٖملل  ىَم٤مَل َربِّ اهْمِٗملْر زِم َوَهل٥ْم زِم ُُمْٚمًٙمل٤م 

٤مُب   ش35  34ؾمقرة ص: » سَمْٕمِدي إِٟمهَؽ َأْٟم٧َم اًْمَقهه
ذم يٛمٞمٜملف سمٛمِملٞمئ٦م اهلل    اؾملتاٜمك-قمٚمٞمف اًمسالم -ًمق أن ؾمٚمٞمامن و    

٤م ًمٞمٙمقن شمنميٕمً  :شمٕم٤ممم  ٕدرك طم٤مضمتف  وٟم٤مل ُمٓمٚمقسمف  وًمٙمـ اهلل ىمدر هذا

 ْلٚم٘مف  وقمٔم٦م وقمؼمة ًمٚمٜم٤مس أُجٕملم.
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: وقمٔملل٦م ٕوًمٞم٤مئللف وأصللٗمٞم٤مئف  ويملل٤من هللذا شم٠مديًبلل٤م ُمللـ اهلل شمٕملل٤ممم    

وإداُم٦م ذيمره وُمراىمبتف  وملٞمام يل٠مشمقن وُمل٤م   سم٤مًمتٕمٚمؼ سمف  ًمػمضمٕمٝمؿ إمم يمامهلؿ

ًمٜمبلل وٓ عمٚملؽ وٓ  ًملٞمس  شمٕم٤ممم هلل يمٚمف وًمٞمٕمٚمؿ اًمٜم٤مس أن إُمر  يدقمقن

 ؾمبح٤مٟمف. ًمٖمػممه٤م ُمِم٤مريم٦م ُمٕمف ذم ُمٚمٙمف
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 املبخح ايطادع: قضاٜا اذتدٜح ايس٥ٝط١
ـ اعمس٤مئؾ واًم٘مْم٤مي٤م اعمٝمٛم٦م  واًمتل جي٥م  يِمتٛمؾ اددي٨م قمغم قمدة ُم

 قمغم اعمسٚمؿ شمٕمٚمٛمٝم٤م وُمراقم٤مهت٤م   ُمـ أمهٝم٤م:  

 .األعُاٍ يف املطتكبٌ ع٢ً َػ١٦ٝ اهلل تعاىلفضٌ تعًٝل : املطًب األٍٚ
آؾمللتٕم٤مٟم٦م سملل٤مهلل ؾمللبح٤مٟمف وشمٕملل٤ممم ذم يمللؾِّ ريف أُمللٌر ُمٓمٚمللقب     

ـٌ وحمبقب: وُملـ  وُمرهمقب  يمام أن شم٘مديؿ اعمِمٞمئ٦م ىمبؾ يمؾ ومٕمٍؾ ُمستحَس

ٜملقي يقملـ أُملر  خيؼم قمٜمدُم٤مش إن ؿم٤ميف اهلل»ىمقل اعمسٚمؿ: إدب ُمع اهلل  

ٌْ َذٔيَو َغـّدا َٚ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ ومٕمٚمف ُمست٘مباًل.  ٤ِٕٞ إِِّْٞ َفأع ٖٔ ٔيَػ ِإيَّـا   * َيا َتُكَٛي
ََٖرا   ِٔ ِٔ َزبِّٞ ٔيَأِقَسَب َٔ ِٗٔدَٜ َٜ ِٕ ٌِ َعَط٢ َأ ُ٘ َٚاِذُنِس َزٖبَو ِإَذا َْٔطَٝت َُٚق ِٕ ََٜػا٤َ ايًَّ َأ

 ش24  23اًمٙمٝمػ: »﴾  َزَغّدا

اد ومم٤م يدل قمغم أمهٞم٦م آؾمتاٜم٤ميف ذم شمٞمسػم إُملقر وطمّملقل ُملر    

ـمٚمل٥م ُملٜمٝمؿ  طملمطمٙم٤مي٦ًم قمـ سمٜمل إْسائٞمؾ  شمٕم٤ممم ُم٤م ذيمره اهلل  اًمٕمبد ُمٜمٝم٤م

  ٚمؿ هيتدوا إًمٞمٝم٤م.وم :وم٢مهنؿ ًمق مل يستاٜمقاأن يذسمحقا سم٘مرة   ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم

َ٘ عًَََٝٓـا    ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ٕٖ ايَبَكـَس َتَػـاَب َٞ إ ٖٔ َُٜبٔٝٓٔ يََّٓا ََا  َقاُيٛا ادُع َيَٓا َزٖبَو 
ََٕٚإْٖا إٕ َغ َُُٗتُدٚ ُ٘ َيـ  .ش71اًمب٘مرة: » ا٤َ ايًَّ

وعم٤م يم٤من آؾمتاٜم٤ميف ذم اًم٘مقل جيٚم٥م اْلػم ًمٚمٕمبد ُمـ شمٞمسػم أُمقره     

٤م ىمد يتسب٥م ذم شم٠مظمػم وقمدم شم٠مظمره٤م وطمّمقل اًمؼميم٦م ومٞمٝم٤م  وم٢منه شَمريَمف ٟمسٞم٤مٟمً 

  وم٘مد قم٤مشم٥م رسمٜم٤م قمز ُم٤م وىمع ًمٚمٜمبل  قملم ٜمقي ومٕمللٚمف ُمست٘مللبالً  وهلذايُم٤م 

رمحف اهلل  (1)قمغم قمدم شم٘مديؿ اعمِمٞمئ٦م ىمبؾ ىمقًمف. ىم٤مل  اًم٘مرـمبل ملسو هيلع هللا ىلصوضمؾ ٟمبٞمف 

                                                           

هق: أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر سمـ وملرح إٟمّمل٤مري إٟمدًمزل اًم٘مرـمبلل  (1)

اعمٗمرس  وًمد سم٘مرـمب٦م ُمـ سمالد إٟمدًمس  وشمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦م واًمِمٕمر  صمؿ ىمدم إمم ُمٍم 
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قمغم ىمقًملف ًمٚمٙمٗمل٤مر طمللم ؾمل٠مًمقه قملـ  قم٤مشَم٥م اهلل شمٕم٤ممم ٟمبٞمف »ذم شمٗمسػمه: 

ـِ ذم  وح واًمٗمتٞم٦م وذي اًم٘مرٟملم: همًدا أظمؼميمؿ سماقاب أؾمئٚمتٙمؿ  ومل يستا اًمرُّ

ذًمؽ  وم٤مطمتبس اًملقطمل قمٜملف مخسل٦م قمنمل يقًُمل٤م  طمتلك ؿملؼه ذًملؽ قمٚمٞملف  

ضم٦م  وُأُِمر ذم هذه أي٦م  وأرضَمػ اًمٙمٗم٤مُر سمف  ومٜمزًم٧م قمٚمٞمف هذه اًمسقرة ُمٗمرِّ

لَؼ ذًملؽ  أٓ ي٘مقل ذم أُمٍر ُمـ إُمقر: إين أومٕمؾ همًدا يمذا ويمذا  إٓ أن يٕمٚمِّ

سمٛمِمٞمئ٦م اهلل قمز وضمؾ: طمتلك ٓ يٙملقن حم٘مً٘مل٤م دٙملؿ اْللؼم  وم٢مٟملف إذا ىمل٤مل: 

إن ؿمل٤ميف  ٕومٕمٚملـ ذًملؽ»  وإذا ىم٤مل: شٕومٕمٚمـ ذًمؽ ومل يٗمٕمؾ  يم٤من يم٤مذسًم٤م»

ً٘م٤م ًمٚمٛمخؼَمِ قمٜمف   (1)ش.اهلل  ظمرج قمـ أن يٙمقن حم٘مِّ

هذا إرؿم٤مٌد ُملـ اهلل شمٕمل٤ممم »ىم٤مئاًل:  هل(774: )ت ويٕمٚمؼ  اسمـ يماػم

 ًمٞمٗمٕمٚملف ذم اعمسلت٘مبؾ  أن  ملسو هيلع هللا ىلصًمرؾمقل اهلل 
ٍ
إمم إدب ومٞمام إذا قمزم قمغم ريف

م اًمٖمٞمقب  اًمذي يٕمٚمؿ ُم٤م يم٤من وُمل٤م  يُرده ذًمؽ إمم ُمِمٞمئ٦م اهلل قمز وضمؾ  قماله

ـْ ًمق يم٤من يمٞمػ يٙمقن  (2)ش.يٙمقن  وُم٤م مل يُٙم

إدب ُمع اهلل شمٕم٤ممم ذم آؾمتلاٜم٤ميف ىملقل ُمقؾمك قمٚمٞملف  َٚٔ أَج١ً    

ُ٘ َصأبّسا َٚال َأعٔصٞ َيـَو َأَـّسا  اًمسالم  ًمٚمخرض:  ٍَ َضَتٔجُدْٔٞ إٕ َغا٤َ ايًَّ  َقا

  ش.69اًمٙمٝمػ: »

                                                                                                                                          

واؾمت٘مر هب٤م. ىم٤مل اًمذهبل: إُم٤مم ُمتٗمٜمـ ُمتبحر ذم اًمٕمٚمؿ  ًمف شمّم٤مٟمٞمػ ُمٗمٞمدة شمدل قملغم 

ْمٚمف. شمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وؾملبٕملم وؾملتامئ٦م. ـمب٘مل٤مت إُم٤مُمتف  ويمارة إـمالقمف ووومقر وم

 (.92اعمٗمرسيـ  ًمٚمسٞمقـمل )ص: 

 (.385/ 11( شمٗمسػم اًم٘مرـمبل )1)

 (.148/ 5( شمٗمسػم اسمـ يماػم )2)
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 صمؿ اؾملتاٜمك سمٛمِملٞمئ٦م  وقمد سم٤مًمّمؼم واًمٓم٤مقم٦م»ومٛمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم

  (1)شوم٠مـم٤مع ومل يّمؼم.  ا مم٤م يكمطمذرً  :اهلل شمٕم٤ممم

وُمـ اًمٜمامذج اًمتل شم٠مّدب ومٞمٝم٤م اًمّم٤مدقن ُمع رهبؿ ذم آؾمتاٜم٤ميف ىمقل     

سمٕمدُم٤م قمرض قمٚمٞمف أن يٙمقن  -قمٚمٞمف اًمسالم -ص٤مطم٥م ُمديـ  عمقؾمك 

٤مًمِلِحلمَ أضمػًما قمٜمده  يمام ذم ىملقًملف  شمٕم٤ممم:  ـَ اًمّمه  ؾَمتَِاُديِن إن ؿَم٤ميَف اهللهُ ُِم

 ش.27اًم٘مّمص: »

وقمد ص٤مدق ُم٘مرون سم٤معمِمٞمئ٦م ُمـ اًمّم٤مدلم ذم طمسـ اعمٕم٤مُمٚم٦م »وهذا: 

ووـم٤ميفة اْلٚمؼ  أو ُمـ اًمّم٤مدلم قمغم اًمٕمٛمقم  ومٞمدظمؾ حتتف طمسـ 

 (2)شاعمٕم٤مُمٚم٦م.

واعمراد سم٤مؿمؽماط ُمِمٞمئ٦م اهلل ومٞمام وقمد ُمـ اًمّمالح: آشمٙم٤مل قمغم شمقومٞم٘مف ومٞمف 

  (3) وُمٕمقٟمتف  ٓ أٟمف يستٕمٛمؾ اًمّمالح إن ؿم٤ميف اهلل.

قمٚمٞمف  -وُمـ ٟمامذج إدب ُمع اهلل شمٕم٤ممم ذم آؾمتاٜم٤ميف  ىمقل إؾمامقمٞمؾ    

َي٤م َأسَم٧ِم اومَٕمؾ َُم٤م شُم١مَُمُر ٕسمٞمف قمٜمدُم٤م قمرض قمٚمٞمف أُمر ذسمحف: -اًمسالم

ـَ  ٤مسمِِري ـَ اًمّمه  ش.112اًمّم٤موم٤مت: » ؾَمتَِاُديِن إن ؿَم٤ميَف اهللهُ ُِم

ٛمـ  وأٟمف ٓ طمقل وإٟمام قمٚمؼ ذًمؽ سمٛمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم قمغم ؾمبٞمؾ اًمتؼمك واًمتٞم

 (4)قمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل إٓ سمٕمّمٛم٦م اهلل وٓ ىمقة قمغم ـم٤مقم٦م اهلل إٓ سمتقومٞمؼ اهلل.

                                                           

 (.326/ 3( اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن  ًمٚماموردي )1)

 .(8/311طمٞم٤من إٟمدًمز ) يبٕ  اًمبحر اعمحٞمط ذم اًمتٗمسػم (2)

 .(415/ 3) ًمٚمزخمنمي  اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾ (3)

 .(351/ 26)   ًمٚمرازيُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م (4)
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إن اًمٕمبد جي٥م أن يٕمرف طمدود ىمدرشمف  وأن يستٕملم سمرسمف قمغم ضٕمٗمف      

إن »وأن يٜمس٥م اًمٗمْمؾ إًمٞمف ذم إقم٤مٟمتف قمغم اًمٓم٤مقم٦م. ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ: 

 ( 1)ش.ّمؼمإؾمامقمٞمؾ قمٚمٞمف اًمسالم عم٤م اؾمتاٜمك وومه٘مف اهلل ًمٚم

وممل٤م يلدل قمغم أمهٞم٦م هذا إدب وقمٚملق ؿمل٠مٟملف هق أن اًملٚمف ؾمبح٤مٟمف         

ؤَي٤م سم٤ِمًملَحؼِّ وشمٕم٤ممم ىمد اؾمتاٜمك ذم يمالُمف وم٘م٤مل:  ًَمَ٘مد َصَدَق اهللهُ َرؾُمقًَمُف اًمر 

ـه اًملَٛمسِاَد اًملَحَراَم إن ؿَم٤ميَف اهللهُ آُِمٜملَِم حُمَٚمِِّ٘ملَم ُريُفوؾَمُٙمؿ َوُُم٘مَ  ـَ ًَمتَدظُمُٚم ي ِ ٍمِّ

 ش.27اًمٗمتح: » ٓ خَت٤َموُمقنَ 

ذم ُروع اعم١مُمٜملم ًمٞمست٘مر ُملٜمٝمؿ ذم  شمٕم٤ممم إن هذا إدب يٚم٘مٞمف اهلل    

إن اهلل اؾمتاٜمك ومٞمام يٕمٚمؿ  ًمٞمستاٜمل : »(2)ىم٤مل صمٕمٚم٥م أقمامق اًمْمٛمػم واًمِمٕمقر.

  (3)شاْلٚمؼ ومٞمام ٓ يٕمٚمٛملقن

ض يم٤من اهلل قمٚمؿ أٟمف يٛمٞم٧م سمٕمل»ىمٞمؾ:  :(4)ادسلم سمـ اًمٗمْمؾىم٤مل و

 ( 5).شه١مٓيف اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمٕمف سم٤مدديبٞم٦م ومقىمع آؾمتاٜم٤ميف هلذا اعمٕمٜمك

                                                           

 .(113/ 15شمٗمسػم اًم٘مرـمبل ) (1)

( هق: اًمٕمالُم٦م  اعمحدث  إُم٤مم اًمٜمحلق  صمٕمٚمل٥م أسملق اًمٕمبل٤مس أمحلد سملـ حيٞملك سملـ يزيلد 2)

وىم٤مل ش. صم٘م٦م طما٦م  ديـ ص٤مًمح  ُمِمٝمقر سم٤مدٗمظ»اًمِمٞمب٤مين  اًمبٖمدادي  ىم٤مل اْلٓمٞم٥م: 

شمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وشمسٕملم وُم٤مئتلم. اٟمٔمر: ش. ُم٤مم اًمٜمحقاًمٕمالُم٦م اعمحدث  إ»اًمذهبل: 

 (. 14/5(  ؾمػم أقمالم اًمٜمباليف )6/448شم٤مريخ سمٖمداد  ًمٚمخٓمٞم٥م اًمبٖمدادي )

 (.499/ 9( اًمبحر اعمحٞمط ذم اًمتٗمسػم )3)

إُم٤مم قمٍمه ذم ُمٕم٤مين »( هق: ادسلم سمـ اًمٗمْمؾ سمـ قمٛمػم  أسمق قمكم اًمباكم. ىم٤مل اد٤ميمؿ: 4)

شملقذم ؾمللٜم٦م اصمٜمتللم وصمامٟملللم ش. اعمٗمرسل  اإلُملل٤مم  اًمٚمٖملقي اًمٕمالُملل٦م »وىمل٤مل: ش. اًم٘ملرآن

 (.414/ 13وُم٤مئتلم. ؾمػم أقمالم اًمٜمباليف )

 (.291/ 16( شمٗمسػم اًم٘مرـمبل )5)
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وم٤معمستح٥م عمـ أراد ومٕمؾ ريف أو شمقىمع طمّمقًمف ذم اعمسلت٘مبؾ أن     

ًٓ ف ؾمبح٤مٟمف٤م ُمٕم  شم٠مدسمً شمٕم٤ممميٕمٚم٘مف قمغم ُمِمٞمئ٦م اهلل   ُٕملره  واىمتلدايف   واُمتال٤م

 سم٠مٟمبٞم٤مئف وقمب٤مده اًمّم٤مدلم.

ِك  إِنْ : َوىَمْقًُمُف » :اًمٜمقوي ىم٤مل  ؿَم٤ميَف اهللهُ شَمَٕم٤ممَم ُهَق قَمغَم ضمٝمل٦م اًمتهلؼَمُّ

ُْمتَِا٤مِل ًمَِ٘مْقِل اهلله شَمَٕم٤ممَم  ِٓ ِٕ ََٜػـا٤َ  »َوا ٌْ َذٔيَو َغّدا ِإيَّا َأ ٖٔ يػ٧ إِِّْٞ َفأع ََٚيا َتُكَٛي
ُِ، ش24  23اًمٙمٝمػ:»اهلل ُ٘ َأعًَِ  ( 1) ش.َٚايًَّ

 املطًب ايجاْٞ: أحهاّ االضتجٓا٤ يف ايُٝني. 

إن ؿمل٤ميف »سم٠من ي٘ملقل اًمٕمبلد:  وذًمؽ آؾمتاٜم٤ميف ذم إيامن  يستح٥م

 يستٗمٞمد وم٤مئدشملم: إذا طمٚمػ قمغم ريف  واعمسٚمؿ هبذا آؾمتاٜم٤ميف شاهلل

 .اًمٗم٤مئدة إومم: اُمتا٤مل أُمر اهلل قمز وضمؾ  وآىمتدايف سم٤مًمٜمبل 

واًمٗم٤مئدة اًما٤مٟمٞم٦م: أٟمف ًمق ظم٤مًمػ ومٕمؾ ُم٤م طمٚمػ قمغم شمريمف  أو شمرك ُم٤م 

 . يمٗم٤مرة قمٚمٞمفطمٚمػ قمغم ومٕمٚمف وم٢مٟمف ٓ 

وومٞمف ومقائد ل أي: طمدي٨م اًمب٤مب ل  يستح٥م ًمإلٟمس٤من »ىم٤مل اًمٜمقوي: 

ٚال تكٛئ » :ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :شإن ؿم٤ميف اهلل شمٕم٤ممم»إذا ىم٤مل ؾم٠مومٕمؾ يمذا أن ي٘مقل: 
وهللذا   ش24  23اًمٙمٝملػ: »شيػ٤ٞ إْٞ فاعٌ ذيو غـدا إال إٔ ٜػـا٤ اهلل  

  (2)شاددي٨م.

                                                           

 (.3/75( ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ )1)

 (.118/ 11( ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ )2)
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 ؟ٚملاذا االضتجٓا٤ يف ايُٝني
وإٟمام ضمٕمؾ اهلل آؾمتاٜم٤ميف ذم اًمٞمٛملم رومً٘م٤م ُمٜمف سمٕمب٤مده ذم »٥م: ىم٤مل اعمٝمٚم

  (1)ش.إذ ردوا اعمِمٞمئ٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم  أُمقاهلؿ: ًمٞمقومر سمذًمؽ اًمٙمٗم٤مرة قمٚمٞمٝمؿ

مل » آؾمتاٜم٤ميف حيؾ اًمٞمٛملم ويرومع ادٜمل٨م ًم٘مقًملف: »:(2)وىم٤مل قمٞم٤مض

وأُجللع اعمسللٚمٛمقن قمللغم ذًمللؽ رم اًمٞمٛملللم سملل٤مهلل وأؾمللامئف .....   شحيٜملل٨م

 (3).شوصٗم٤مشمف

وم٤مئدة آؾمتاٜم٤ميف ظمروضمف ُمـ اًمٙمذب  ىمل٤مل : »(4)وىم٤مل اسمـ ارجقزي

ُ٘ َصأبّساُمقؾمك:  ِٕ َغا٤َ ايًَّ   ومل يّمؼم  ومسٚمؿ ش69اًمٙمٝمػ: » َضَتٔجُدْٔٞ ِإ

  (5)ش.ُمٜمف سم٤مٓؾمتاٜم٤ميف

                                                           
 (.183/ 6( ذح صحٞمح اًمبخ٤مرى  ٓسمـ سمٓم٤مل )1)

قمٞم٤مض سمـ قمٛمر سمـ ُمقؾمك سملـ قمٞمل٤مض  اًمٕمالُمل٦م  ( هق: اًم٘م٤م  قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك سمـ2)

قم٤ممل اعمٖمرب  أسمق اًمٗمْمؾ اًمٞمحّمبل اد٤مومظ  شمٗم٘مف وصٜمػ اًمتّم٤مٟمٞمػ اًمتل ؾم٤مرت هب٤م 

اًمريمب٤من  يم٤مًمِمٗم٤ميف  وـمب٘م٤مت اعم٤مًمٙمٞم٦م  وذح ُمسٚمؿ  واعمِمل٤مرق ذم اًمٖمريل٥م  وهملػم 

ذًمؽ وسمٕمد صٞمتف  ويم٤من إُم٤مم أهؾ اددي٨م ذم وىمتف وأقمٚمؿ اًمٜم٤مس سمٕمٚمقُملف وسمل٤مًمٜمحق 

ٖم٦م ويمالم اًمٕمرب وأي٤مُمٝمؿ وأٟمسل٤مهبؿ  ُمل٤مت ًمٞمٚمل٦م ارجٛمٕمل٦م ؾملٜم٦م أرسملع وأرسمٕمللم واًمٚم

  471ومخسامئ٦م. ـمب٘م٤مت ادٗم٤مظ  ًمٚمسٞمقـمل ص:

 (.416/ 5( إيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمسٚمؿ  )3)

( هق: اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اد٤مومظ اعمٗمرس ؿمٞمخ اإلؾمالم  ُج٤مل اًمديـ أسمق اًمٗمرج قمبد 4)

ـ قمبٞملد اهلل اًم٘ملرر اًمبٖملدادي ادٜملبكم  اًملقاقمظ اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمل

ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ  يم٤من رأؾًم٤م ذم اًمتذيمػم سمال ُمداومٕم٦م  سمحًرا ذم اًمتٗمسلػم  قمالُمل٦م ذم 

اًمسػم واًمتل٤مريخ  ُمقصلقوًم٤م سمحسلـ ادلدي٨م وُمٕمرومل٦م ومٜمقٟملف وم٘مٞمًٝمل٤م قمٚملٞماًم سم٤مإلُجل٤مع 

وآظملللتالف  شملللقذم ؾملللٜم٦م ؾملللبع وشمسلللٕملم ومخسلللامئ٦م. ؾملللػم أقملللالم اًمٜملللباليف  

 . 365/ص21ج

/ 6( يمِمػ اًمٚما٤مم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم  ًمِمٛمس اًمديـ أيب اًمٕمقن اًمسٗم٤مريٜمل ادٜمبكم )5)

376.) 
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أٟمف إذا طمٚمػ  -طمدي٨م اًمب٤مبومقائد أي: -وُمٜمٝم٤م: »وىم٤مل اًمٜمقوي: 

 (1) .شحيٜم٨م سمٗمٕمٚمف اعمحٚمقف قمٚمٞمفإن ؿم٤ميف اهلل شمٕم٤ممم مل  :وىم٤مل ُمتّمال سمٞمٛمٞمٜمف

 املػ١٦ٝ تسد ع٢ً أحٛاٍ:ٚ
ـه  إول: أن شمرد إمم اًمٗمٕمؾ اعمحٚمقف قمٚمٞملف: يم٘مقًملف ُملااًل: ٕدظمٚمل

اًمدار إن ؿم٤ميف اهلل  وأراد شمٕمٚمٞمؼ اعمِمٞمئ٦م سم٤مًمدظمقل: أي: إن ؿم٤ميف اهلل دظمقهل٤م  

 ومٝمذا اًمذي يٜمٗمٕمف آؾمتاٜم٤ميف سم٤معمِمٞمئ٦م  وٓ حيٜم٨م إن مل يٗمٕمؾ.

د آؾمللتاٜم٤ميف سم٤معمِمللٞمئ٦م إمم ٟمٗمللس اًمٞمٛملللم  وٓ يٜمٗمٕمللف: اًمالل٤مين: أن يللر

 ًمقىمقع اًمٞمٛملم  وشمبلم ُمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم.

اًما٤مًم٨م: أن يذيمر قمغم ؾمبٞمؾ إدب ذم شمٗمقيض إُمقر إمم ُمِملٞمئ٦م 

ًٓ ًم٘مقًمف شمٕمل٤ممم:  ٌْ َذٔيَو َغّدا »اهلل قَمزه َوضَمؾه  واُمتا٤م ٤ِٕٞ إِِّْٞ َفأع ٖٔ ٔيَػ ََٚيا َتُكَٛي
ِٕ ََٜػ * ُ٘إال َأ   ٓ قملغم ىمّملد ُمٕمٜملك اًمتٕمٚمٞملؼ  ش24  23اًمٙمٝملػ:ش»ا٤َ ايًَّ

 (2) وهذا ٓ يرومع طمٙمؿ اًمٞمٛملم.

 :غسٚط صخ١ االضتجٓا٤ يف ايُٝني
يٛمٜمع ش إن ؿم٤ميف اهلل»اعمسٚمؿ ذم طمٚمٗمف  أن ىمقل إمم ذه٥م ُجٝمقر اًمٕمٚماميف

ًمللق ضملل٤مز   ٕن آؾمللتاٜم٤ميف ذم اًمٞمٛملللم اٟمٕم٘ملل٤مد اًمٞمٛملللم سمنمللط يمقٟمللف ُمتّمللاًل 

يٜمٗملع   ٓ». وىمل٤مًمقا: طمد ىمط ذم يٛملم ومل حيت٩م إمم يمٗم٤مرةمل حيٜم٨م أ  ُمٜمٗمّماًل 

٤م ُمٕمف  أو ُمع آظمر طملرف ُملـ   ُمٜمقيً ٤مًمٞمٛملمآؾمتاٜم٤ميف طمتك يٙمقن ُمتّماًل سم

وهلذا ُملذه٥م  ش.ُمـ همػم ؾمٙمقت سمٞمٜمٝمام وٓ شمرض ؾملٙمت٦م اًملٜمٗمس  طمروومف

                                                           

 (.118/ 11( ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ )1)

 (.1516/ 3( اًمٕمدة ذم ذح اًمٕمٛمدة ذم أطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم  ٓسمـ اًمٕمٓم٤مر )2)
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 هل( 214)ت: واًمِم٤مومٕملهل(  157)ت:وإوزاقملهل(  179)ت:ُم٤مًمؽ

 .وارجٛمٝمقر

 :أطملدمه٤م  ط ًمّمح٦م هذا آؾمتاٜم٤ميف ذـم٤منويِمؽم»ىم٤مل اًمٜمقوي: 

أن يٙمقن ٟمقى ىمبؾ ومراغ اًمٞمٛملم أن ي٘مقل  :واًما٤مين.  سم٤مًمٞمٛملمأن ي٘مقًمف ُمتّماًل 

 ( 1) .شإن ؿم٤ميف اهلل شمٕم٤ممم

قمللـ  ومّمللؾ آؾمللتاٜم٤ميف سمٞمللٜمام ذهلل٥م سمٕمللض أهللؾ اًمٕمٚمللؿ إمم ضمللقاز

ٕمللـ وماظمتٚمٗمللقا ذم اعمللدة اًمتللل جيللقز اٟمٗمّملل٤مًمف إًمٞمٝملل٤م:    ًمٙمللٜمٝمؿ(2)اًمٞمٛملللم

                                                           

 (.119/ 11( ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ )1)

عم٤م  -قمٚمٞمف اًمسالم-ؾمتاٜم٤ميف قمـ اًمٞمٛملم سم٠من ؾمٚمٞمامن ( اطمت٩م ُمـ ذه٥م إمم ضمقاز ومّمؾ ا2ٓ)

ام ش : ىمؾ: إن ؿم٤ميف اهلل.-أو اعمٚمؽ-ىم٤مل ًمف ص٤مطمبف»طمٚمػ  ووضمف آؾمتدٓل سمف: أٟمهف إٟمه

٤مطم٥م ًمٙم٤من  قمرض قمٚمٞمف آؾمتاٜم٤ميف سمٕمد ومراهمف ُمـ اًمٞمٛملم  ومٚمق ىم٤مهل٤م سمٕمد ومراغ ىمقل اًمّمه

ومل حيٜم٨م  يمام ىم٤مل اًمٜمبل  ىمقهل٤م همػم ُمتّمؾ سم٤مًمٞمٛملم  وُمع ذًمؽ  ومٚمق ىم٤مهل٤م ًمٙم٤مٟم٧م شمٜمٗمع 

« ::ش.مل حيٜم٨مشإن ؿم٤ميف اهلل»ًمق ىم٤مل 

وأضم٤مب اعمِمؽمـمقن ًمالشمّم٤مل: سمٛمٜمع أٟمف ىم٤مًمف سمٕمد ومراهمف ُمـ اًمٞمٛملم  سمؾ ًمٕمٚمهف ىم٤مل ذًمؽ ذم 

أضٕم٤مف يٛمٞمٜمف: ٕن يٛمٞمٜمف شمٚمؽ يمارت يمٚمامهت٤م ومٓم٤مًم٧م. وًمٞمس ذًمؽ آطملتامل سمل٠مومم 

٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمسلٚمؿ ُمـ هذا  ومال طما٦م ومٞمف ٓ ًمف  وٓ قمٚمٞمف. اعمٗمٝمؿ عم

(4 /639- 641.) 

هل(: وىمد اطمت٩م سمٕمْمٝمؿ هبذا اددي٨م قمغم ضملقاز آؾملتاٜم٤ميف سمٕملد 544وىم٤مل قمٞم٤مض )ت:

ىم٤مل: وٓ طما٦م هللؿ ومٞملف ًمقضملقه  ش. وم٘م٤مل ًمف ص٤مطمبف: ىمؾ: إن ؿم٤ميف اهلل»ُمٝمٚم٦م ًم٘مقًمف: 

ؿ إٟملام ُمٜمٝم٤م: أٟمف حيتٛمؾ أن يذيمره ص٤مطمبف سمذًمؽ وهق سمٕمد رم يٛمٞمٜمف  وأيًْم٤م وم٢من اًم٘مسل

يم٤من قمغم ُم٤م ىمدر ومٕمٚمف ُمـ ـمقاومف قمٚمٞمٝمـ وُم٤م رم ىمدرشمف  ٓ قمغم ُم٤م ًمٞمس رم ىمدرشملف ممل٤م 
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أن ًمف » :وُج٤مقم٦م ُمـ اًمت٤مسمٕملم هل(111)ت:وادسـ(  هل116)ت:ـم٤موس

 ش. ؾمتاٜم٤ميف ُم٤ممل ي٘مؿ ُمـ  ٚمسفآ

 ش.ُم٤ممل ي٘مؿ أو يتٙمٚمؿ: » هل(117)ت:وىم٤مل ىمت٤مدة

 .شًمف آؾمتاٜم٤ميف ؾمٜم٦م أو ؾمٜمتلم»وقمـ سمٕمْمٝمؿ: 

 ش.ىمدر طمٚمب٦م ٟم٤مىم٦م» : هل(114)ت: وىم٤مل قمٓم٤ميف

  .شسمٕمد أرسمٕم٦م أؿمٝمر» هل(:95)ت:وىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم 

                                                                                                                                          

قمٜم٤مه ُمـ  كيف يمؾ واطمدة ُمٜمٝمـ سمقًمٍد ي٘م٤مشملؾ رم ؾملبٞمؾ اهلل. وآؾملتاٜم٤ميف رم هلذا ُملـ 

قمٚمٞمف -إدب اعمرهم٥م ومٞمف  واًمتٗمقيض إمم اهلل اًمقاضم٥م اقمت٘م٤مده  وهق اًمذى ىم٤مل ومٞمف

مل »رم اًمرواي٦م إظمرى:  -قمٚمٞمف اًمسالم-  ويٙمقن ىمقًمفشفًمٙم٤من دريًم٤م د٤مضمت:»-اًمسالم

أى: مل خيٓمئ وي٠مصمؿ رم ىمقًمف ومتٜمٞمف وأمتٜمك دون شمٗمقيض ذًمؽ إمم ُمِمٞمئ٦م رسملف. ش حيٜم٨م

 (.417/ 5إيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمسٚمؿ )

أسمق داود قمـ قمٙمرُم٦م   وىمد اطمت٩مه اًم٘م٤مئٚمقن سماقاز ومّمؾ آؾمتاٜم٤ميف قمـ اًمٞمٛملم أيًْم٤م سمام رواه

واهلل ٕهمزون ىمريًِم٤م  واهلل ٕهملزون ىمريًِمل٤م  واهلل ٕهملزون »ىم٤مل:   أن رؾمقل اهلل

. واددي٨م أظمرضمف: أسمق داود  يمت٤مب إيامن واًمٜمذور  شإن ؿم٤ميف اهلل»  صمؿ ىم٤مل: شىمريًِم٤م

(  وهق ُمرؾمؾ  وىمد ُأؾمٜمد 3285()3/231سم٤مب آؾمتاٜم٤ميف ذم اًمٞمٛملم سمٕمد اًمسٙمقت)

يف  قمغم ُم٤م ىم٤مًمف أهؾ اددي٨م  ُمـ طمدي٨م قمبد اًمقاطمد سمـ صٗمقان  وًمٞمس طمدياف سمٌم

 .(4/641واعمرؾمؾ هق اًمّمحٞمح. اعمٗمٝمؿ )

لٙمقت اًمٞمسلػم  وأن  »ىم٤مل اًم٘مرـمبّل:  وهذا اددي٨م طما٦م فم٤مهرة قمغم ضمقاز اًمٗمّمؾ سم٤مًمسُّ

ذًمؽ اًم٘مدر ًمٞمس سم٘مل٤مـمع: ٕن ادل٤مل ؿمل٤مهدة قملغم آشمّمل٤مل  ًمٙملـ قمٜملد ُملـ ي٘مبلؾ 

أُمر ـم٤مرئ. وومٞمف  اعمرؾمؾ. وحيتٛمؾ أن يٙمقن ذًمؽ اًمسٙمقت قمـ همٚمب٦م ٟمٗمس ظم٤مرج أو

 (.4/641. اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمسٚمؿ )شسُمْٕمدٌ 



 اٜــــــــــ١زايد   
 

 

(459) 

. وىمد أٟمٙمرت هذه اًمرواي٦م قمٜمف  شسمٕمد ؾمٜم٦م»ـ قمب٤مس: وروي قمـ اسم

  .وُضٕمٗم٧م
وهذه اعملذاه٥م يمٚمٝمل٤م ُمرضمقطمل٦م ُمت٠موًمل٦م قملغم »: (1)ىم٤مل اسمـ اًمٕمٓم٤مر

ضمقاز اًمتؼمك سم٤مؾمتحب٤مب ىمقل: إن ؿم٤ميف اهلل  عمـ طمٚمػ قمغم ومٕمؾ ُمست٘مبؾ: 

 : ؾ ومل يريدوا سمف طمش 24اًمٙمٝمػ: ش »َٚاِذُنِس َزٖبَو ِإَذا َْٔطَٝت»ًم٘مقًمف قَمزه َوضَمؾه

  (2) ش.اًمٞمٛملم وُمٜمع ادٜم٨م
يٕمٜملل: ُملذه٥م  - واًمّمحٞمح إول إن ؿم٤ميف اهلل»وىم٤مل اًم٘مرـمبل: 

ر قمٚمٞمٝم٤م -ارجٛمٝمقر : ٕٟمف ًمق مل يِمؽمط آشمّم٤مل عم٤م اٟمٕم٘مدت يٛملم  وٓ شمّمقه

٤مرة ومٞمٝم٤م   ويمؾ ذًمؽ طم٤مصؾ سم٤مٓشمٗمل٤مق  ٟمدم  وٓ طمٜم٨م  وٓ اطمتٞم٩م ًمٚمٙمٗمه

 ( 3) .شؿ اْلالفوًمتٗمّمٞمؾ هذه ارجٛمٚم٦م قمٚم  وم٤مؿمؽماط آشمّم٤مل صحٞمح

                                                           

( هق: قمكم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ داود سمـ ؾمٚمٞمامن قماليف اًملديـ  أسملق ادسلـ اًمدُمِمل٘مل  اسملـ 1)

اًمٕمٓم٤مر اًمِمل٤مومٕمل  اعمٗمتلل اًمّمل٤مًمح اعمحلدث  شمٚمٛمٞملذ اًمٜملقوي  يمتل٥م وُجلع ودرس 

ع وقمنمليـ وؾملبٕمامئ٦م. اًملدرر وأومتك  وذح اًمٕمٛمدة  واؿمتٝمر ذيمره. شمقذم ؾمٜم٦م أرسم

 (.4/ 4اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اعم٤مئ٦م اًما٤مُمٜم٦م  ٓسمـ طمار )

(  ذح اًمٜملللقوي قملللغم 6/181( اٟمٔملللر: ذح صلللحٞمح اًمبخللل٤مرى  ٓسملللـ سمٓمللل٤مل )2)

(   اًمٕمدة ذم ذح اًمٕمٛمدة ذم أطم٤مديل٨م إطمٙمل٤مم  ٓسملـ اًمٕمٓمل٤مر 11/119ُمسٚمؿ )

ٕطمللقذي  (  حتٗملل٦م ا8/253(  ٟمٞمللؾ إوـملل٤مر  ًمٚمِمللقيم٤مين )3/1516-1517)

 (.5/119ًمٚمٛمب٤مريمٗمقري )

 (.639/ 4( اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمسٚمؿ )3)
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 :االضتجٓا٤ ف٢ ايطالم ٚايعتل
ؾمقى اًمٞمٛملم سم٤مهلل  مه٤مذم اًمٓمالق واًمٕمتؼ وهمػم اعمسٚمؿ إذا اؾمتاٜمك    

  أو أٟم٧م طمر إن ؿم٤ميف اهلل شمٕمل٤ممم  أٟم٧م ـم٤مًمؼ إن ؿم٤ميف اهلل شمٕم٤ممم: وم٘م٤مل  شمٕم٤ممم

ومٛمذه٥م اًمِم٤مومٕمل  صح٦م آؾمتاٜم٤ميف ذم ُجٞمع إؿمٞم٤ميف يمام   ذًمؽ أو ُم٤م أؿمبف

ذم اًمٞمٛملم سم٤مهلل شمٕم٤ممم  ومال حيٜم٨م ذم ـمالق وٓ قمتؼ وٓ يٜمٕم٘مد  أُجٕمقا قمٚمٞمٝم٤م

وىم٤مل  ش.إن ؿم٤ميف اهلل»      :فمٝم٤مره وٓ ٟمذره وٓ همػم ذًمؽ مم٤م يتّمؾ سمف ىمقًمف

ٓ اًمٞمٛملم سم٤مهلل شمٕم٤ممم: »وهمػمه ُم٤مًمؽ  ش.  ٓ يّمح آؾمتاٜم٤ميف ذم ريف ُمـ ذًمؽ إ

شمٕم٤ممم: صمؿ اظمتٚمػ اًمٕمٚماميف ذم آؾمتاٜم٤ميف سمٛمِمٞمئ٦م اهلل »ىم٤مل اًم٘مرـمبل: 

هؾ يرومع طمٙمؿ اًمٓمالق  واًمٕمت٤مق  واعمٌم عمٙم٦م  وهمػمه٤م ُمـ إيامن سمٖمػم 

اهلل شمٕم٤ممم  أم ٓ  ومذه٥م ُم٤مًمؽ وإوزاقمل: إمم أن ذًمؽ ٓ يرومع ؿمٞمًئ٤م ُمـ 

  وسمٕملض هلل(241)ت:ذًمؽ. وذه٥م اًمٙمقومٞمقن  واًمِم٤مومٕمل  وأسملق صملقر

ـ اًمرومع قمغم اًمٕمتؼ  واًم ٚمػ: إمم أٟمف يرومع ذًمؽ يمٚمف. وىمٍم ادس ٓمالق اًمسه

 ش.ظم٤مص٦م

ومللٞمام رواه  ملسو هيلع هللا ىلصوؾمللب٥ُم اْلللالف اظمللتالومٝمؿ ذم ُمٕمٜمللك ىمقًمللف : »ىملل٤مل

ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ُمـ ـمرق ُمتٕمددة  وهق صحٞمح  قمـ اًمٜمبل  اًمٜمس٤مئل

  :َغـا٤َ   »أٟمف ىمل٤مل ِٕ َٛ ٔباِئدَٝـاِز، ِإ ُٗ ِٕ َغا٤َ اهلُل، َف ٍَ: ِإ ُٔنٍي، َفَكا ِٔ حًَََف ع٢ًََ َٜ ََ
ِٕ َغا٤َ َتَسَى ومحٛملؾ  (2).شإٕ غا٤ تسى غري حٓـح » روايل٦م:   وذم(1).شَََض٢، َِٚإ

                                                           

( اددي٨م صحٞمح  أظمرضمف: أسمق داود  يمت٤مب إيامن واًمٜمذور  سم٤مب آؾمتاٜم٤ميف ذم اًمٞمٛملم 1)

(   واًمٜمس٤مئل  يمت٤مب إيامن واًمٜمذور  سم٤مب ُمـ طمٚمػ وم٤مؾمتاٜمك 3262()3/225)

ـ اًمٙمؼمى 3793()7/12) يمت٤مب اًمٜمذور  سم٤مب آؾمتاٜم٤ميف  -واًمٚمٗمظ ًمف-(  وذم اًمسٜم

(4/457()4753.) 

 (.3262()3/225( هذا ًمٗمظ أيب داود )2)
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ُم٤مًمؽ وُمـ ىم٤مل سم٘مقًمف هلذا ادلدي٨م قملغم اًمٞمٛمللم ارجل٤مئزة  وهلل اًمٞمٛمللم 

سم٠مؾماميف اهلل وصٗم٤مشمف سمٜم٤ميف قمغم أٟمف هلق اعم٘مّملقد إصلكم  واًمٞمٛمللم اًمٕملرذم. 

 ش.ومحٚمف اعمخ٤مًمػ قمغم اًمٕمٛمقم ذم يمؾ ُم٤م يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل قمٚمٞمف يٛملم

ُم: »ىم٤مل ٜم٤مه: ُمـ أن هذا اًمٜملقع اًملذي ىملد واًمّمحٞمح إول: عم٤م ىمده

ك يٛمٞمٜم٤ًم ٓ ًمٖم٦ًم  وٓ ذقًمل ٤م: إذ ًملٞمس ُملـ أـمٚمؼ قمٚمٞمف اًمٗم٘مٝم٤ميف يٛمٞمٜم٤ًم ٓ ُيسٛمه

  (1).شأًمٗم٤مفمٝم٤م اًمٚمٖمقي٦م  وٓ ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م

 :صف١ االضتجٓا٤ ف٢ ايُٝني
  سم٤مًم٘مقلإٓ  ذم اًمٞمٛملم  ٓ يّمح آؾمتاٜم٤ميف اًمٕمٚماميف إمم ذه٥م ُجٝمقر 

 .اعماردة اًمٜمٞمه٦م وٓ شمٙمٗمل ومٞمف

ومٞمف إؿم٤مرة إمم ش إن ؿم٤ميف اهلل مل حيٜم٨م»: ًمق ىم٤مل :ىمقًمف ىم٤مل اًمٜمقي: 

وأسمق   وهبذا ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل  وٓ شمٙمٗمل ومٞمف اًمٜمٞم٦م  أن آؾمتاٜم٤ميف يٙمقن سم٤مًم٘مقل

 .واًمٕمٚماميف يم٤موم٦م  وأمحد  وُم٤مًمؽ  طمٜمٞمٗم٦م

إٓ ُملل٤م طمٙمللل قمللـ سمٕمللض اعم٤مًمٙمٞملل٦م أن ىمٞملل٤مس ىمللقل ُم٤مًمللؽ صللح٦م  

ـ همػم ًمٗمظ ش إن ؿم٤ميف اهلل :ىمؾ :وم٘م٤مل ًمف ص٤مطمبف» ىمقًمف   آؾمتاٜم٤ميف سم٤مًمٜمٞم٦م ُم

 ىمد حيت٩م سمف ُمـ ي٘مقل سماقاز اٟمٗمّم٤مل آؾمتاٜم٤ميف. 

سم٠مٟمف حيتٛمؾ أن يٙمقن ص٤مطمبف ىم٤مل ًمف ذًملؽ  :وأضم٤مب ارجٛمٝمقر قمٜمف

وم٢مٟمف ًمٞمس ذم   أو أن اًمذي ضمرى ُمٜمف ًمٞمس سمٞمٛملم  وهق سمٕمد ذم أصمٜم٤ميف اًمٞمٛملم

  (  2)واهلل أقمٚمؿ   اددي٨م شمٍميح سمٞمٛملم

                                                           

(  واٟمٔمر: ذح اًمٜمقوي 641-4/641( اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمسٚمؿ )1)

 (.417/ 5(  إيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمسٚمؿ )11/119قمغم ُمسٚمؿ )

 (.121 -119/ 11( ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ )2)
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ـ أطم٤مدي٨م اًمب٤مب»: (1)ينوىم٤مل اًمِمقيم٤م سم٤مب ُمـ طمٚمػ  -واًمٔم٤مهر ُم

أن اًمت٘مٞمٞمد إٟمام يٗمٞمد إذا وىملع سمل٤مًم٘مقل  يملام ذهل٥م إًمٞملف  -إن ؿم٤ميف اهلل :وم٘م٤مل

    (2).شارجٛمٝمقر ٓ سمٛمارد اًمٜمٞم٦م

                                                           

( هق: حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل اًمِمقيم٤مين  وم٘مٞمف  تٝمد ُمـ يمب٤مر قمٚماميف اًمٞمٛمـ  1)

هل  ويم٤من 1251هل  وُم٤مت طم٤ميماًم هب٤م ؾمٜم٦م: 1229وٟمِم٠م سمّمٜمٕم٤ميف  ووزم ىمْم٤ميفه٤م ؾمٜم٦م: 

يرى حتريؿ اًمت٘مٚمٞمد  ًمف ُم٤مئ٦م وأرسمٕم٦م قمنم ُم١مًمًٗم٤م  ُمٜمٝم٤م: ٟمٞمؾ إوـم٤مر ُمـ أْسار ُمٜمت٘مك 

ح٤مؾمـ ُمـ سمٕملد اًم٘ملرن اًمسل٤مسمع  واًمٗمقائلد اعماٛمققمل٦م ذم إظمب٤مر  واًمبدر اًمٓم٤مًمع سمٛم

 .298/ 6إطم٤مدي٨م اعمقضققم٦م  وومتح اًم٘مدير ذم اًمتٗمسػم. إقمالم  ًمٚمزريمكم

 (.253/ 8( ٟمٞمؾ إوـم٤مر )2)
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 املطًب ايجايح: احملًٛف عًٝ٘ يف اذتدٜح.

أو   هؾ هق ُجٞمع ُم٤م ذيملر ذم اددي٨م اظمتٚمػ ذم اًمذي طمٚمػ قمٚمٞمف

 دون ُم٤م سمٕمده ُمـ ادٛمؾ واًمقضع وهمػممه٤م    وم٘مط دوراٟمف قمغم اًمٜمس٤ميف

ٕٟمف اًمذي ي٘مدر قمٚمٞمف سمخلالف ُمل٤م  :واًما٤مين أوضمف»ىم٤مل اسمـ طمار: 

وإٟمام هق  رد متٜمل طمّمقل ُم٤م يستٚمزم ضمٚمل٥م اْللػم   وم٢مٟمف ًمٞمس إًمٞمف  سمٕمده

ٓ ومٚمق يم٤من طمٚمػ قمغم ُجٞمع ذًمؽ مل يٙمـ إٓ سمقطمل  ًمف وًمق يم٤من سمقطمل   وإ

وذًمؽ   ًمزم أٟمف طمٚمػ قمغم همػم ُم٘مدور ًمف وًمق يم٤من سمٖمػم وطمل  مل يتخٚمػ

 ش. ٓ يٚمٞمؼ سماٜم٤مسمف
ويٙمقن ًمِملدة وصمقىملف سمحّملقل   وُم٤م اعم٤مٟمع ُمـ ضمقاز ذًمؽ»ىم٤مل: 

 :وم٘مد صمبل٧م ذم ادلدي٨م اًمّملحٞمح  وضمزم سمذًمؽ وأيمد سم٤مدٚمػ  ُم٘مّمقده

«      ٙ َِ عًََـ٢ اهلل َيـَأَبٖس ِٛ َأِقَطـ ِٔ َيـ ِٔ ٔعَبـأد اهلٔل ََـ َٔ ٖٕ وهلق أىملرب »ىمٚمل٧م: ( 1)شُ ِإ

 .شامٓتآطمت

                                                           

(  واددي٨م أظمرضمف: اًمبخ٤مري  يمت٤مب شمٗمسػم اًم٘مرآن  سم٤مب 616/ 11( ومتح اًمب٤مري )1)

ـ آُمٜمقا يمت٥م قمٚمٞمٙمؿ اًم٘مّم٤مص ذم اًم} [ إمم 178]اًمب٘مرة:  {٘متغم ادر سم٤مدري٤م أهي٤م اًمذي

(  وُمسٚمؿ  واًمٚمٗمظ ًمف  يمت٤مب 4511( )6/24[ )11]اًمب٘مرة:  {قمذاب أًمٞمؿ}ىمقًمف 

(  1675()3/1312إيامن  سم٤مب إصمب٤مت اًم٘مّم٤مص ذم إؾمٜم٤من  وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مهل٤م )

سَمٞمِِّع  ُأمه طَم٤مِرصَم٦َم  ضَمَرطَم٧ْم إِْٟمَسل٤مًٟم٤م  وَم٤مظْمتَ  ـْ َأَٟمٍس  َأنه ُأظْم٧َم اًمرُّ   ملسو هيلع هللا ىلصَّملُٛمقا إمَِم اًمٜمهبِللِّ قَم

سمِٞملِع: َيل٤م َرؾُمللقَل اهللِ  ش. اًْمِ٘مَّمل٤مَص  اًْمِ٘مَّمل٤مَص :» وَمَ٘مل٤مَل َرؾُملقُل اهللِ  وَمَ٘م٤مًَمل٧ْم ُأمُّ اًمره

َٓ ُيْ٘متَصُّ ُِمٜمَْٝم٤م. وَمَ٘م٤مَل اًمٜمهبِلُّ  ـْ وُماَلَٟم٦َم  َواهللِ  سمِٞمِع  ملسو هيلع هللا ىلص : » َأُيْ٘متَصُّ ُِم ؾُمْبَح٤مَن اهللِ َي٤م ُأمه اًمره

َٓ ُيْ٘متَصُّ ُِمٜمَْٝم٤م َأسَمًدا. ىَم٤مَل: وَماَم َزاًَم٧ْم طَمتهك ىَمبُِٚمقا ش. يمَِت٤مُب اهللِ اًْمِ٘مَّم٤مُص  َٓ  َواهللِ  ىَم٤مًَم٧ْم: 
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٤م ٓ يٜمبٖمل أن يٙمقن عم٤م أضم٤مب اهلل دقمقشمف أن هي٥م ًمف ُمٚمٙمً  :وحيتٛمؾ

   (1).ٕطمد ُمـ سمٕمده يم٤من هذا قمٜمده ُمـ ُجٚم٦م ذًمؽ ومازم سمف

  ا سمنملط آؾملتاٜم٤ميفأن يٙمقن أوطملل إًمٞملف سملذًمؽ ُم٘مٞملدً  :وحيتٛمؾ 

وُمـ صملؿ ؾمل٤مغ ًملف أوٓ أن   ومٜمز آؾمتاٜم٤ميف ومٚمؿ ي٘مع ذًمؽ ًمٗم٘مدان اًمنمط

 ( 2).ؾمتدل سمف قمغم ضمقاز ادٚمػ قمغم همٚمب٦م اًمٔمـوأسمٕمد ُمـ ا   حيٚمػ

                                                                                                                                          

َي٦َم  وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  هُ ملسو هيلع هللا ىلص: »اًمدِّ سََملره َٕ ـْ ًَمْق َأىْمَسلَؿ قَملغَم اهللِ  ـْ قِمَب٤مِد اهللِ َُم ىمٚمل٧م: ش. إِنه ُِم

  ش.ل ًمف أن يٗمٕمؾ  واًم٘مسؿ قمٚمٞمف ؾمبح٤مٟمفوهذا ُمـ ضمٜمس اًمتٛمٜمل قمغم اهلل  واًمس١ما»

 (.6/462( ومتح اًمب٤مري )1)

 (.6/462( ومتح اًمب٤مري )2)
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 املطًب ايسابع: َا جيٛش َٔ ايًٛ، ٚقٍٛ املطًِ: يٛال نرا؛ يهإ نرا.

َٕ َأِزَجـ٢  : »ذم اددي٨مملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف   ِِ َِٜخَِٓح، ََٚنا ُ٘ َي ِٕ َغا٤َ ايًَّ ٍَ: ِإ ِٛ َقا َي
ٔ٘ سمٕملد وىملقع شوًملقٓ  ًملق» اعمسلٚمؿ يسلتدل سملف قملغم ضملقاز ىملقل (1)شٔيَخاَجٔت

 عم٘مدور.ا

ـ هبػمة  وومٞمف: دًمٞمؾ قمغم ضمقاز أن ي٘مقل اًمرضمؾ: ًمق يم٤من »:(2)ىم٤مل اسم

  (3)شًمق يم٤من اؾمتاٜمك رج٤مهدوا ذم ؾمبٞمؾ اهلل.»ملسو هيلع هللا ىلص: ًم٘مقًمف   :يمذا ًمٙم٤من يمذا

َٕ    ....»وأُم٤م طملدي٨م       ًِـُت َنـا ِٛ أَِّْٞ َفَع ٌِ َي ٤ِْٞ، فًََا َتُك ِٕ َأَصاَبَو َغ َِٚإ
ٌِ َقَدُز ِٔ ُق ِٕ   َنَرا ََٚنَرا، ََٚئه َِٝطا ٌَ ايٖػـ ِٛ َتِفَتُح َعَُـ ٕٖ َي ٌَ، َفِإ  (4)شاهلٔل َََٚا َغا٤َ َفَع

ـ ي٘مقل ذًمؽ ُمٕمتٛمًدا قمغم إؾمب٤مب  ُُمٕمرًض٤م قمـ اعم٘مدور   ومٛمحٛمقل قمغم ُم

ِـّ وآضمتٝم٤مد   أوأو ُمتْماًرا ُمٜمف    .مم٤م يدرك سم٤مًمٔمه

                                                           

 (.5242()7/39( هذا ًمٗمظ: اًمبخ٤مري )1)

( هق: اًمقزير اًمٙم٤مُمؾ  أسمق اعمٔمٗمر حيٞمك سمـ حمٛمد سمـ هبػمة سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ادسـ اًمِمٞمب٤مين 2)

اًمٕمٚمؿ وضم٤مًمس  اًمٕمراىمل ادٜمبكم  ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ  دظمؾ سمٖمداد ذم صب٤مه  وـمٚم٥م

اًمٗم٘مٝم٤ميف  وؾمٛمع اددي٨م  وشمال سم٤مًمسبع  وؿم٤مرك ذم قمٚمقم اإلؾمالم  وُمٝمر ذم اًمٚمٖم٦م  

ويم٤من يٕمرف اعمذه٥م واًمٕمرسمٞم٦م واًمٕمروض  يم٤من ؾمٚمٗمًٞم٤م أصمرًي٤م  ويم٤من ديٜم٤ًم ظمػًما ُمتٕمبًدا 

قم٤مىماًل وىمقًرا ُمتقاضًٕم٤م ضمزل اًمرأي سم٤مًرا سم٤مًمٕمٚماميف  ُمٙمًب٤م ُمع أقمب٤ميف اًمقزارة قمغم اًمٕمٚملؿ 

. "اإلومّم٤مح قمـ ُمٕمل٤مين اًمّملح٤مح"يمبػم اًمِم٠من طمسٜم٦م اًمزُم٤من  ًمف يمت٤مب: وشمدويٜمف  

 .21/426ؾمػم أقمالم اًمٜمباليف 

 (.331/ 6( اإلومّم٤مح قمـ ُمٕم٤مين اًمّمح٤مح  ٓسمـ هبػمة )3)

( اددي٨م أظمرضمف: ُمسٚمؿ  يمت٤مب اًم٘مدر  سم٤مب ذم إُمر سم٤مًم٘مقة وشمرك اًمٕماز وآؾمتٕم٤مٟم٦م 4)

 .ُمـ طمدي٨م أيب هريرة  ( 2664()2152/ 4سم٤مهلل وشمٗمقيض اعم٘م٤مدير هلل )
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وىمد شمرضمؿ اًمبخ٤مرى قمغم هذا: سم٤مب ُمل٤م جيلقز ُملـ  » ىم٤مل قمٞم٤مض: 

ةً ف ىمقل ًمقط: اًمٚمق  وأدظمؾ ومٞم أي٦م  وىمقل ش 81هقد: »ًَمْق َأنه زِم سمُِٙمْؿ ىُمقه

ُِٗس   »ٚ   (1)شٖرٙ يٛ نٓت زامّجا بػري ب١ٓٝ يسمجُت: » اًمٜمبلك  َٞ ايٖػـ َُٖد ٔبـ  ِٛ َي
ًُِت َٛاَص ـْ ىَمَقاقِمِد » ىمقًمف:  (2)«َي وا قَم َأمَلْ شَمَرْي َأنه ىَمْقَُمِؽ عَمه٤م سَمٜمَْقا اًمَٙمْٕمَب٦َم اىْمَتٍَمُ

َه٤م قَمغَم ىَمَقاقِمِد إسِْمَراِهٞمَؿ »  وَمُ٘مْٚم٧ُم: شاِهٞمَؿ إسِْمرَ  ىَم٤مَل: ش َي٤م َرؾُمقَل اهللهِ  َأَٓ شَمُردُّ

ًِـتُ » َِٛٔٔو ٔبايُهِفِس َيَفَع ُٕ َق ِٛاَل ٔحِدَثا َٔ      »   و(3)شَي َِـَسّأ َٔـ ِٓـُت ا ِِٔجـَس٠ُ َيُه ِٛاَل ا ََٚيـ
َِْصاِز  وُماؾ هذا.   (4)شاأَل

خ٤مرى  وُمل٤م أدظملؾ ُملـ اًم٘ملرآن وم٤مًمذى يٜمٗمٝمؿ ُمـ شمرُج٦م اًمب»ىم٤مل: 

أٟملف جيللقز اؾملتٕمامًمف ومللٞمام يٙملقن ُمللـ ش وًمللقٓ  ًملق»وأصمل٤مر رم اًمبل٤مب ُمللـ 

ـ ومٕمٚمف ُٓمتٜم٤مع همػمه وهق سم٤مب   آؾمت٘مب٤مل وحت٧م ىمدرة اإلٟمس٤من ومام اُمتٜمع ُم

أو اُمتٜمع ُمـ ومٕمٚمف ًمقضمقد همػمه وهق سم٤مب ًمقٓ: ٕٟمف مل يلدظمؾ رم سم٤مسملف   ًمق

                                                           

ًمق يمٜم٧م راُج٤م سمٖمػم » ( اددي٨م أظمرضمف: اًمبخ٤مري  يمت٤مب اًمٓمالق  سم٤مب ىمقل اًمٜمبل 1)

 (.5311( )7/54ش)سمٞمٜم٦م

( 85/ 9( ادللدي٨م أظمرضمللف: اًمبخلل٤مري  يمتلل٤مب اًمتٛمٜمللل  سملل٤مب ُملل٤م جيللقز ُمللـ اًمٚمللق )2)

(7241.) 

ٞم٤مهنلل٤م ( ادلدي٨م أظمرضمللف: اًمبخلل٤مري  واًمٚمٗمللظ ًمللف يمتلل٤مب ادلل٩م  سملل٤مب ومْمللؾ ُمٙملل٦م وسمٜم3)

/ 2(  وُمسللٚمؿ يمتلل٤مب ادلل٩م  سملل٤مب ٟم٘مللض اًمٙمٕمبلل٦م وسمٜم٤مئٝملل٤م )1583()2/146)

969()1333.) 

ًمقٓ اهلارة ًمٙمٜم٧م : »( اددي٨م أظمرضمف: اًمبخ٤مري  يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م  سم٤مب ىمقل اًمٜمبل 4)

 (.3779( )5/31ش )اُمرأ ُمـ إٟمّم٤مر
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٤مر ُم٤م هلق طملؼ وصلحٞمح ُمتلٞم٘مـ  ؾمقى ُم٤م هق ًمالؾمت٘مب٤مل ُمـ أى وأصم

دون ُمل٤م هلق رم اعمل٤مِض   (1)شيٛال اِجس٠ يهٓت اَـسأ َـٔ األْصـاز   »يم٘مقًمف: 

قمغم اًمٖمٞم٥م وقمٚمؿ اهلل  وآقملؽماض  حرضواعمٜم٘م٣م  أو ُم٤م يٙمقن ومٞمف اًمت

   (2).اًمٜمٝمك قمـ ُماؾ هذا ملسو هيلع هللا ىلصقمغم ىمدره اًمس٤مسمؼ  وىمد ضم٤ميف قمـ اًمٜمبك 

قمٚمٞمف  -ف أن ؾمٚمٞمامن أظمؼم قمـ ي٘ملم ٟمٗمس ٤مًمٜمبك ومل »طمدياٜم٤م هذا أُم٤م 

ًمق ىم٤مل: إن ؿم٤ميف اهلل  ًمقًمدت يمؾ اُمرأة همالًُم٤م  إذ ًمٞمس هلذا ممل٤م  -اًمسالم 

ِـّ وآضمتٝم٤مد  وإٟمام أظمؼم قمـ طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م أقمٚمٛمف اهلل  ُمـ  -شمٕم٤ممم-يدرك سم٤مًمٔمه

يٕمٜمل: طملدي٨م أيب  (3)ش.ومال شمٕم٤مرض سمٞمٜمف وسملم اددي٨م أظمر .....همٞمبف  

  ًمق.قمٜمد ُمسٚمؿ ذم اًمٜمٝمل قمـ ىمقل  هريرة 
ـمريؼ ارجٛمع سملم هذا اًمٜمٝمل وسملم ُم٤م » هل(:311)ت: ىم٤مل اًمٓمؼميو

ـ إطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم ارجقاز أن اًمٜمٝمل خمّمقص سم٤مرجزم سم٤مًمٗمٕمؾ  :ورد ُم

٤م ىم٤مضٞمً   ٓ شم٘مؾ ًمٌميف مل ي٘مع ًمق أين ومٕمٚم٧م يمذا ًمقىمع :وم٤معمٕمٜمك  اًمذي مل ي٘مع

 وُمل٤م ورد ُملـ  همػم ُمْمٛمر ذم ٟمٗمسؽ ذط ُمِمٞمئ٦م اهلل شمٕمل٤ممم  سمتحتؿ ذًمؽ

وهق أٟمف ٓ   ٤م سم٤مًمنمط اعمذيمقرحمٛمقل قمغم ُم٤م إذا يم٤من ىم٤مئٚمف ُمقىمٜمً شًمق»ىمقل 

ٕٖ  »  :وهق يم٘مقل أيب سمٙملر ذم اًمٖمل٤مر  ي٘مع ريف إٓ سمٛمِمٞمئ٦م اهلل وإرادشمف ِٛ َأ َيـ
٘ٔ َيَأِبَصَسَْا، َفَكاٍ:  ِٝ ِِ ََْعَس َتِخَت َقَدََ ُٖ ُ٘  » َأَحَد ِٔ ايًَّـ ِٝ ََا َظَٓٗو َٜا َأَبا َبِهٍس ٔباِثَٓ

                                                           

 ( ؾمبؼ خترجيف. 1)

 (.421/ 5( إيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمسٚمؿ )2)

 (.421/ 5سمٗمقائد ُمسٚمؿ ) (إيمامل اعمٕمٚمؿ3)
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َُاَث ُٗ ومازم سمذًمؽ ُمع شمٞم٘مٜمف أن اهلل ىم٤مدر قمغم أن يٍملف أسمّمل٤مرهؿ   (1)ش أيُج

ًمٙمـ ضمرى قمغم طمٙمؿ اًمٕمل٤مدة اًمٔمل٤مهرة وهلق ُملقىمـ   قمٜمٝمام سمٕمٛمك أو همػمه

 ( 2).شسم٠مهنؿ ًمق رومٕمقا أىمداُمٝمؿ مل يبٍمومه٤م إٓ سمٛمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم

إن اًمذي يتٕملم سمٕمد وىمقع اعم٘مدور اًمتسٚمٞمؿ ُٕمر » وىم٤مل اًم٘مرـمبل:

واًمرض٤م سمام ىمدره اهلل شمٕم٤ممم  واإلقمراض قمـ آًمتٗم٤مت عم٤م ُم٣م ووم٤مت.  اهلل 

ًمق أين ومٕمٚم٧م يمذا ًمٙم٤من يملذا  ضم٤ميفشملف »وم٢منه اومتٙمر ومٞمام وم٤مشمف ُمـ ذًمؽ وىم٤مل: 

وؾم٤موس اًمِمٞمٓم٤من  وٓ شمزال سمف طمتلك شمٗميل سملف إمم اْلرسلان: ًمتٕمل٤مرض 

ل شمقهؿ اًمتدسمػم ؾم٤مسمؼ اعم٘م٤مدير  وهذا هق قمٛمؾ اًمِمٞمٓم٤من اًمذي هنك قمٜمف اًمٜمب

  :سم٘مقًمف: ومال شم٘مؾ: ًمق  وم٢منه ًمق شمٗمتح قمٛمؾ اًمِمٞمٓم٤من. وٓ يٗمٝمؿ ُمـ هلذا

اِفَعًُٛا ََا »وم٘م٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص ٤م: إذ ىمد ٟمٓمؼ هب٤م اًمٜمبل ُمٓمٚم٘مً  شًمق»أٟمهف ٓ جيقز اًمٜمٓمؼ سمل 
َٔ ٌٗ ِٔ اَل َٜٔخ ِِ، ََٚئه ٌَ ائَّرٟ َأََِسُتُه ًُِت َِٔج َٟ َيَفَع َِِد ِٛاَل أَِّْٞ ُضِكُت ا ِِ، فًََ ِّٓٞ َأََِسُتُه

ُ٘ ُٟ ََخًَّٔ َِِد ّْ َحٖت٢ َِٜبًَُؼ ا ا بػـري بٝٓـ١ يسمجـت    ا أحّدٚيٛ نٓت زامّج»(3)ش.َحَسا
٘ٔ َيَأِبَصـَسَْا،     : » وىم٤مل أسمق سمٙمر  (4)«ٖرٙ. ِٝـ ِِ ََْعـَس َتِخـَت َقَدََ ُٖ ٕٖ َأَحَد ِٛ َأ َي

                                                           

  يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م  سمل٤مب ُمٜم٤مىمل٥م اعمٝمل٤مضمريـ -واًمٚمٗمظ ًمف -( اددي٨م أظمرضمف: اًمبخ٤مري1)

(  وُمسٚمؿ يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ  سمل٤مب ُملـ ومْمل٤مئؾ أيب سمٙملر 3653( )4/ 5وومْمٚمٝمؿ )

 . (  ُمـ طمدي٨م أٟمس 2381()1854/ 4اًمّمديؼ ر  اهلل قمٜمف )

 (.228/ 13( ومتح اًمب٤مري )2)

يمت٤مب اد٩م  سم٤مب اًمتٛمتع واإلىمران واإلومراد -واًمٚمٗمظ ًمف-ًمبخ٤مري(اددي٨م أظمرضمف: ا3)

(  وُمسلٚمؿ  يمتل٤مب 1568()143/ 2سم٤مد٩م  وومسخ اد٩م عمـ مل يٙمـ ُمٕمف هلدي )

 .(  ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر 2 /886()1218) اد٩م  سم٤مب طما٦م اًمٜمبل 

 ( ؾمبؼ خترجيف.4)
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َُا» َفَكاٍ:  ُٗ ُ٘ َثأيُج ِٔ ايًَّ ِٝ وُماٚملف يمالػم  ٕنه حملؾ  (1)ش.ََا َظَٓٗو َٜا َأَبا َبِهٍس ٔباِثَٓ

ـ إـمالىمٝم٤م إٟمام هق ومٞمام إذا أـمٚم٘م٧م ذم ُمٕم٤مرض٦م اًم٘مدر  أو ُمع اقمت٘م٤مد  اًمٜمٝمل قم

٤م ًملق أظملؼم سم٤معمل٤مٟمع قملغم  أن ذًمؽ اعم٤مٟمع ًمق ارشمٗمع ًمقىمع ظمالف اعم٘مدور  وم٠مُمه

ضمٝم٦م أن شمتٕمٚمؼ سمف وم٤مئدة ذم اعمست٘مبؾ  ومال خيتٚمػ ذم ضمقاز إـمالىمف: إذ ًمٞمس 

ٓ ريف يٗمي إمم ممٜمقع  وٓ طملرام  واهلل ذم ذًمؽ ومتح ًمٕمٛمؾ اًمِمٞمٓم٤من  و

 (2)شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.

مل حيط سمف  قمٚماًم  وٓ هق  ومٞمام  شًمق»مم٤م ؾمبؼ يتْمح أن ىمقل اعمسٚمؿ     

اؿمؽماط ُمِمٞمئ٦م اهلل قمز وضمؾ وآًمتٗمل٤مت إمم ؾمل٤مسمؼ  وُمـ همػم  هُم٘مدور ذم

ادتؿ واًم٘مٓمع قمغم اًمٖمٞمل٥م    ويم٤من هذا ُمٜمف قمغم ؾمبٞمؾىمدره وُمٖمٞم٥م قمٚمٛمف

أُم٤م ُمـ ىم٤مل ذًملؽ قملغم اًمتسلٚمٞمؿ      وم٢مٟمف ٓ جيقزيمذا ًمٙم٤من يمذا أٟمف ًمق يم٤من

 .شًمق» اًمٜمٓمؼ سمل ذم  ورد إُمر إمم اًم٘مْم٤ميف واعمِمٞمئ٦م ومال هنك ومٞمف  وٓ يمراه٦م

: قمٞملل٤مضىملل٤مل . شوًمللقٓ  ًمللق»وٓ ومللرق ذم ادٙمللؿ واًمتقضمٞمللف سملللم 

ؾمقايف إذا اؾمتٕمٛمٚمت٤م ومٞمام مل حيط سمف اإلٟمس٤من قمٚملاًم  وٓ   واًمذى قمٜمدى أهنام»

مم٤م حت٧م ُم٘مدور ىم٤مئٚمٝم٤م  ممل٤م هلق حتلرض قملغم اًمٖمٞمل٥م واقملؽماض قملغم هق 

  (3).شاًم٘مدر  ويمام ٟمبف قمٚمٞمف ذم اددي٨م

                                                           

 ( ؾمبؼ خترجيف.1)

 (.683/ 6( اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمسٚمؿ )2)

 (.421/ 5( إيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمسٚمؿ )3)
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 املطًب ارتاَظ: عص١ُ األْبٝا٤.
 :ؾمٛمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م قمّمٛم٦م»ىم٤مل اًم٘مرـمبل:  (1)اعمٜمع. ايعص١ُ يف ايًػ١:

  (2)ش.ٕهن٤م متٜمع ُمـ ارشمٙم٤مب اعمٕمّمٞم٦م
اإلٟمسلل٤من ُمللـ ومٕمللؾ  هللل ُمٚمٙملل٦م إهلٞملل٦م متٜمللع»ىمٞمللؾ:  يف االصــطالح:ٚ

هلل طمٗملظ اهلل أٟمبٞمل٤ميفه »ىمٞمؾ: و (3)ش.اعمٕمّمٞم٦م واعمٞمؾ إًمٞمٝم٤م ُمع اًم٘مدرة قمٚمٞمٝم٤م

ـ اًمٜم٘م٤مئص وختّمٞمّمٝمؿ سم٤مًمٙمامٓت اًمٜمٗمسٞم٦م واًمٜمٍمة واًماب٤مت ذم  ورؾمٚمف ُم

   (4) ش.إُمقر وإٟمزال اًمسٙمٞمٜم٦م

م معصومون فوام ُُيربون به عن اهلل تعاىل،      من خصائص األىبواء وادرسلني أّنه

َيا  :ىسخ، قال تعاىل ا قد ، إال شوئ  وال ينسوىه ا مما أوحاه اهلل إلوهمشوئ   يكتمونال ف

ْ َتْػَعْل َفََم َبؾَّْغَت ِرَساَلَتُه َواَّللَُّ  ْغ َما ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك َوإِْن ََل ُسوُل َبؾِّ َا الرَّ َأُّيه

  «67ادائدة: »   اْلَؼْوَم اْلَؽافِِرينَ  َيْعِصُؿَك ِمَن الـَّاِس إِنَّ اَّللََّ ََل َُّيِْدي

ا له بإبالغ مجوع ما باسم الرسالة، وآمر   ملسو هيلع هللا ىلصا ا عبده ورسوله ُممد  يقول تعاىل خماصب  
   (5) أرسله اهلل به، وقد امتثل صلوات اهلل وسالمه علوه ذلك، وقام به أتم القوام.

ْك بِِه لِساَنَك لِتَْعَجَل بِهِ  وقال تعاىل:  رِّ َعُه َوُقْرآَنُه  * َل ُُتَ َفإِذا َقَرْأناُه  *إِنَّ َعَؾْيـا ََجْ

بِْع ُقْرآَنُه   «19 -16القوامة: »   ُثمَّ إِنَّ َعَؾيْـا َبياَنهُ  *َفاتَّ

أي: ٓ شمستٕماؾ ذم شمٚمّ٘مػ اًم٘مرآن قمغم ضمؼميؾ  وم٢مّن قمٚمٞمٜم٤م ُجٕمف ذم ىمٚمبؽ 
أي:  شوم٢مذا ىمرأٟم٤مه» وطمٗمٔمف  ويمذًمؽ قمٚمٞمٜم٤م شمٞمسػم ىمرايفشمف قمغم ًمس٤مٟمؽ.
ٟمبلّم ش صُمؿه إِنه قَمَٚمْٞمٜم٤م سَمٞم٤مَٟمفُ »ُجٕمٜم٤مه ذم ىمٚمبؽ وطمٗمٔمؽ وم٤مشمبع سم٢مىمرائؽ ُجٕمف. 

ًمؽ ُم٤م ومٞمف ُمـ أطمٙم٤مم ادالل وادرام وهمػمه٤م. ويم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل 

                                                           
 (.2/34( هتذي٥م اًمٚمٖم٦م  ٕيب ُمٜمّمقر اهلروي )1)

 (.184/ 9( شمٗمسػم اًم٘مرـمبل )2)

 (.615/ 2(  اعمٕماؿ اًمقؾمٞمط )151( اًمتٕمريٗم٤مت  ًمٚمنميػ ارجرضم٤مين )ص: 3)

 (.512/ 11( ومتح اًمب٤مري )4)

 .(151/ 3شمٗمسػم اسمـ يماػم ) (5)
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قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يستٕماؾ ذم اًمتٚم٘مػ خم٤موم٦م اًمٜمسٞم٤من  ومٜمٝمك قمـ ذًمؽ  وضٛمـ 
  (1)  اهلل ًمف اًمتٞمسػم واًمتسٝمٞمؾ.

٤مًملذي قمٚمٞملف ومذم هملػم ُمل٤م يتٕمّٚملؼ سمتبٚمٞملغ اًمرؾمل٤مًم٦م   وأُم٤م اًمٕمّمٛم٦م    

ُجٝمقر أهؾ اًمٕمٚملؿ: قمّملٛم٦م إٟمبٞمل٤ميف قملـ اًمٙمبل٤مئر دون اًمّملٖم٤مئر  وأهّنلؿ 

٤م  وأهّنؿ إن وىملع ُملٜمٝمؿ زّٓت ُمٕمّمقُمقن ُمـ اإلىمرار قمغم اًمذٟمقب ُمٓمٚم٘مً 

ُمـ ضمٜمس ذًمؽ وم٢مهنؿ يتداريمقهن٤م سم٤مًمتقسم٦م واإلٟم٤مسم٦م  صملؿ يرشم٘ملقن إمم ُمٜمزًمل٦م 

 يم٤مٟمقا قمٚمٞمٝم٤م ىمبؾ اًمذٟم٥م. أقمغم ُمـ اعمٜمزًم٦م اًمتل

وم٢مّن اًم٘مقل سم٠من إٟمبٞم٤ميف ُمٕمّمقُمقن قمـ اًمٙمب٤مئر : »(2)ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

دون اًمّمٖم٤مئر: هق ىمقل أيمار قمٚماميف اإلؾمالم  وُجٞمع اًمٓمقائػ  طمتلك إٟملف 

أّن هلذا ىملقل أيمالر  (3)ىمقل أيمار أهؾ اًمٙمالم: يمام ذيمر أسمق ادسـ أُمدي

وادلدي٨م واًمٗم٘مٝمل٤ميف  سملؾ مل ٤م ىمقل أيمار أهؾ اًمتٗمسػم إؿمٕمري٦م  وهق أيًْم 

                                                           

 .(656/ 3اًم٘مِمػمي ) ًمٓم٤مئػ اإلؿم٤مرات = شمٗمسػم (1)

( هق: أمحد سمـ قمبد ادٚمٞمؿ سمـ قمبد اًمسالم سمـ قمبلد اهلل سملـ أيب اًم٘م٤مؾملؿ ادلراين  أطملد 2)

إقمالم  قمٜمل سم٤مددي٨م  وظمرج واٟمت٘مك  وسمرع ذم اًمرضم٤مل وقمٚملؾ ادلدي٨م ووم٘مٝملف 

وذم قمٚمقم اإلؾمالم وقمٚمؿ اًمٙمالم وهمػم ذًمؽ  ُم٤مت ؾمٜم٦م صملامن وقمنمليـ وؾملبٕمامئ٦م. 

 (.192/ 4) شمذيمرة ادٗم٤مظ  ًمٚمذهبل

( هق: ؾمٞمػ اًمديـ قمكم سمـ أيب قمكم سمـ حمٛمد سمـ ؾمل٤ممل اًمتٖمٚمبلل  أسملق ادسلـ أُملدي  3)

ادٜمبكم  صمؿ اًمِم٤مومٕمل. اًمٕمالُم٦م اعمّمٜمػ وم٤مرس اًمٙمالم. سمرع  وطمٗملظ  ويمل٤من يتقىملد 

ذيم٤ميف  وشمبحر ذم اًمٕمٚمقم  وشمٗمرد سمٕمٚمؿ اعمٕم٘مقٓت واعمٜمٓمؼ واًمٙمالم  وىمّمده اًمٓمالب 

سمام ي٘مدر  ويٗمٝمؿ اًمٓمالب  ويٓمقل روطمف. وًمف ٟمحق ُملـ ُمـ اًمبالد  ويم٤من يقاؾمٞمٝمؿ 

/ 22قمنميـ شمّمٜمٞمًٗم٤م. ُمل٤مت ؾملٜم٦م إطملدى وصمالصمللم وؾملتامئ٦م. ؾملػم أقملالم اًمٜملباليف )

364.) 
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ـ اًمسٚمػ وإئٛم٦م واًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ إٓ ُم٤م ُيقاومؼ هذا  يٜم٘مؾ قم

  (1)ش.اًم٘مقل

هؿ ُمتٗم٘مقن قمغم أهنؿ ٓ ي٘مرون قملغم »٤م قمـ أهؾ اًمسٜم٦م: وىم٤مل أيًْم 

ظمٓم٠م ذم اًمديـ أصاًل  وٓ قمغم ومسقق  وٓ يمذب. ومٗملل ارجٛمٚمل٦م: يملؾ ُمل٤م 

ومٝمؿ ُمتٗم٘مقن قمغم شمٜمزهيٝمؿ قمٜمف. وقم٤مُم٦م ي٘مدح ذم ٟمبقهتؿ وشمبٚمٞمٖمٝمؿ قمـ اهلل  

ارجٛمٝمقر اًمذيـ جُيّقزون قمٚمٞمٝمؿ اًمّملٖم٤مئر ي٘مقًملقن إهنلؿ ُمٕمّملقُمقن ُملـ 

  (2)ش.اإلىمرار قمٚمٞمٝم٤م  ومال يّمدر قمٜمٝمؿ ُم٤م يرّضهؿ

وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚماميف رم اًمذٟمقب هؾ دمقز قمغم  »:(3)وىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل

ًمٕمّمٛمتٝمؿ إٟمبٞم٤ميف  ومذه٥م أيمار اًمٕمٚماميف إمم أٟمف ٓ دمقز قمٚمٞمٝمؿ اًمٙمب٤مئر 

ودمقز قمٚمٞمٝمؿ اًمّمٖم٤مئر. وذهب٧م اعمٕمتزًم٦م إمم أٟمف ٓ دمقز قمٚمٞمٝمؿ اًمّمٖم٤مئر 

َم : يمام ٓ دمقز قمٚمٞمٝمؿ اًمٙمب٤مئر  وشم٠موًمقا ىمقًمف شمٕم٤ممم ًمَِٞمْٖمِٗمَر ًَمَؽ اهللهُ َُم٤م شَمَ٘مده

رَ  إٟمام همٗمر ًمف شمٕم٤ممم ُم٤م ي٘مع ُمٜمف »    وم٘م٤مًمقا:ش 2اًمٗمتح: » ُِمـ َذٟمبَِؽ َوَُم٤م شَم٠َمظمه

واضمتٝم٤مد رم ومٕمؾ ظمػم ٓ يقاومؼ سمف طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م قمٜمد رسمف  ُمـ ؾمٝمق وهمٗمٚم٦ٍم  

ومٝمذا هق اًمذى همٗمر ًمف  وؾماّمه: ذٟمًب٤م: ٕن صٗمتف صٗم٦م اًمذٟم٥م اعمٜمٝمك قمٜمف  

 ش. إٓ أن ذًمؽ شمٕمٛمد  وهذا سمٖمػم ىمّمد

                                                           
 (.319/ 4(  ٛمقع اًمٗمت٤موى  ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م )1)

 (.472/ 1( ُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م  ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م )2)

ـمبل. ؿم٤مرح صحٞمح اًمبخ٤مري. ( هق: اًمٕمالُم٦م أسمق ادسـ قمكم سمـ ظمٚمػ سمـ سمٓم٤مل اًم٘مر3)

قمٜمل سم٤مددي٨م اًمٕمٜم٤مي٦م اًمت٤مُم٦م  ذح اًمّمحٞمح ذم قمدة أؾمٗم٤مر. شمقذم ؾمٜم٦م شمسع وأرسمٕملم 

 .18/47وأرسمٕمامئ٦م. ؾمػم أقمالم اًمٜمباليف 
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هذا شم٠مويؾ سمٕمٞمد ُمـ اًمّمقاب  وذًمؽ أٟمف ًمق يم٤من اًمسٝمق واًمٖمٗمٚم٦م »ىم٤مل: 

٤مٟمقا أؾمقأ طم٤مًٓ ُمـ ؾم٤مئر ذٟمقسًم٤م ًمألٟمبٞم٤ميف جي٥م قمٚمٞمٝمؿ آؾمتٖمٗم٤مر ُمٜمٝم٤م: ًمٙم

اًمٜم٤مس همػمهؿ: ٕٟمف ىمد وردت اًمسٜم٦م اعماٛمع قمٚمٞمٝم٤م أٟمف ٓ ي١ماظمذ اًمٕمب٤مد 

سم٤مْلٓم٠م واًمٜمسٞم٤من ومال حيت٤مضمقن إمم آؾمتٖمٗم٤مر ُمـ ذًمؽ  وُم٤م مل يقضم٥م 

اعمخؼم ًمٜم٤م سمذًمؽ  وم٤مًمٜمبك ش. قمٚمٞمٝمؿ آؾمتٖمٗم٤مر ومال يسٛمك قمٜمد اًمٕمرب ذٟمب٤ًم

ذًمؽ  وٓ يٚمزُمف طمٙمؿ اًمسٝمق قمـ رسمف أومم سم٠من يدظمؾ ُمع أُمتف رم ُمٕمٜمك 

يمٗم٤مرة ًمٚمّمٖم٤مئر ارج٤مئزة قمٚمٞمف  وهك اًمتك  واْلٓم٠م  وإٟمام ي٘مع اؾمتٖمٗم٤مره 

  (1).شاهمٗمر مم ُم٤م ىمدُم٧م وُم٤م أظمرت»ؾم٠مل اهلل همٗمراهن٤م ًمف سم٘مقًمف: 

                                                           
يمت٤مب   اًمبخ٤مري  واددي٨م أظمرضمف: (131 -129/ 11) ذح صحٞمح اًمبخ٤مرى (1)

اًمٚمٝمللللؿ اهمٗمللللر زم ُملللل٤م ىمللللدُم٧م وُملللل٤م :»سملللل٤مب ىمللللقل اًمٜمبللللل   اًمللللدقمقات

  يمت٤مب اًمذيمر واًملدقم٤ميف واًمتقسمل٦م وآؾملتٖمٗم٤مر  (  وُمسٚمؿ6398()8/84ش)أظمرت

ـ ذ ُم٤م مل يٕمٛمؾ )    ُمـ طمدي٨م(2719()2187/ 4سم٤مب اًمتٕمقذ ُمـ ذ ُم٤م قمٛمؾ وُم

 . أيب ُمقؾمك إؿمٕمري
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 َراٖب ايعًُا٤ يف عص١ُ األْبٝا٤: 
ُملع  ذم قمّمٛم٦م إٟمبٞم٤ميف واًمرؾمؾ وُمذاهبٝمؿ اًمٕمٚماميفاظمتٚمٗم٧م أىمقال 

ومٛمٜمٝمؿ ُمـ مل ير قمّمٛم٦م إٟمبٞمل٤ميف   ذم شمبٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦متٝمؿ اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم قمّمٛم

وسمٕملض  (1)  وهلذا ىملقل اًمٙمراُمٞمل٦م .قمـ اًمٙمبل٤مئر واًمّملٖم٤مئر قملدا اًمٙملذب

     (4) (3) .وٟمسبف اسمـ طمزم  إمم اًمب٤مىمالين (2) اْلقارج

ـ إٟمبٞم٤ميف ؾمٝمقً  ـ ضمّقز وىمقع اًمٙمب٤مئر ُم وهذا ُم٤م   اا ٓ قمٛمدً وُمٜمٝمؿ ُم

  ُمـ إؿم٤مقمرة. ( 5)قمٚمٞمف اًمرازي

ٕٟملف يقضمل٥م  :متتٜمع اًمٙمبػمة وإن شمل٤مب ُمٜمٝمل٤م» :وىم٤مل أيمار اعمٕمتزًم٦م 

 (6) .شاًمٜمٗمرة وهل متٜمع قمـ أشمب٤مقمف ومتٗمقت ُمّمٚمح٦م اًمبٕما٦م

وُمٜمٝمؿ ُمـ يرى وضمقب اًمٕمّمٛم٦م ًمألٟمبٞم٤ميف ُمـ اًمٙمب٤مئر واًمّمٖم٤مئر  

ا ىمبؾ اًمٜمبقة أو سمٕمده٤م: ومال ي٘ملع ُملٜمٝمؿ ُمٕمّملٞم٦م ا أو ؾمٝمقً ؾمقايف يم٤مٟم٧م قمٛمدً 

                                                           

 (.4/2( اًمٗمّمؾ  ٓسمـ طمزم )1)

 .172( أصقل اًمديـ  ًمٚمبزدوي ص2)

 .4/2( اًمٗمّمؾ 3)

ر سمـ ىم٤مؾمؿ  اًم٘م٤م  أسملق سمٙملر اسملـ اًمبل٤مىمالين ( هق: حمٛمد سمـ اًمٓمٞم٥م سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗم4)

اًمبٍمي  ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ ذم قمٚمؿ اًمٙمالم  ويم٤من صم٘م٦م قم٤مروًم٤م سمٕمٚمؿ اًمٙمالم  صٜمػ 

ذم اًمرد قمغم اًمراومْم٦م واعمٕمتزًم٦م واْلقارج وارجٝمٛمٞم٦م. شمقذم ؾمٜم٦م ؾمٜم٦م صمالث وأرسمٕمامئ٦م. 

 (.191/ 17ؾمػم أقمالم اًمٜمباليف )

 .8سمـ قمٛمر اًمرازي  ص: (يمت٤مب قمّمٛم٦م إٟمبٞم٤ميف  ًمٗمخر اًمديـ حمٛمد 5)

 (.416/ 3( اعمقاىمػ )6)
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ُمللـ (4()3)واًمسللبٙمل  (2)قمٞملل٤مض  واًم٘ملل٤م  (1)أًمبتلل٦م. وهللذا قمٚمٞمللف اًمراومْملل٦م

 ُمـ اعمٕمتزًم٦م.(6()5)إؿم٤مقمرة  واًم٘م٤م  قمبد ارجب٤مر

ـ طمزم  وذه٥م ُجٞمع أهؾ اإلؾمالم ُمـ »: طمٞم٨م ىم٤ملوهق ُمذه٥م اسم

واْلقارج واًمِمٞمٕم٦م إمم أٟمف ٓ جيقز اًمبت٦م   (7)أهؾ اًمسٜم٦م واعمٕمتزًم٦م واًمٜما٤مري٦م

 :ىمل٤مل ......ػمة  ُمٕمّملٞم٦م سمٕمٛملد ٓ صلٖمػمة وٓ يمبلأن ي٘مع ُمـ ٟمبلل أصلاًل 

                                                           

 .131( ذح اًمٕم٘م٤مئد اًمٜمسٗمٞم٦م  ًمٚمتٗمت٤مزاين  1)

وطم٤مؿملٞم٦م اًمِملٛمٜمل  ٕمحلد سملـ  -( اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك  ًمٚم٘م٤م  قمٞمل٤مض 2)

 (.2/144حمٛمد اًمِمٛمٜمك )

( هق: قمبد اًمقه٤مب سمـ قمكم سمـ قمبد اًمٙم٤مذم سمـ قملكم سملـ متل٤مم اًمسلبٙمل  أسملق ٟمٍمل شمل٤مج 3)

يم٤من إُم٤مًُم٤م قم٤معمل٤ًم  سم٤مرقًمل٤م  وم٘مٞمًٝمل٤م  ٟمحقًيل٤م  أصلقًمًٞم٤م  قمٛملؾ اًمٓمب٘مل٤مت اًمٙملؼمى  اًمديـ.

واًمقؾمٓمك واًمّمٖمرى  واٟمتٝم٧م إًمٞمف ري٤مؾم٦م اًم٘مْم٤ميف واعمٜم٤مصل٥م سم٤مًمِمل٤مم. ُمل٤مت ؾملٜم٦م 

 (.232/ 3إطِْمَدى َوؾمبٕملم َوؾَمْبٕمامئ٦م. اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اعم٤مئ٦م اًما٤مُمٜم٦م )

(  وآرايف أيب ادسللـ اًمسللبٙمل 295/ 11( ـمب٘ملل٤مت اًمِملل٤مومٕمٞم٦م اًمٙمللؼمى  ًمٚمسللبٙمل )4)

 .  383آقمت٘م٤مدي٦م قمرض وٟم٘مد ص: 

( هق: قمبد ارجب٤مر سمـ أمحد سمـ قمبد ارجب٤مر سمـ أمحد سملـ ظمٚمٞملؾ  اًمٕمالُمل٦م اعملتٙمٚمؿ  ؿملٞمخ 5)

ـ اهلٛمذاين  ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ  ُمـ يمب٤مر وم٘مٝم٤ميف اًمِم٤مومٕمٞم٦م. شمّم٤مٟمٞمٗمف  اعمٕمتزًم٦م  أسمق ادس

نمة وأرسمع ُم٤مئ٦م. ؾمػم أقمالم اًمٜمباليف يماػمة  خترج سمف ظمٚمؼ ذم اًمرأي. ُم٤مت ؾمٜم٦م مخس قم

(17 /244.) 

 .387( ذح إصقل اْلٛمس٦م  ًمٕمبد ارجّب٤مر سمـ أمحد اهلٛمذاين  ص: 6)

هل(  وهؿ ضمؼمي٦م ذم إومٕم٤مل  231( اًمٜما٤مري٦م: أصح٤مب ادسلم سمـ حمٛمد اًمٜما٤مر )ت:7)

ُمٕمٓمٚم٦م ذم اًمّمٗم٤مت  ُمرضمئ٦م ذم اإليامن  وأهؿ وملرىمٝمؿ صملالث: سمرهمقصمٞمل٦م  زقمٗمراٟمٞمل٦م  

 (.88/ 1دريم٦م. اٟمٔمر: اعمٚمؾ واًمٜمحؾ  ًمٚمِمٝمرؾمت٤مين )ُمست
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  وٓ حيلؾ ٕطملد أن يلديـ سمسلقاه  وهذا اًم٘مقل اًمذي ٟمديـ اهلل شمٕم٤ممم سملف»

وي٘مع ُمٜمٝمؿ أيْم٤م ىمّملد   وٟم٘مقل أٟمف ي٘مع ُمـ إٟمبٞم٤ميف اًمسٝمق قمـ همػم ىمّمد

اًمٌميف يريدون سمف وضمف اهلل شمٕم٤ممم واًمت٘مرب ُمٜملف ومٞمقاوملؼ ظملالف ُملراد اهلل 

سملؾ   ًملقضمٝملم أصلالإٓ أٟمف شمٕم٤ممم ٓ ي٘مرهؿ قمغم ريف ُملـ هلذيـ ا  شمٕم٤ممم

وئمٝمر قمز وضمؾ ذًمؽ ًمٕمبل٤مده   وٓ يداصمر وىمققمف ُمٜمٝمؿ  يٜمبٝمٝمؿ قمغم ذًمؽ

    (1).شويبلم هلؿ
٤م وُملـ وُمٜمٝمؿ ُمـ يرى أن إٟمبٞم٤ميف ُمٕمّمقُمقن ُملـ اًمٙمبل٤مئر ُمٓمٚمً٘مل

   (3( )2).يم٤مًمتٗمت٤مزاين  ا. وهذا قمٚمٞمف سمٕمض إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦ماًمّمٖم٤مئر قمٛمدً 

ـ يرى أن إٟمبٞم٤ميف ُمٕمّمقُمقن ُمـ اًمٙمب٤مئر دون اًمّمٖم٤مئر   وُمٜمٝمؿ ُم

ـ إٟمبٞم٤ميف ُمٓمٚم٘مً    واسمـ (4) وهذا قمٚمٞمف اسمـ ضمرير  ٤موماقزوا وىمقع اًمّمٖم٤مئر ُم

ـ إؿم٤مقمرة (7()6)وارجقيٜمل  (5)شمٞمٛمٞم٦م ـ شمٞمٛمٞم٦م وٟمسبف   ُم إمم ارجٛمٝمقر طمٞم٨م اسم

                                                           
 (.4/2( اًمٗمّمؾ )1)

( هق: ُمسٕمقد سمـ قمٛمر اًمتٗمت٤مزاين  اًمٕمالُم٦م اًمٙمبػم  ص٤مطم٥م ذطمل اًمتٚمخٞمص وذح 2)

ـ وذح اًمِمٛمسٞم٦م ذم اعمٜمٓمؼ. يم٤من ىمد اٟمتٝم٧م إًمٞمف ُمٕمروم٦م قمٚمقم  اًمٕم٘م٤مئد ذم أصقل اًمدي

ٙمـ ًمف ٟمٔمػم ذم ُمٕمروم٦م هذه اًمٕمٚمقم. اًمبالهم٦م واعمٕم٘مقل سم٤معمنمق سمؾ سمس٤مئر إُمّم٤مر مل ي

 (.112/ 6شمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وشمسٕملم وؾمبٕمامئ٦م. اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م )

 (.193/ 2( ذح اعم٘م٤مصد ذم قمٚمؿ اًمٙمالم )3)

 (.18/388( ضم٤مُمع اًمبٞم٤من  ًمٚمٓمؼمي )4)

 .293-11/292(  ٛمقع اًمٗمت٤موى 5)

بلد اهلل سملـ يقؾملػ ( هق: إُم٤مم ادرُملم  أسمق اعمٕم٤مزم قمبد اعمٚمؽ اسملـ اإلُمل٤مم أيب حمٛملد قم6)

ارجقيٜمل  ضٞم٤ميف اًمديـ  اًمِم٤مومٕمل  ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ. ُمٜمٝمل٤م: يمتل٤مب: )اإلرؿمل٤مد ذم 

أصقل اًمديـ(  ويمتل٤مب: )اًمؼمهل٤من ذم أصلقل اًمٗم٘ملف(  ويمتل٤مب: )همٞمل٤مث إُملؿ ذم 

 (.468/ 18اإلُم٤مُم٦م(. شمقذم ؾمٜم٦م صمامن وؾمبٕملم وأرسمٕمامئ٦م. ؾمػم أقمالم اًمٜمباليف )

 (.  2/193تٗمت٤مزاين )( ذح اعم٘م٤مصد ذم قمٚمؿ اًمٙمالم  ًمٚم7)



 اٜــــــــــ١زايد   
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إهنلؿ »وارجٛمٝمقر اًمذيـ ي٘مقًمقن سماقاز اًمّمٖم٤مئر قمٚملٞمٝمؿ ي٘مقًملقن: »ىم٤مل: 

ـ اإلىمرار قمٚمٞمٝم٤م وم٢من   ئذ ومام وصٗمقهؿ إٓ سمام ومٞمف يمامهلؿوطمٞمٜم  ُمٕمّمقُمقن ُم

 (1).شإقمامل سم٤مْلقاشمٞمؿ  ُمع أن اًم٘مرآن واددي٨م وإُج٤مع اًمسٚمػ ُمٕمٝمؿ

 -إٔ األْبٝا٤ َعصَٕٛٛ َٔ ايهبا٥س دٕٚ ايصػا٥سَٔ  -َٚا ذٖب إيٝ٘ ادتُٗٛز
 ٖرٙ األدي١: َٔ ايٓب١ٜٛ، ٚايط١ٓ ايهسِٜ ٖٛ َا ديت عًٝ٘ األدي١ َٔ ايهتاب

ُ٘ َفَػ٣َٛ ىمقًمف شمٕم٤ممم:   -1 ُّ َزٖب  ش121ـمف: » ََٚعَص٢ آَد
: شوقمَملل آدم رسمللف ومٖمللقى»ىملل٤مل اسمللـ ضمريللرذم شمٗمسللػم ىمقًمللف شمٕملل٤ممم

ظم٤مًمػ أُمر رسمف ومتٕمّدى إمم ُم٤م مل يٙمـ ًمف أن يتٕمدى قمٚمٞملف ُملـ إيملؾ ُملـ »

اًمِمارة اًمتل هن٤مه قمـ إيمؾ ُمٜمٝم٤م  صمؿ اصٓمٗم٤مه رسمف ُمـ سمٕمد ُمٕمّمٞمتف إي٤مه  

اًمٕمٛمؾ سمٓم٤مقمتف  وذًمؽ هق يم٤مٟم٧م شمقسمتف ومرزىمف اًمرضمقع إمم ُم٤م يرِض قمٜمف  و

 ( 2) ش.اًمتل شم٤مهب٤م قمٚمٞمف وهداه ًمٚمتقسم٦م وووم٘مف هل٤م
٘ٔ ىمقًمف شمٕم٤ممم: وُمٜمٝم٤م:  -2 ٍِ َِْعَجٔتَو ِإَي٢ َْٔعأج ََُو ٔبُطَؤا ٍَ َيَكِد ظًََ َقا

     َٚ ُٓـٛا  َٔ آََ ِِ عًََـ٢ َبِعـٍإ ِإالل ايَّـٔرٜ ُٗ َٔ اِيدًََُطا٤ٔ َيَِٝبٔػٞ َبِعُضـ ٕٖ َنٔجريّا َٔ َعًُُٔـٛا  َِٚإ
ُ٘ ََٚخٖس َزأنعـّا ََٚأَْـاَب    ُٙ َفاِضَتِػَفَس َزٖب َُا َفَتٖٓا ُُٚد أَْٖ ٖٔ َدا ِِ ََٚظ ُٖ ٌْ ََا  ايٖصأيَخأت َٚقًَٔٝ

َٔ ََإٓب َِٓدَْا َيُصِيَف٢ َُٚحِط ُ٘ ٔع ٕٖ َي ُ٘ َذٔيَو َِٚإ  ش25ص: » َفَػَفِسَْا َي
ومٕمٗمقٟملل٤م قمٜمللف  ش ًمِللَؽ وَمَٖمَٗمْرَٟملل٤م ًَمللُف ذَ »شمٕملل٤ممم ذيمللره سم٘مقًمللف اهلل  :يٕمٜمللل

َوإِنه ًَمللُف قِمٜمْللَدَٟم٤م »وصللٗمحٜم٤م ًمللف قمللـ أن ٟم١ماظمللذه سمخٓمٞمئتللف وذٟمبللف ذًمللؽ 

 ( 3) وإن ًمف قمٜمدٟم٤م ًمٚمُ٘مْرسم٦م ُمٜم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. أي:شًَمُزًْمَٗمك

                                                           

 (.411/ 2( ُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م )1)

 (.388/ 18( ضم٤مُمع اًمبٞم٤من )2)

 (.188/ 21( ضم٤مُمع اًمبٞم٤من )3)
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ٓ إًَِمَف إِّٓ َأْٟم٧َم ؾُمبَْح٤مَٟمَؽ إيِنِّ وُمٜمٝم٤م: ىمقًمف شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمـ يقٟمس:  -3

ـَ اًمٔمه٤معملِِمَ   ش87: إٟمبٞم٤ميف» يُمٜم٧ُْم ُِم

 ( 1) ش.وهذا اقمؽماف ُمـ يقٟمس سمذْٟمبف وشمقسم٦م ُمـ ظمٓمٞمئتف» ىم٤مل ادسـ:

أُم٤م إدًم٦م ُمـ اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م قمغم ذًمؽ ومٙماػمة  ُمٜمٝم٤م: ُمل٤م صمبل٧م قملـ 

َؿ ىِمٞملَؾ ًَملُف: َيل٤م َرؾُملقَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل: َصغمه َرؾُملقُل اهللِ  قَمْبد اهلل  وَمَٚملامه ؾَملٚمه

يٌف  ىَم٤مَل:  اَلةِ َرْ ْٞم٧َم يَمَذا َويَمَذا  ىَم٤مَل: ش َوَُم٤م َذاَك »َأطَمَدَث ذِم اًمّمه ىَم٤مًُمقا: َصٚمه

َؿ  صُمؿه َأىْمَبَؾ قَمَٚمْٞمٜمَل٤م    صُمؿه ؾَمٚمه
وَمَاٜمَك ِرضْمَٚمْٞمِف  َواؾْمَتْ٘مَبَؾ اًْمِ٘مْبَٚم٦َم  وَمَسَاَد ؾَمْاَدشَملْمِ

ـْ  يٌف َأْٟمَب٠ْمشُمُٙمْؿ سمِِف  َوًَمٙمِ اَلِة َرْ ُف ًَمْق طَمَدَث ذِم اًمّمه اَم َأَٟم٤م سَمنَمٌ  سمَِقضْمِٝمِف وَمَ٘م٤مَل: إِٟمه إِٟمه

ُرويِن  َوإَِذا ؿَملؽه َأطَملُديُمْؿ ذِم َصلاَلشمِِف  َأْٟمَسك يَماَم شَمٜمَْسْقَن  وَمل٢مَِذا َٟمِسلٞم٧ُم وَملَذيمِّ

َقاَب  وَمْٚمُٞمتِؿه قَمَٚمْٞمِف  صُمؿه ًمَِٞمْسُاْد ؾَمْاَدشَملْمِ   (2)شوَمْٚمَٞمَتَحره اًمّمه

١ٗ  شيمروينوًمٙمـ إٟمام أٟم٤م سمنم أٟمسك يمام شمٜمسقن وم٢مذا ٟمسٞم٧م ومذ »: ىمقًمف  ـ

مشآْ  ٘ش اٌ ٘ٛ ظا اء، ٚ ٍّ ع ّٙٛس اٌ ٘ب ج ٘ٛ ِز ششع، ٚ ىاَ اٌ ٟ أح ١ٗ ) ـ ٍ ١اْ ع غ ٕ ٍٝ جٛاص اٌ ١ً ع دٌ
) �(.ٗ ٝ ب عاٌ ّٗ هللا ح ٍ ع ٠ ً ، ب ١ٗ ٍ مش ع ٗ ) ال ٠ ٍٝ أٔ مٛا ع ف ث، اح حذ٠  ٚاٌ

ا  ١ّ عت، ٚـ شش٠ ّاي اٌ ِت ٚو أل الغ ٌ ب اٌ ِٗ ب ١ا عذ ل ذسٖ، ٚب ارْ هللا ٚأِشٖ ٚل ٗ ) ب ١أ غ ٍج: ٔ ل
أِٛس ٍك ب ع خ ا جٛاص اٌغٙٛ ـٟ ا ـعاي عٍٝ إٌبٟ ): ِٕٚعج  ا فت ِٓ  ٠ اٌذ١ٔا  ال باٌخشش٠ . لاي ع١ا  ِمشس 
اٌعٍّاء ٚإٌ اس اٌغٙٛ ع١ٍٗ ـٝ ا ـعاي اٌبالؼ١ت ٚاٌعباداث اٌششع١ت وّا ِٕعٖٛ احفال ا ـٝ ا لٛاي اٌبالؼ١ت. 
ٕحٝ ٘زا ِ اي: ٚ خزاساث .... ل اع ه ب ٝ رٌ ٛاسدة ـ ٘ش اٌ خزسٚا عٓ اٌ ٛا  عُ د ال عّ ٛ ،د٠ذط س٠ػ ،ٚاع
 ذٖ ِغخح١ً بع١ذ، ٚاٌمٛي ا ٚي ٘ٛ اٌ ح١   ـاْ اٌغٙٛ ـٝ ا ـعاي ؼ١ش ِٕال   ٌٍٕبٛة، ٚال ِٛجب  ٌٍخشى١ه 

ىُ. ادة ح ششع ٚئـ ش  مش٠ خ بب ٌ ع  ٛ٘  ً عت، ب شش٠ ٝ اٌ ادح ـ ت، ٚال ل عاٌ ش ٝ اٌ  ـ
ش ٗ اٌ عاٌ ىاَ ِٓ أـ ١اْ ا ح بالغ ٚال ب ٗم اٌ ١ظ  ش٠ ا ٌ ١ّ فٛا ـ ٍ خ اي: »اخ ِا ل ١ت، ٚ سع
إِش  ٠ ُ ٛ ئر ٌ ٙغ ٕا ٚاٌ ٍت ٘ ف ؽ ض اٌ ٍٝ ح ٠ٛ ثش ع ، ٚا و ٗب ٍ اس ل ٗ ٚأرو ٗ ِٓ عاداح خص ب خ ٠

ا«. ٙؽ ١ ٍ ب خ  ب

                                                           
 .(3/211)   ٓسمـ ارجقزيزاد اعمسػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمسػم (1)

/ 1سم٤مب اًمتقضمف ٟمحق اًم٘مبٚم٦م طمٞم٨م يم٤من )  يمت٤مب اًمّمالة  اًمبخ٤مرياددي٨م أظمرضمف:  (2)

سم٤مب اًمسٝمق   يمت٤مب اعمس٤مضمد وُمقاضع اًمّمالة ٚمٗمظ ًمف   واًموُمسٚمؿ ( 1 41) (89

 .(572) (411/ 1ذم اًمّمالة واًمساقد ًمف )

 .(61/ 5ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ ) (3)
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ا. ٚأِا  «لاي:  ٚأِا  شٚء رٌه ع١ٍٗ ـٝ ا لٛاي ـّّخٕ  باجّاع ـ١ّا  ش٠مٗ اٌبالغ وّا اِخٕ  ـٝ رٌه اٌخعّذ ئجّاع 
ٍٗ اي ١ ب ع ١ظ  ا ٌ ١ّ ت، ٚـ ٠ٛ١ ذٔ ٛاي اٌ ٝ ا ل ١ٗ ـ ٍ بالغ ِٓ ا خباس اٌخٝ ال ِغخٕذ ٌألحىاَ  شٚؤٖ ع
ئ١ٌٙا ٚال أخباس اٌّعاد، ٚال ح  اؾ ئٌٝ ٚحٝ، ـمذ جٛص لَٛ اٌغٙٛ ٚاٌؽفٍت ـٝ ٘زا اٌبا ، ئر ١ٌظ ِٓ با  اٌخب١ٍػ 

 .«اٌزٜ ٠ خ شق بٗ ئٌٝ اٌمذح ـٝ اٌشش٠عت
 ٝ ١اء ـ ب ٍٝ ا ٔ ه ع ُ ٠ ٛص رٌ ٛي ِٓ ٌ ١  ل شج ١ٗ ح ت ـ زٜ ال ِش٠ حك اٌ اي: »ٚاٌ ل
بش َ ْ ا خباس، وّا ٌُ ٠ ٛصٚا ع١ٍُٙ ـ١ٙا اٌعّذ، ٚأٔٗ ال ٠ ٛص ع١ٍُٙ خٍؿ ـٝ خب ش ِ ٓ ا خب اس ال ع ٓ ل  ذ خ
ٚال عٙٛ، ٚال ـٝ  حت ٚال ِش  ، ٚال س  ٝ ٚال ؼ  ب، ٚحغ به أْ ع ١شٖ ٚآ  اسٖ ٚوالِ ٗ ٚأـعاٌ ٗ ِ ّٛع ت 
ٓ ٚا ّٛل ٙا اٌ ش٠ٚ ؿ، ٠ٚ ّخاٌ ك ٚاٌ ّٛاـ ٍٙا اٌ م خذاٚي ٔ ِاْ ٠ ض ٍٝ ِش اٌ ٙا ع ٕٝ ب خ ٌّشح ا ، ـٍ ُ ِع
٠أث ـٝ شٝء ِٕٙا اعخذسان ؼٍ  ـٝ لٛي ٚال اعخشاؾ بُٛ٘ ـٝ وٍّ ت، ٌٚ ٛ و اْ ٌٕ م  ً وّ ا ٔم ً ع ٖٙٛ ـ ٝ اٌ  الة 
ٍ  ؿ  « :ٍ٘ٛل ٍٛ ،....،(�)سد  ٘ا٠ ُ  ٕذأ   ٍ٘ٛص ْ  فٛ ،(�ِٚٔٛٗ عٕٙ ا، ٚاع خذساوٗ سأ٠ ٗ ـ ٝ حٍم ١  إٌخ ً) ال  أ ح 
ا ١ ش  ٘ ا خ  ١ ش  أ ٠ ج  ؼ  ، ـ ش   ٓ ١  ّ  ٠  ٍٝ ١ٕ  ٟ ع   ّ  ٠  ٓ ث  ع   ف ش  و   ٚ  ، ١ ش  ٛ  خ  ٕ ٙ ا، ئ ال  أ ح ١ ج  اٌ ز ٞ ٘   ِ  صاٚج اَأٚ ،نير سٞغٚ ،)�(»

١ش. ى ١ش ٔ ؽ ١ا ـ ذٔ س اٌ ٝ أِٛ ماداث ـ خ ٝ االع ١ٗ ـ ٍ ٛ ع ٙغ  اٌ

ُم٤م  يتٕمٚمؼ ُمـ ذًمؽ سم٤مًمٕمٚمؿ سم٤مهلل وصٗم٤مشمف واإليامن سمف ومال  وأُم٤م » ىم٤مل:

ه قم ٚمٞمف: ٕن ضد ذًملؽ يمٚملف يّمح ومٞمف ـمرويف ؾمٝمق  وٓ همٚمٌط وٓ ُم٤م يْم٤مدُّ

 ( 4) ش.يمٗمر  وهق حم٤مل رم طم٘مف قمٚمٞمف اًمسالم

                                                           

( اددي٨م أظمرضمف: ُمسٚمؿ  يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ  سم٤مب وضمقب اُمتا٤مل ُم٤م ىم٤مًمف ذقًم٤م دون ُم٤م 1)

 (  قمـ ُمقؾمك سمـ2361()1835/ 4ُمـ ُمٕم٤ميش اًمدٟمٞم٤م قمغم ؾمبٞمؾ اًمرأي )ملسو هيلع هللا ىلص ذيمره 

َُم٤م »سمَِ٘مْقٍم قَمغَم ُريُفوِس اًمٜمهْخِؾ  وَمَ٘م٤مَل:  ـمٚمح٦م  قمـ أسمٞمف  ىم٤مل: َُمَرْرُت َُمَع َرؾُمقِل اهللِ 

 
ِ
يف َٓ ُْٟمَاك وَمَٞمْٚمَ٘مُح  وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ ش َيّْمٜمَُع َه١ُم ْٕ يَمَر ذِم ا َٕمُٚمقَن اًمذه ُحقَٟمُف  جَيْ وَمَ٘م٤مًُمقا: ُيَٚم٘مِّ

« :ُـّ ُيْٖمٜمِل َذًمَِؽ ؿَمْٞمًئ٤م يُملقُه  وَمل٠ُمظْمؼِمَ َرؾُملقُل اهللِ ش َُم٤م َأفُم وا سمِلَذًمَِؽ وَمؽَمَ  ىَم٤مَل وَمل٠ُمظْمؼِمُ

اَم فَمٜمَٜم٧ُْم فَمٜم٤ًّم  وَماَل شُم١َماظِملُذويِن »سمَِذًمَِؽ وَمَ٘م٤مَل:  إِْن يَم٤مَن َيٜمَْٗمُٕمُٝمْؿ َذًمَِؽ وَمْٚمَٞمّْمٜمَُٕمقُه  وَم٢ميِنِّ إِٟمه

ـِ اهللِ ؿَمْٞمًئ٤م  وَمخُ  صْمُتُٙمْؿ قَم ـْ إَِذا طَمده
ِـّ  َوًَمٙمِ ـْ َأيْملِذَب قَملغَم اهللِ قَملزه سم٤ِمًمٔمه ُذوا سمِلِف  وَمل٢ميِنِّ ًَمل

.  ش. َوضَمؾه

( اددي٨م أظمرضمف: اد٤ميمؿ ذم اعمستدرك  يمت٤مب ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ر  اهلل قمٜمٝمؿ  سم٤مب 2)

(  وىم٤مل 5811()3/482ذيمر ُمٜم٤مىم٥م ادب٤مب سمـ اعمٜمذر سمـ ارجٛمقح ر  اهلل قمٜمف )

 اًمذهبل:طمدي٨م ُمٜمٙمر وؾمٜمده.

ش وايؿ اهلل: »خ٤مري  يمت٤مب إيامن واًمٜمذور  سم٤مب ىمقل اًمٜمبل ( اددي٨م أظمرضمف: اًمب3)

(8/127()6621.) 

 (.515 -514/ 2( إيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمسٚمؿ )4)
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ـ أيب سمردة * و ـ اًمٜمبل اقم ـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري  قمـ أسمٞمف  قم   سم

ًِٗٔٞ، َِٚإِضَسأفٞ ٔفـٞ  »أٟمف يم٤من يدقمق هبذا اًمدقم٤ميف:  ِٖ اِغٔفِس ٔيٞ َخٔط٦َٝٔتٞ ََٚج ُٗ ايً
ِٖ ُٗ ٘ٔ َِّٔٓٞ، ايً ُِ ٔب َِْت َأعًَِ َِِسٟ، َََٚا َأ ُِٔدٟ،  َأ َِٖصٔيٞ، ََٚخَط٦ٔٞ ََٚع اِغٔفِس ٔيٞ ٔجدِّٟ َٚ

ُِٓت،  َُِت َََٚا َأٖخِسُت، َََٚا َأِضَسِزُت َََٚا َأعًَِ ِٖ اِغٔفِس ٔيٞ ََا َقٖد ُٗ ِٓٔدٟ، ايً ٌٗ َذٔيَو ٔع َُٚن
ِْـَت عًََـ٢       ُُـَؤخُِّس، ََٚأ ِْـَت اِي ُّ ََٚأ َُُكـدِّ ِْـَت اِي ٘ٔ َِّٔٓٞ، َأ ُِ ٔب َِْت َأعًَِ ٤ِٕٞ    َََٚا َأ ٌِّ َغـ ُنـ

  (1)ش.َقٔدْٜس
 :إمم ىمقًملفش اًمٚمٝملؿ اهمٗملر زم ظمٓمٞمئتلل وضمٝملكم وإْساذم» : ىمقًمف 

ىم٤مًملف  :ىمٞملؾ .أٟم٤م ُمتّمػ هبذه إؿمٞم٤ميف اهمٗمره٤م إمم :أيش ويمؾ ذًمؽ قمٜمدي»

أراد ُمل٤م يمل٤من قملـ  :وىمٞملؾ .٤موقمد قمغم ٟمٗمسف ومقات اًمٙملامل ذٟمقسًمل  ٤مشمقاضٕمً 

ُمٖمٗمقر ًمف ُم٤م شم٘مدم  ملسو هيلع هللا ىلصوقمغم يمؾ طم٤مل ومٝمق  .ُم٤م يم٤من ىمبؾ اًمٜمبقة :وىمٞمؾ .ؾمٝمق

  (2) .ٕن اًمدقم٤ميف قمب٤مدة :٤مومدقم٤م هبذا وهمػمه شمقاضٕمً   ُمـ ذٟمبف وُم٤م شم٠مظمر

ومٛمـ اّدقمك اُمتٜم٤مع   هذا اًمرأي رأي وؾمط سملم أرايف اعمذيمقرةو    

٤م وم٘ملد أوملرط  وُملـ ُمٜملع قمّملٛم٦م إٟمبٞمل٤ميف ُملـ اًمذٟمقب قمغم إٟمبٞم٤ميف ُمٓمٚمً٘مل

   واهلل راط وٓ شمٗمريطومال إوم   وؾمط٤م وم٘مد ومّرط  وادؼ دائاًم اًمذٟمقب ُجٞمٕمً 

 أقمٚمؿ.

                                                           

اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم ُم٤م : »( اددي٨م أظمرضمف: اًمبخ٤مري  يمت٤مب اًمدقمقات  سم٤مب ىمقل اًمٜمبل 1)

يف يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤م -واًمٚمٗمظ ًمف -(  وُمسٚمؿ6398()8/84ش )ىمدُم٧م وُم٤م أظمرت

/ 4واًمتقسملل٦م وآؾمللتٖمٗم٤مر  سملل٤مب اًمتٕمللقذ ُمللـ ذ ُملل٤م قمٛمللؾ وُمللـ ذ ُملل٤م مل يٕمٛمللؾ )

2187()2719.) 

 (.17/41( ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ )2)
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 املطًب ايطادع: ْكإ ايػبٗات املجاز٠ حٍٛ اذتدٜح.

: ٝمللموضم ُملـاقمؽمض اًمبٕمض قمغم هذا اددي٨م وزقمؿ سمبٓمالٟملف  

قمـ أن يٓملقف ؾملٚمٞمامن قمٚمٞملف اًمسلالم أن اًم٘مقة اًمبنمي٦م ًمتْمٕمػ  ا:ُأحدٖ

  ًمٜمقاُمٞمس اًمٓمبٞمٕمل٦موأٟمف خم٤مًمػ  ٤م  ذم ًمٞمٚم٦م واطمدة ُمٝمام يم٤من ىمقيً قمغم ٟمس٤مئف 

 .قم٤مدة ٓ يٛمٙمـ وىمققمفو

أن  -قمٚمٞملف اًمسلالم- أٟمف ٓ جيقز قمغم ٟمبل اهلل شمٕم٤ممم ؾمٚمٞمامن ثاْٝٗا:

ٓ  قمٜمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  ٚملماًمٖم٤مومومٝمذا ُمـ ؿم٠من  :يؽمك اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اعمِمٞمئ٦م

 . ؾمٞمام سمٕمد شمٜمبٞمف اعمٚمؽ إي٤مه

 ادتٛاب عٔ ايػب١ٗ األٚىل: 
  ًمٞمٚم٦م واطمدةذم اُمرأة ُم٤مئ٦مضم٤مُمع  -قمٚمٞمف اًمسالم-ؾمٚمٞمامن  اًم٘مقل سم٠من

اًم٘مقة قمغم ارجامع ُمرة وُمرشملم  كاًمذي أقمٓم : ٕنًمٞمس ُمـ اعمستحٞمؾ قم٘ماًل 

 ذم ًمٞمٚم٦م  ىم٤مدر قمغم أن يٕمٓمل أيمار ُمـ ذًمؽ.

ا قملغم ٛمٕمت٤مد قمٜمد اًمٜم٤مس وم٢مٟمف ًملٞمس ُمسلتبٕمدً سمهذا ًمٞمس  إذا يم٤منصمؿ 

وم٘مد صمب٧م ذم  ُمـ اًم٘مقة ُم٤م مل يٕمط همػمهؿ. شمٕم٤ممم اًمذيـ أقمٓم٤مهؿ اهلل  إٟمبٞم٤ميف

ـ أٟمس ٞٗ » ىم٤مل:  اًمّمحٞمحلم قم َٕ ايٖٓٔب ٘ٔ ٔفٞ ايٖطاَع١ٔ  ملسو هيلع هللا ىلصَنا َُٜدُٚز ع٢ًََ َْٔطا٥ٔ
ٖٔ ِإِحَد٣ َعِػَس٠َ ُٖ ٌِ َٚايَٖٓٗاِز، َٚ ِٝ َٔ ايًَّ ََٟملٍس َأَويَمل٤مَن ش ايَٛأحَد٠ٔ، َٔ ِٕ ىَمل٤مَل: ىُمْٚمل٧ُم 

ُث  ةَ »ُيٓمِٞمُ٘مُف  ىَم٤مَل: يُمٜمه٤م َٟمَتَحده ُف ُأقْمٓمَِل ىُمقه  (1)ش .صَماَلصملِمَ  َأٟمه

                                                           

( اددي٨م أظمرضمف:  اًمبخ٤مري  واًمٚمٗمظ ًمف  يمت٤مب اًمٖمسؾ  سم٤مب إذا ضم٤مُمع صمؿ قم٤مد  وُمـ 1)

(  وُمسلٚمؿ  يمتل٤مب ادلٞمض  سمل٤مب 268()1/62دار قمغم ٟمسل٤مئف ذم همسلؾ واطملد )

 (.319( )249/ 1اف قمغم اًمٜمس٤ميف سمٖمسؾ واطمد )اًمٓمق
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وذم هذا سمٞم٤من ُمل٤م ظملص سملف : »ذم ذح طمدي٨م اًمب٤مب ىم٤مل اًمٜمقوي

إٟمبٞم٤ميف صٚمقات اهلل شمٕم٤ممم وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًم٘مقة قمغم إـم٤مىم٦م هذا ذم ًمٞمٚم٦م 

يٓملقف قملغم إطملدى قمنملة اُملرأة ًملف ذم اًمسل٤مقم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصويمل٤من ٟمبٞمل٤م   واطمدة

  (1)ش.أقمٚمؿ واهلل  وهذا يمٚمف ُمـ زي٤مدة اًم٘مقة  يمام صمب٧م ذم اًمّمحٞمح  اًمقاطمدة

وذم اددي٨م أن إٟمبٞم٤ميف أقمٓمقا ُمـ اًم٘مقى ُمل٤ممل »وىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ: 

  (2) ش.يٕمط همػمهؿ
ومٞمف ُم٤م ظمص سمف إٟمبٞمل٤ميف ُملـ اًم٘ملقة قملغم ارجلامع »وىم٤مل اسمـ طمار: 

ُمع ُمل٤م هلؿ   اًمدال ذًمؽ قمغم صح٦م اًمبٜمٞم٦م وىمقة اًمٗمحقًمٞم٦م ويمامل اًمرضمقًمٞم٦م

ُملـ ذًملؽ أسمٚملغ  ملسو هيلع هللا ىلصبلل وىمد وىمع ًمٚمٜم  ومٞمف ُمـ آؿمتٖم٤مل سم٤مًمٕمب٤مدة واًمٕمٚمقم

ٕٟمف ُمع اؿمتٖم٤مًمف سمٕمب٤مدة رسمف وقمٚمقُمف وُمٕم٤مرج٦م اْلٚمؼ يم٤من ُمت٘مٚمال  :اعمٕمازة

وُمع ذًمؽ   ُمـ اعمآيمؾ واعمِم٤مرب اعم٘متْمٞم٦م ًمْمٕمػ اًمبدن قمغم يمارة ارجامع

 ...  ومٙم٤من يٓمقف قمغم ٟمس٤مئف ذم ًمٞمٚم٦م سمٖمسؾ واطمد وهـ إطمد قمنمة اُملرأة

اًمذي ٓ يت٘ملل يتٗملرج ٕن  :إن يمؾ ُمـ يم٤من أشم٘مك هلل ومِمٝمقشمف أؿمد :وي٘م٤مل

 ( 3) .شسم٤مًمٜمٔمر وٟمحقه

.. »هل(:  855) همػم سمٕمٞمد. ىم٤مل اًمٕمٞمٜملو أُم٤م شمّمقر هذا ومٝمق طم٤مصؾ

ًمٙمـ ظمرق اهلل شمٕم٤ممم هلؿ اًمٕم٤مدة ذم أسمداهنؿ  يمام ظمرىمٝمل٤م هللؿ ذم ُمٕمالزاهتؿ 

                                                           

 (.121/ 11( ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ )1)

 (.153/ 25( اًمتقضٞمح ًمنمح ارج٤مُمع اًمّمحٞمح )2)

 (.6/462( ومتح اًمب٤مري )3)
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وأطمقاهلؿ  ومحّمؾ ًمسٚمٞمامن  قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم  ُمـ اإلـم٤مىم٦م أن يٓمل٠م 

  (1) .شؾ واطمدة ُمٜمٝمـ ُم٤ميفذم ًمٞمٚم٦م ُم٤مئ٦م اُمرأة يٜمزل ذم يم

ُملـ  يمل٤مٟمقا ُمـ إُمؿ ٤مًمذيـ ُمـ ىمبٚمٜم٤موٓ قما٥م ُمـ هذا: وم» :قًت

وم٘مد  .شوىمقم صمٛمقد  وىمقم ومرقمقن  ىمقم قم٤مدُماؾ  وضمساًم  سمٜمٞم٦م أىمقى اًمبنم

َأشَمْبُٜمقَن سمُِٙمؾِّ ِريٍع آَي٦ًم  :سم٘مقًمفىمقم قم٤مد  اًمٙمريؿ ذم اًم٘مرآن شمٕم٤ممم وصػ اهلل

ُٚمللُدوَن َوشَمتهِخللُذوَن ُمَ  *شَمْٕمَبُاللقَن  ُٙمللْؿ خَتْ َوإَِذا سَمَٓمِْمللُتْؿ سَمَٓمِْمللُتْؿ  *َّملل٤مٟمَِع ًَمَٕمٚمه

ـَ   ش131 -128اًمِمٕمرايف: »  ضَمبه٤مِري

وهذا إظمب٤مر ُمـ اهلل شمٕم٤ممم قمـ قمبده ورؾمقًمف هلقد »: ىم٤مل اسمـ يماػم

ا  ويم٤مٟمقا ىمقُم٤م يسٙمٜمقن إطم٘م٤مف  وهل: قمٚمٞمف اًمسالم  أٟمف دقم٤م ىمقُمف قم٤مدً 

ُمت٤ممخ٦م ًمبالد اًمٞمٛمـ  ويم٤من زُم٤مهنؿ ٤م ُمـ سمالد طمرضُمقت ضمب٤مل اًمرُمؾ ىمريبً 

َواْذيُمُروا إِْذ ضَمَٕمَٚمُٙمْؿ ظُمَٚمَٗمل٤ميَف  سمٕمد ىمقم ٟمقح  يمام ىم٤مل ذم ؾمقرة إقمراف: 

ـْ سَمْٕمِد ىَمْقِم ُٟمقٍح َوَزاَديُمْؿ ذِم اْْلَْٚمِؼ سَمْسَٓم٦مً  وذًمؽ أهنلؿ ش 69إقمراف:» ُِم

ديد  يم٤مٟمقا ذم هم٤مي٦م ُمـ ىمقة اًمؽميمٞم٥م  واًم٘مقة واًمبٓمش اًمِمديد  واًمٓمقل اعم

وإرزاق اًمدارة  وإُمقال وارجٜم٤مت  واًمٕمٞمقن  وإسمٜم٤ميف واًمزروع واًماامر  

ًٓ ويم٤مٟمقا ُمع ذًمؽ يٕمبدون همػم اهلل ُمٕمف  ومبٕم٨م اهلل إًمٞمٝمؿ رضماًل    ُمٜمٝمؿ رؾمق

ا  ومللدقم٤مهؿ إمم اهلل وطمللده  وطمللذرهؿ ٟم٘مٛمتللف وقمذاسمللف ذم ا وٟمللذيرً وسمِمللػمً 

أشمبٜمقن سمٙمؾ ريع آيل٦م خم٤مًمٗمتف  وم٘م٤مل هلؿ يمام ىم٤مل ٟمقح ًم٘مقُمف  إمم أن ىم٤مل: 

  اظمتٚمػ اعمٗمرسون ذم اًمريع سمام طم٤مصٚمف: أٟمف اعمٙم٤من اعمرشمٗمع قمٜملد شمٕمباقن

                                                           

 (.116/ 14( قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمبخ٤مري  ًمبدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل )1)
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ضمقاد اًمٓمرق اعمِمٝمقرة. شمبٜمقن هٜم٤مك سمٜم٤ميف حمٙمام سم٤مهرا هل٤مئال: وهللذا ىمل٤مل: 

أتبٕٓٛ بهٌ زٜع آ١ٜ  ا  شمٕمبالقن  وإٟملام شمٗمٕمٚملقن  سمٜمل٤ميف ُمِملٝمقرً أي: ُمٕمٚماًم

اًمٚمٕم٥م واًمٚمٝمق وإفمٝم٤مر اًم٘مقة: وهلذا  ٤م ٓ ًمالطمتٞم٤مج إًمٞمف: سمؾ عماردذًمؽ قمباً 

أٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ ٟمبٞمٝمؿ  قمٚمٞملف اًمسلالم  ذًملؽ: ٕٟملف شمْملٞمٞمع ًمٚمزُمل٤من وإشمٕمل٤مب 

  (1)ش.ًمألسمدان ذم همػم وم٤مئدة  واؿمتٖم٤مل سمام ٓ جيدي ذم اًمدٟمٞم٤م وٓ ذم أظمرة

َفَأَٖا َعاْد َفاِضَتِهَبُسٚا ٔفٞ اِيَأِزِض  :أيًْم٤م قمـ ىمقم قمل٤مد ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممو
ِِٝس  ُٖـَٛ َأَغـٗد    ٔبَػ  ِِ ُٗـ َ٘ ائَّرٟ خًَََك ٕٖ ايًَّ ِٚا َأ ِِ ََٜس ََٚي ِٔ َأَغٗد َٖٔٓا ُق٠ّٖٛ َأ اِيَخلِّ ََٚقاُيٛا ََ

َٕ ُْٛا ٔبآَٜأتَٓا َِٜجَخُدٚ ِِ ُق٠ّٖٛ ََٚنا ُٗ ِٓ َٔ « :ش15ومّمٚم٧م 

ةً » ـْ َأؿَمدُّ ُِمٜمه٤م ىُمقه يم٤من ُمـ  :ا سم٘مقهتؿ وؿمقيمتٝمؿ. ىمٞمؾاهمؽمارً ش َوىم٤مًُمقا َُم

وذًمؽ إهّنؿ يمل٤مٟمقا  (2)ن اًمرضمؾ ُمٜمٝمؿ يٜمزع اًمّمخرة ومٞم٘متٚمٕمٝم٤م سمٞمده.ىمقهتؿ أ

    (3)ذوي أضمس٤مم ـمقال وظمٚمؼ قمٔمٞمؿ.

ْ شَمَر يَمٞمَْػ  وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم وصػ ىمقة اًمس٤مسم٘ملم هلذه إُم٦م: َأمَل

تِل مَلْ خُيَْٚمْؼ ُِمْاُٚمَٝم٤م ذِم اًْمباَِلدِ  * َوصَمُٛمقَد  وَمَٕمَؾ َرسمَُّؽ سمَِٕم٤مٍد * إَِرَم َذاِت اًْمِٕماَمِد * اًمه

ـَ ـَمَٖمْقا ذِم  َْوشَم٤مِد * اًمهِذي ْٕ ْخَر سم٤ِمًْمَقاِد * َوومِْرقَمْقَن ذِي ا ـَ ضَم٤مسُمقا اًمّمه ِذي اًمه

 اًْمباَِلِد * وَم٠َميْمَاُروا ومِٞمَٝم٤م اًْمَٗمَس٤مَد * وَمَّم٥مه قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َرسمَُّؽ ؾَمْقَط قَمَذاٍب 

 ش13 - 6اًمٗمار: »

                                                           

 (.152/ 6( شمٗمسػم اسمـ يماػم )1)

 (.69/ 5ر اًمت٠مويؾ  ًمٚمبٞمْم٤موي )( أٟمقار اًمتٜمزيؾ وأْسا2)

 (.289/ 8( اًمٙمِمػ واًمبٞم٤من قمـ شمٗمسػم اًم٘مرآن  ًمٚمإمٚمبل )3)
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َذات »ًمرومٞمع. وىمٞمؾ: َأي: َذات اًْمبٜم٤ميف اش َذات اًْمِٕماَمد»ىمقًمف: 

ضَْمَس٤مم اًمٓمَقال ْٕ إن ـمقل اًمٓمهِقيؾ ُِمٜمُْٝمؿ يَم٤مَن مَخْساِمَئ٦م ِذَراع  »ىمٞمؾ: ش. ا

وي٘م٤مل: ذاِت اًْمِٕمامِد يٕمٜمل: ذات اًم٘مقة  وي٘م٤مل: ذاِت   (1) ش.واًم٘مّمػم صمٚمااِمئ٦م

اًْمِٕمامِد يٕمٜمل: دائؿ اعمٚمؽ  ـمقيؾ اًمٕمٛمر. وي٘م٤مل: ذاِت اًْمِٕمامِد أي: ذات 

 (2) . وقم٤مد هق: اسمـ إرم  ومٜمسبٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم إمم أسمٞمٝمؿ إيمؼم.اًمبٜم٤ميف اًمرومٞمع

ىمٓمٕملقا  :يٕمٜملش وصمٛمقَد اًمذيـ ضم٤مسُمقا اًمّّمْخَر سم٤مًمقادِ »وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

َٔ  »اًمّمخر وٟم٘مبقه وٟمحتقه طمتك ضمٕمٚمقه سمٞمقشم٤ًم  يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َٕ َٔـ ِٓٔخُتٛ ََٚت
ٖٔنيَ  ُّٝٛتا َفـاِز ٍِ ُب ـ أو طمل٤مذىملم ُملـ سمٓملريأي:  (3)ش149اًمِملٕمرايف: » .شاِئجَبا

    (4) اًمٗمراه٦م وهل اًمٜمِم٤مط  وم٢من اد٤مذق يٕمٛمؾ سمٜمِم٤مط وـمٞم٥م ىمٚم٥م.

أن »ومٞملف أرسمٕمل٦م أىم٤مويلؾ: أطملده٤م: ش وومرقمقَن ِذي إْوشم٤مدِ »وىمقًمف: 

ىم٤مًملف اسملـ ش  إوشم٤مد ارجٜمقد  ومٚملذًمؽ ؾملٛمل سملذي إوشمل٤مد ًمٙمالرة ضمٜملقده

  ىم٤مًمف شٕٟمف يم٤من يٕمذب اًمٜم٤مس سم٤مٕوشم٤مد يِمده٤م ذم أيدهيؿ »قمب٤مس. اًما٤مين: 

ـ   و ٤مهد أن إوشم٤مد اًمبٜمٞم٤من ومسٛمل سمذي إوشم٤مد ًمٙمارة »  اًما٤مًم٨م: .ادس

ٕٟمف يم٤مٟم٧م ًمف ومٓم٤مل وُمالقم٥م قمغم أوشمل٤مد »ىم٤مًمف اًمْمح٤مك. اًمراسمع: ش   سمٜم٤مئف

                                                           

 (.219/ 6( شمٗمسػم اًمسٛمٕم٤مين )1)

 (.578/ 3( سمحر اًمٕمٚمقم  ًمٚمسٛمرىمٜمدي )2)

 (.268/ 6( اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن )3)

 (.146/ 4( أٟمقار اًمتٜمزيؾ وأْسار اًمت٠مويؾ )4)
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أٟملف ذو إوشمل٤مد »٤م: ىم٤مًمف ىمتل٤مدة. وحيتٛملؾ ظم٤مُمًسلش   وطمب٤مل يٚمٕم٥م ًمف حتتٝم٤م

  (1)ش.ًمٙمارة ٟمخٚم٦م وؿمارة   ٕهن٤م يم٤مٕوشم٤مد ذم إرض

اظمتٚمٗم٧م  :ذا اظمتٚمٗم٧مإ ارجسدي٦م اًمبٜمٞم٦مإن  :َٚٔ ثِ؛ ميهٓٓا إٔ ْكٍٛ

أن يٙمقن ذم سمٕمد هذا اًمقضقح ُمٕمٝم٤م اًم٘مقة واًم٘مدرة واًمتحٛمؾ  وم٠مي ٟمٙم٤مرٍة 

 ٟمبًٞم٤م يم٤من إذآ ؾمٞمام ئ٦م اُمرأة ذم ًمٞمٚم٦م واطمدة  ٤مُم ُج٤مع ُمـ إٟمبٞم٤ميف ُم٘مدور ٟمبل

ًة قمٜمد سمٜمل زال اًمٕماز قمـ إشمٞم٤من اًمٜمس٤ميوٓ  .ا ُمـ ىمبؾ اهلل شمٕم٤مممُم١ميدً  يف ُمٕمره

ُمـ مت٤مم اًمرضمقًمل٦م ويملامل اًمٗمحقًمل٦م  وًمألٟمبٞمل٤ميف قمٚملٞمٝمؿ ف آدم  واًم٘مدرة قمٚمٞم

اًمسالم مت٤مم اًمٙمامٓت  ومال يٜمٙمر قمغم ُمـ أُمٙمٜمف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ رىم٤مب ارجلـ 

هذا اًمٌميف اًمٞمسػم اًمذي هق ُمقضمقٌد قمٜمد سمٕمض سمٜمل  ديفواًمٓمػم أن يٙمقن ًم

 آدم.

 ادتٛاب عٔ ايػب١ٗ ايجا١ْٝ: 
ٟمز أن ي٘مقل: إن ؿمل٤ميفاهلل   -قمٚمٞمف اًمسالم-سم٠من ؾمٚمٞمامن  أُم٤م ىمقهلؿ

  ذم ُمقاضع يمالػمة قمغم إٟمبٞم٤ميف اًمٜمسٞم٤من زاضمق وم٘مد دل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم

ِِ َحٖتـ٢          : ىم٤مل  ُٗ ِٓ َٕ ٔفـٞ آَٜأتَٓـا َفـَأِعِسِض َعـ َٔ َُٜدُٛضـٛ ِٜـَت ايَّـٔرٜ َِٚإَذا َزَأ
ِٓٔطَٖٝٓ ُٜ ِِٝسٙٔ َِٚإَٖا  ُٕ فًََا َتِكُعِد َبِعَد ايـرِِّنَس٣ ََـَع   َُٜدُٛضٛا ٔفٞ َحٔدٜٕح َغ َِٝطا َو ايٖػ

ُٔنَي ِّ ايعَّأي ِٛ  ش68 :إٟمٕم٤مم»  اِيَك

اعمٕمٜمك: ي٤م حمٛمد إن أٟمس٤مك اًمِمٞمٓم٤من أن شم٘مقم قمٜمٝمؿ وما٤مًمستٝمؿ سمٕمد و

ُملع اًم٘ملقم »إذا ذيملرت وملال شم٘مٕملد  :أي شومال شم٘مٕمد سمٕملد اًملذيمرى»اًمٜمٝمل. 

   (2) اعمنميملم. :اًمٔم٤معملم( يٕمٜمل

                                                           

 (.269/ 6( اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن )1)

 (.14/ 7اًم٘مرـمبل )( شمٗمسػم 2)
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ٌْ َذٔيـَو َغـّدا  ضمؾ: وىم٤مل قمزو ٖٔ ٔيَػِا٤ٕ٣ إ٢ِِْٓ َفأع إالَّ َإٔ   * َٚاَلَتُكَٛي
َٖـَرا      ِٔ ِٞ أَلِقـَسَب َٔـ ِٔ َزٓب ِٗٔدٜ َٜ ِٕ ٌِ َعَط٢ َأ ََٜػآ٤َ اهلُل َٚاِذُنس ٖزٖبَو ِإَذا َْٔطَٝت َُٚق

  ش24-23:اًمٙمٝمػ » َزَغدّا

ومٞمللف صمالصملل٦م شملل٠مويالت: أطمللده٤م: أٟمللؽ إذا ٟمسللٞم٧م اًمٌملليف وملل٤مذيمراهلل 

ذيمرك إي٤مه   وم٢من ومٕمؾ وم٘مد أراد ُمٜمؽ ُم٤م ذيمرك   وإٓ ومسٞمدًمؽ قمغم ُم٤م هق ًمٞم

اًما٤مين: واذيمر رسمؽ إذا همْمب٧م  ًمٞمزول قمٜمؽ اًمٖمْم٥م  .أرؿمد ًمؽ مم٤م ٟمسٞمتف

قمٜمللد ذيمللره. اًما٤مًملل٨م: واذيمللر رسمللؽ إذا ٟمسللٞم٧م آؾمللتاٜم٤ميف سمٛمِمللٞمئ٦م اهلل ذم 

   (1)يٛمٞمٜمؽ.

ُ٘   َأِبـَسحُ   وىم٤مل قمزوضمؾ:  ََُٛض٢ ٔيَفَتـ  ٍَ َحٖتـ٢ َأِبًُـَؼ ََِجَُـَع     َِٚإِذ َقا
َٞ ُحُكّبا َِٔض ِٚ َأ ِٔ َأ ِٜ ُ٘  * اِيَبِخَس ًَٝ َُا َفاخَتَر َضٔب ُٗ َُا َْٔطَٝا ُحٛت فًََُٖا بًََػا ََِجََُع بِٝٓٔٗ

ََٖرا ََْصّبا * يِف اِيَبِخِس َضَسبا ِٔ َضَفِسَْا  ُ٘ ٤َاتَٓا َيَكِد َئكَٝٓا َٔ ٍَ ٔيَفَت  فًَُٖا جاََٚشا قا
* ِٜ ٍَ َأز٤َ ُ٘ ِإالل       َقا َِْطـٓٔٝ َت ِإِذ َأََٜٚٓا ِإَي٢ ايٓصـِدَس٠ٔ َفـإِِّْٞ َْٔطـُٝت اِيُخـَٛت َََٚـا َأ

ُٙ ِٕ َأِذُنِس ُٔ َأ َِٝط أي: وُم٤م أٟمس٤مٟمٞمف َأْن َأْذيُمَر ًَمَؽ َأُْمَر  ش63 61-اًمٙمٝمػ»ايٖػ

ْٞمَٓم٤منُ  ٓه اًمِمه    (2).اْدُقِت إِ

 » ا ََا َغا٤َ اهللِإيَّ * ضٓكس٥و فًََا تٓط٢  :ًمٜمبٞمف اًمٙمريؿ وىم٤مل شمٕم٤ممم

ؾمٜم٘مرئؽ  ؾمٜمٕمٚمٛمؽ سم٘مرايفة ضمؼميؾ قمٚمٞمؽ  ومال شمٜمسك إٓ أي:    ش6:إقمغم

وُماؾ هذا يماػم ذم  (3).ُم٤م ؿم٤ميف اهلل أن شمٜمس٤مه وُم٤م ٟمسخ اهلل شمالوشمف ُمـ اًم٘مرآن

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. 

                                                           

 (.299/ 3( اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن )1)

 (. 187/ 5( شمٗمسػم اًمبٖمقي )2)

 (.242/ 5( شمٗمسػم اًمبٖمقي )3)
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ّ  - ملاذا مل ٜكٌ ضًُٝإأَا  إٕ غـا٤  »: يف ٖـرٙ ايٛاقعـ١   -عًٝ٘ ايطـال
  يمل٤من شاهلل ىملؾ إن ؿمل٤ميف»وىمقل ص٤مطمبف ًمف:    ىمٚمبفومألهن٤م ُمست٘مرة ذم «اهلل؟

يملام ضمل٤ميف ذم سمٕملض   ذًمؽ ذم أصمٜم٤ميف يمالُمف  وسمٕمد ومراهمف ُملـ يمالُملف ٟمسلٞمٝم٤م

ُ٘ » رواي٤مت اددي٨م ذم اًمّمحٞمحلم: ُ٘ َصأحُب ٍَ َي ًََُـوُ  - َفَكا ِٕ  -َأِٚ اِي ٌِ: ِإ : ُقـ
َٞ ٌِ ََْٚٔط ِِ َُٜك  ( 1) ش.َغا٤َ اهلُل، فًََ
هذا شملذيمػم ًملف سمل٠من ي٘ملقل ش إن ؿم٤ميف اهللىمؾ: »ىمقًمف: : ىم٤مل اًم٘مرـمبل

سمٚمس٤مٟمف  ٓ أٟمف همٗمؾ قمـ اًمتٗمقيض إمم اهلل شمٕم٤ممم سم٘مٚمبف: وم٢من ذًمؽ سمٕمٞمٌد قملغم 

إٟمبٞم٤ميف  وهمػم ٓئؼ سمٛمٜم٤مصبٝمؿ اًمرومٞمٕم٦م  وُمٕم٤مرومٝمؿ اعمتقاًمٞم٦م. وإٟمهام هذا يمام 

وح  واْلرض  وذي اًم٘ملرٟملم: ومققملدهؿ  ىمد اشمٗمؼ ًمٜمبٞمٜم٤م  عم٤م ؾمئؾ قمـ اًمرُّ

قاب همًدا  ضم٤مزًُم٤م سمام قمٜمده ُملـ ُمٕمرومتلف سمل٤مهلل شمٕمل٤ممم  وصلدق سم٠من ي٠مِت سم٤مرج

وقمده ذم شمّمدي٘مف  وإفمٝم٤مر يمٚمٛمتف  ًمٙمٜمف ذهؾ قمـ اًمٜمٓمؼ سمٙمٚمٛم٦م: )إن ؿم٤ميف 

اهلل( ٓ قمـ اًمتٗمقيض إمم اهلل شمٕم٤ممم سم٘مٚمبف  وم٠ُمدِّب سمل٠من شمل٠مظمر اًملقطمل قمٜملف: 

سملف سم٘مقًملف:  ال َٚ»طمتك رُمقه سم٤مًمتٙمذي٥م ٕضمٚمٝم٤م. صمؿ إن اهلل شمٕم٤ممم قمٚمهٛملف وأده
ُ٘ ٌْ َذٔيَو َغّدا * ِإال َإٔ ََٜػا٤َ ايًَّ ٖٔ ٔيَػ٤ٕٞ إِِّْٞ َفأع ومٙمل٤من سمٕملد ذًملؽ  (2)شَتُكَٛي

يستٕمٛمؾ هذه اًمٙمٚمٛم٦م طمتك ذم اًمقاضمل٥م. وهلذا ًمٕمٚملقِّ ُمٜم٤مصل٥م إٟمبٞمل٤ميف  

ويمامل ُمٕمرومتٝمؿ سم٤مهلل شمٕم٤ممم  يٜم٤مىمِمقن  ويٕم٤مشمبقن قملغم ُمل٤م ٓ يٕم٤مشمل٥م قمٚمٞملف 

                                                           

( اددي٨م أظمرضمف: اًمبخ٤مري  يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح  سم٤مب ىمقل اًمرضمؾ: ٕـملقومـ اًمٚمٞمٚمل٦م قملغم 1)

(  وُمسلللللٚمؿ  يمتللللل٤مب إيلللللامن  سمللللل٤مب آؾملللللتاٜم٤ميف 5242( )7/39ٟمسللللل٤مئل )

(3/1275()1654.) 

 جيٝم٤م.( ؾمبؼ ختر2)
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َٕ    : »ذم طمؼ ًمقط همػمهؿ  يمام ىمد ىم٤مل اًمٜمبل  ُ٘ ُيّٛطـا، َيَكـِد َنـا ُِ ايًَّ ََِٜٚسَح
ٍٔ َغٔدٜٕد ومٕمت٥م قمٚمٞملف ٟمٓم٘ملف سمٙمٚمٛمل٦م يسلقغ ًمٖملػمه أن يٜمٓملؼ  (1)«َِٜأِٟٚ ِإَي٢ ُزِن

   (2).هب٤م

أي: مل يٜمٓمؼ سمتٚملؽ اًمٙمٚمٛمل٦م  شومٚمؿ ي٘مؾ  وٟمز»: ىمقًمفىم٤مل أيًْم٤م: و

٤مه٤م ًمٞمٜمٗمذ ىمدر اهلل شمٕمل٤ممم اًملذي ؾملبؼ  ًٓ وٟمسٞم٤مًٟم٤م  أٟمس٤مه اهلل شمٕم٤ممم إيه سملف ذهق

قمٚمٛمف  ُمـ ضمٕمؾ ذًمؽ اًمٜمسٞم٤من ؾمبًب٤م ًمٕمدم وىمقع ُم٤م متٜمه٤مه وىمّملده ؾملٚمٞمامن 

 ( 3)قمٚمٞمف اًمسالم.

ًمٙمللـ اعمللراد سم٘مقًمللف   أن اقمت٘ملل٤مد اًمتٗمللقيض ُمسللتٛمر ًمللف ٚايتخكٝــل:

   (4)أٟمف ٟمز أن ي٘مّمد آؾمتاٜم٤ميف اًمذي يرومع طمٙمؿ اًمٞمٛملم. شومٜمز»
ٚملؿ ٤م ومؾملتاٜم٤ميف ٟمسلٞم٤مٟمً وإٟملام شملرك ؾملٚمٞمامن آ»  ىم٤مل اسمـ ارجلقزي:و 

  (5) .شيس٤مُمح سمؽميمف وهق ٟمبل يمريؿ

وٓ جيقز أن ئمـ سمف أٟمف جيٝملؾ  » :هل(  456) ت:  وىم٤مل اسمـ طمزم

وىملد ضمل٤ميف ذم ٟملص ادلدي٨م   أن ذًمؽ ٓ يٙمقن إٓ أن يِم٤ميف اهلل قمز وضمؾ

                                                           

ًم٘مد يم٤من }( اددي٨م أظمرضمف: اًمبخ٤مري  يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمبٞم٤ميف  سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: 1)

 (.3387()4/151ش )7يقؾمػ: »{ذم يقؾمػ وإظمقشمف آي٤مت ًمٚمس٤مئٚملم

 (.637/ 4( اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمسٚمؿ )2)

 (.638/ 4( اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمسٚمؿ )3)

 (.617/ 11( ومتح اًمب٤مري )4)

 (.445/ 3(يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم  ٓسمـ ارجقزي )5)
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٤م  وم٠موظملذ سم٤مًمٜمسلٞم٤من ذم ذًملؽ  وىملد اعمذيمقر أٟمف إٟمام شمرك إن ؿم٤ميف اهلل ٟمسلٞم٤مٟمً 

  (1).شىمّمد اْلػم

وأن ذًملؽ ٓ   ف ضملقاز اًمسلٝمق قملغم إٟمبٞمل٤ميفوومٞم»وىم٤مل اسمـ طمار:

 ( 2).شي٘مدح ذم قمٚمق ُمٜمّمبٝمؿ

                                                           

 (.16/ 4( اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقايف واًمٜمحؾ )1)

 (.462/ 6( ومتح اًمب٤مري )2)
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 َا ٜطتفاد َٔ اذتدٜحاملبخح ايطابع: ذنس 
 يستٗم٤مد ُمـ اددي٨م ومقق ُم٤م شم٘مدم:

ا ُمـ اعمبل٤مح واعملالذ وأن يماػمً   ومْمؾ ومٕمؾ اْلػم وشمٕم٤مـمل أؾمب٤مسمف -

 ( 1) ٤م سم٤مًمٜمٞم٦م واًم٘مّمد.يّمػم ُمستحبً 

ـ ىم٤مل: وومٞمف:  - وشمؼمأ ُمـ اعمِمٞمئ٦م إٓ هلل ومل يٕمط ش إن ؿم٤ميف اهلل»أن ُم

اْل٤مص٦م ًمٜمٗمسف ذم أقمامًمف أٟمف طمري سم٠من يبٚمغ أُمٚمف وُيٕمٓمل ُأُمٜمٞمهتف  أٓ شمرى أن 

ؾمٚمٞمامن عم٤م مل يرد اعمِمٞمئ٦م إمم اهلل ومل يستاـ ُم٤م هلل ذم َذًمِلَؽ طُملرم أُمٚملف  وًملق 

ًٓ ومل يسلتاـ   اؾمتاٜمك سمٚمغ أُمٚمف يمام أظمؼم اًمّم٤مدق  وًمٞمس يمؾ ُمـ ىَم٤مَل ىملق

ف اعمِمٞمئ٦م ومقاضم٥م أٓ يبٚمغ أُمٚمف  سمؾ ُمٜمٝمؿ ُمـ يِم٤ميف اهلل إمت٤مم أُمٚمف  وُمٜمٝمؿ ومٞم

ُمـ ٓ يِم٤ميف سمس٤مسمؼ قمٚمٛمف  وًمٙمـ هِذه اًمتل أظمؼم قمٜمٝم٤م اًمّم٤مدق أهن٤م مم٤م ًملق 

اؾمتاٜمك اعمِمٞمئ٦م ًمتؿ ًمف أُمٚملف  وملدل هلذا قملغم أن إىملدار ذم قمٚملؿ اهلل قملغم 

يمذا  أو ىَم٤مَل أو  رضوب  وم٘مد ُي٘مدر ًمإلٟمس٤من اًمقًمد واًمرزق واعمٜمزًم٦م إن ومٕمؾ

وأصؾ هذا ذم ىمّم٦م يقٟمس   دقم٤م  وم٢من مل يٗمٕمؾ وٓ ىَم٤مَل مل يٕمط َذًمَِؽ اًمٌميف

 :َُُطـبِّٔخنَي   »ىَم٤مَل شمٕمل٤ممم َٔ اِي َٕ َٔـ ُ٘ َنا َِٛيا أَْٖ ِّ      *فًََ ِٛ ٘ٔ ِإَيـ٢ َٜـ ئًََبـَح يف َبِطٓٔـ
َٕ ومب٤من هبِذه أي٦م أن شمسبٞمحف يم٤من ؾمب٥م   ش144 -143اًمّم٤موم٤مت:ش»ُِٜبَعُجٛ

 (2)ُمـ سمٓمـ ادقت  وًمق مل يسبح ُم٤م ظمرج ُمٜمف.ظمروضمف 

                                                           

 (.6/461( ومتح اًمب٤مري )1)

 (.17/421( اًمتقضٞمح ًمنمح ارج٤مُمع اًمّمحٞمح )2)
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أن آؾمتاٜم٤ميف ىمد يٙمقن سم٢مصمر اًم٘مقل  وإن يم٤من ومٞمف ؾمٙمقت  :وومٞمف -

 (1)يسػم مل شمٜم٘مٓمع سمف دوٟمف إومٙم٤مر اد٤مئٚم٦م سملم آؾمتاٜم٤ميف واًمٞمٛملم.

وومٞمف: أن شملرك آؾملتاٜم٤ميف سمل٤مًمٜمٓمؼ ورد إُملر إمم اهلل شمٕمل٤ممم وإمم  -

 ُمِمٞمئتف ُمٔمٜم٦م ًمٚمٜماح.

رك آؾمتاٜم٤ميف سم٤مًمٜمٓمؼ ُمع يملقن اًمٕم٘مٞملدة ؾملٚمٞمٛم٦م خيلؾ وومٞمف: أن شم -

سم٤معم٘مّمد  وي١مصمر ومٞمف  وم٢من ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمسالم مل خيؾ سم٤مٓؾمتاٜم٤ميف إٓ ؿمذوذا 

 ( 2) قمٜمف  وٟمسٞم٤مٟم٤م ًمف  وإٓ ومٝمق يمؾ اعمٕمت٘مد عمقضمبف.

إذا  شإن ؿمل٤ميف اهلل» :أن يمؾ طم٤مًمػ ىمٞملد طمٚمٗملف سمل٤مهلل سم٘مقًملف :وومٞمف -

  (3).ًمتؼمك ٓ اًمتٕمٚمٞمؼظم٤مًمٗمف ٓ حيٜم٨م إٓ إذا أريد سمف ا

طمٞم٨م يم٤من مهف إقمٔمؿ إقماليف يمٚمٛم٦م  :ُمٜم٘مب٦م قمٔمٞمٛم٦م ًمسٚمٞمامن وومٞمف: -

طمٞم٨م قمزم أن يرؾمؾ أوٓده اًمذيـ هؿ أيمب٤مده إمم ارجٝمل٤مد اعمل١مدي إمم   اهلل

 ( 4) اعمقت.

ُملع  شٕـملقومـ » :ضمقاز إضامر اعم٘مسؿ سمف ذم اًمٞمٛملم ًم٘مقًمف :وومٞمف -

   (5) .أن اؾمؿ اهلل ومٞمف ُم٘مدرومدل قمغم  ،شمل حيٜم٨م »ىمقًمف قمٚمٞمف اًمسالم 

                                                           

 (.5/33( ذح صحٞمح اًمبخ٤مرى  ٓسمـ سمٓم٤مل )1)

 (.6/331ًمّمح٤مح )( اإلومّم٤مح قمـ ُمٕم٤مين ا2)

 (.148/ 23( اًمٙمقايم٥م اًمدراري ذم ذح صحٞمح اًمبخ٤مري  ًمٚمٙمرُم٤مين )3)

 (.513/ 4( ومٞمض اًم٘مدير )4)

 (.462/ 6( ومتح اًمب٤مري )5)
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  وم٤مددي٨م طما٦م ًملف  وم٢من ىم٤مل أطمد سماقاز ذًمؽ» ىم٤مل اسمـ طمار: 

وإن   سمٜم٤ميف قمغم أن ذع ُمـ ىمبٚمٜم٤م ذع ًمٜم٤م إذا ورد شم٘مديره قمغم ًمس٤من اًمِم٤مرع

يم٠من ي٘م٤مل ًمٕملؾ اًملتٚمٗمظ   وىمع آشمٗم٤مق قمغم قمدم ارجقاز ومٞمحت٤مج إمم شم٠مويٚمف

وم٢من   دٙم٤مي٦م وذًمؽ ًمٞمس سمٛمٛمتٜمعوإن مل ي٘مع ذم ا  سم٤مؾمؿ اهلل وىمع ذم إصؾ

ـ  ـ يّمدق أٟمف ىم٤مل ٕـمقوم ـ ىم٤مل واهلل ٕـمقوم وم٢من اًمالومظ سم٤معمريم٥م ٓومظ   ُم

   (1) .شسم٤معمٗمرد

ـ اًمٗم٘مف ُم٤م يدل قمغم أن ُمـ ىم٤مل: أطمٚمػ  أو أؿمٝمد  أو ُم٤م و - ومٞمف ُم

أؿمبف ذًمؽ مم٤م يٗمٞمد اًم٘مسؿ  وٟمقى سمذًمؽ ادٚمػ سم٤مهلل شمٕمل٤ممم: يم٤مٟمل٧م يٛمٞمٜمًل٤م 

ٓ شمٙمقن يٛمٞمٜمًل٤م »ه٥م ُم٤مًمؽ. وىمد ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: ضم٤مئزة  ُمٜمٕم٘مدة. وهق ُمذ

أراد هبل٤م   هل يٛملم» وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: شسم٤مهلل شمٕم٤ممم طمتك يتٚمٗمظ سم٤معُم٘مَسؿ سمف.

ويم٠من إومم ُم٤م ص٤مر إًمٞمف ُم٤مًمؽ: ٕن ذًمؽ اًمٚمٗمظ  .شاًمٞمٛملم سم٤مهلل شمٕم٤ممم أم ٓ

ص٤مًمح وضًٕم٤م ًمٚمَ٘مَسؿ سم٤مهلل شمٕم٤ممم  وم٢مذا أراده اد٤مًمػ: ًمزُمف يمس٤مئر إًمٗم٤مظ 

٤م إذا مل يلرد   عم٘مٞمدة سم٤معم٘م٤مصد ُمـ اًمٕمٛمقُم٤مت  واعمٓمٚم٘م٤مت  وهمػم ذًمؽا وأُمه

ل ٓ  سم٤مًمٚمٗمظ اًمَ٘مَسؿ أو اًمَ٘مَسؿ سمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم: ومال يٚمزُمف سملف ريف: ٕن إوه

يٙمقن يٛمٞمٜم٤ًم  واًما٤مين همػم ضم٤مئز  وٓ ُُمٜمَٕم٘ملد  وملال يٚملزم سملف طمٙملؿ قملغم ُمل٤م 

م. شم٘مده
(2)  

                                                           

 (.462/ 6( ومتح اًمب٤مري )1)

(  واٟمٔمر: اعمدوٟم٦م  ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ 4/635( اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمسٚمؿ )2)

(  إم  ًمٚمِم٤مومٕمل 7/ 3ٞم٥م اًمنمائع   ًمٚمٙم٤مؾم٤مين)(  سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشم1/581)

 (.511/ 9(  اعمٖمٜمل )65/ 7)
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يف اعمست٘مبؾ سمٜم٤ميف قمغم اًمٔمـ  ضمقاز اإلظمب٤مر قمـ وىمقع اًمٌموومٞمف:  -

شمٚمد يمؾ اُمرأة ُمٜمٝمـ   »أقمٜمل ىمقل ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمسالم  - وم٢من هذا اإلظمب٤مر

 ( 1) وإٓ ًمقضم٥م وىمقع خمؼمه.  ٓ جيقز أن يٙمقن قمـ وطمل -ش٤مهمالُمً 

 :ضمقاز ذيمر اًمٜمس٤ميف وذيمر اًمٓمقاف قمٚمٞمٝمؿ سمللم إصلدىم٤ميفوومٞمف:  -

وضملقاز ذيملر أومٕمل٤مل   ٚملفٕن ذم اإلظمب٤مر هلؿ سمذًمؽ شمٜمبٞمٝم٤م قمغم اعمب٤مدرة سمٛما

ٓ يٙمقن  :وقمدم رسمط إؿمٞم٤ميف سم٤مًمٕمقائد ومٞم٘مقل  اًمدٟمٞم٤م إذا شمرشم٥م قمٚمٞمف ـم٤مقم٦م

وأن اعمبل٤مح يٜم٘مٚمل٥م ـم٤مقمل٦م   يمذا إٓ ُملـ يملذا وٓ يتقًملد يملذا إٓ ُملـ يملذا

   (2).سم٤مًمٜمٞم٦م

وضمٝمللف: أٟمللف يملل٤من وٓ جيلل٥م قمٚمٞمللف اًم٘مسللؿ   ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمبللل  وومٞمللف: -

واضمًب٤م قمٚمٞمف ٟٓمٗمرد سمقاطمدة  يٓمقف قمٚمٞمٝمؿ ذم ًمٞمٚم٦م واطمدة  وًمق يم٤من اًم٘مسؿ

  (3) .ذم ُجٞمع اًمٚمٞمؾ

أٟمللف ٓ جيلقز أن جيٛمللع اًمرضمللؾ ُج٤مقملف زوضم٤مشمللف ذم همسللؾ وومٞملف:  -

ـ ذم ًمٞمٚم٦م إٓ إذا اسمتدأ اًم٘مسؿ سمٞمٜمٝمـ  أو أذن ًمف ذم   واطمد  وٓ يٓمقف قمٚمٞمٝم

 -ذًمؽ  أو إذا ىمدم ُمـ ؾمٗمر  وًمٕمٚملف مل يٙملـ ذم ذيٕمل٦م ؾملٚمٞمامن سملـ داود 

٘مسٛم٦م سملم اًمٜمس٤ميف واًمٕمدل سمٞمٜمٝمـ ُمل٤م أظملذه اهلل ُمـ ومرض اًم -قمٚمٞمف اًمسالم

  (4).قمغم هِذه إُم٦م

                                                           

 (.2/258( إطمٙم٤مم إطمٙم٤مم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم  ٓسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد )1)

 (.4/514( ومٞمض اًم٘مدير )2)

 (.4/581( ومتح ذي ارجالل واإليمرام سمنمح سمٚمقغ اعمرام  ٓسمـ قماٞمٛملم )3)

 (.152/ 25( اًمتقضٞمح ًمنمح ارج٤مُمع اًمّمحٞمح )4)
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ضملقاز شمل٠مظمػم و  ضمقاز إقم٤مدة ارجامع سمال همسؾ وٓ وضقيفوومٞمف:  -

٥م اعمب٤مدرة سمف: ٕٟمف إذا ـم٤مف قمٚمٞمٝمـ سمٖمسؾ واطمد ومالسمد جياًمٖمسؾ  وأٟمف ٓ 

ذم سمٞملقت سملؾ   ٕهنـ ًمسـ ذم سمٞم٧م واطمد :أن يٙمقن هٜم٤مك ومرق ذم اًمقىم٧م

  (1)ُمتٕمددة.

أن ؾمٚمٞمامن يم٤من يٜمزل ُمع يملؾ اُملرأة ُملٜمٝمـ: ٕن اًمقًملد ٓ  :وومٞمف -

  (2)ي٠مِت إٓ ُمـ اإلٟمزال.
  (3)ـمٚم٥م اًمقًمد  واًمقطيف ٕضمٚمف. :وومٞمف
رم هلذا »ىم٤مل اعمٝمٚم٥م:  (4)إرادة اًمقًمد ًمٕمب٤مدة اهلل قمز وضمؾ. :وومٞمف -

اددي٨م طمض قملغم اًمقًملد سمٜمٞمل٦م ارجٝمل٤مد رم ؾملبٞمؾ اهلل  وىملد يٙملقن اًمقًملد 

ف ومٞمللف  ومٞمٙمللقن يملل٤مومًرا  وًمٙمللـ ىمللد شمللؿ ًمللف إضمللر رم ٟمٞمتللف سمخللالف ُملل٤م أُمٚملل

  (5).شوقمٛمٚمف
ومٞمف اؾمتحب٤مب اًمتٕمبػم سم٤مًمٚمٗمظ ادسـ قمـ همػمه  وم٢مٟمف قملؼم قملـ و -

ًمق دقم٧م رضورة ذقمٞم٦م إمم اًمتٍميح سمف   ارجامع سم٤مًمٓمقاف يمام ؾمٚمػ  ٟمٕمؿ

 ( 6) مل يٕمدل قمٜمف.

مل ي٘ملؾ ذم هلذا ادلدي٨م أن ملسو هيلع هللا ىلص  ومٞمف: دًمٞمؾ قمغم أن رؾملقل اهلل و -

ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمسالم مل حيّمؾ ًمف صمقاب ُم٤مئ٦م وم٤مرس جي٤مهدون ذم ؾمبٞمؾ اهلل  

 ( 7)وًمٙمـ صقرهتؿ مل حتّمؾ ًمف  وم٠مُم٤م صمقاب ذًمؽ وم٘مد طمّمؾ ًمف.

                                                           
 (.4/581( ومتح ذي ارجالل واإليمرام سمنمح سمٚمقغ اعمرام )1)

 (.6/331( اإلومّم٤مح قمـ ُمٕم٤مين اًمّمح٤مح )2)

 (.6/331( اإلومّم٤مح قمـ ُمٕم٤مين اًمّمح٤مح )3)

 (.6/331( اإلومّم٤مح قمـ ُمٕم٤مين اًمّمح٤مح )4)

 (.5/32( ذح صحٞمح اًمبخ٤مرى  ٓسمـ سمٓم٤مل )5)

 (.17/425( اًمتقضٞمح ًمنمح ارج٤مُمع اًمّمحٞمح )6)

 (.331/ 6إلومّم٤مح قمـ ُمٕم٤مين اًمّمح٤مح )( ا7)
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 ١ــامتــارت
ٓه اهلل وطمده ٓ ذيؽ   ادٛمد هلل ربِّ اًمٕم٤معملم  وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إ

اتلف قملغم طموًمف  ؿمٝم٤مدة ادؼ واًمٞم٘ملم  وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمبده ورؾمقًمف  

 صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم صحبف أُجٕملم.  ظمٚم٘مف  ورمحتف اعمٝمداة ًمٚمٕم٤معملم

 دــٚبع
ومٝمذه رطمٚم٦م ُم٤مشمٕم٦م ذم يمت٥م ُمتقن إطم٤مدي٨م واًمنموح وهمػمه٤م      

طٛاف ضًُٝإ بٔ داٚد عًُٝٗا : حدٜح»ًمدراؾم٦م ووم٘مٜمل اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ظمالهل٤م 
قصلٚم٧م سمٕملد   وىملد شمش١، ٚدفـع غـبٗات  حتًًٝٝ دزاض١ .. ايطالّ ع٢ً ْطا٥٘

 ُمٕم٤ميِمتل هلذا اددي٨م إمم ُم٤م يكم: 

قمٚمؿ اددي٨م اًمتحٚمٞمكم أٟملف يلدور ُملع اًملٜمص اًمٜمبلقي  ومقائدُمـ  -

 اًمٙملريؿ وقمٚملقم اًمٕمرسمٞمل٦م قمٚملقم اًم٘ملرآن : ومُٞمحّّمؾ اًمٓم٤مًمل٥م ُملـطمٞماام دار

اًمرضمل٤مل  وقمٚملؿ   ُملع ًمٓمل٤مئػ إؾمل٤مٟمٞمد ُم٤م ؿم٤ميف اهلل ًملف أن حيّّملؾ اًمٗم٘مفو

 قي٦م.قمـ اًمسٜم٦م اًمٜمب اًمِمبٝم٤مت ومْماًل قمـ دومع

ْلدُم٦م اًمسٜم٦م اًمٜمبقيل٦م سم٤مًمنملح  اعمحدصملم ضمٝمقد يٜمبٖمل أن شمتقاومر -

 اًمتحٚمٞمكم ًمٜمّمقصٝم٤م اًما٤مسمت٦م: ومٗمل هذا طمٚمقل عمِمٙمالت قمٚمٛمٞم٦م يماػمة.

-ؾملٚمٞمامن  ٟمسل٤ميف ؾملٞمدٟم٤م قمدد اظمتٚمٗم٧م رواي٤مت هذا اددي٨م ذم -

  وىمٞمؾ: ُم٤مئ٦م شمسٕمقن وىمٞمؾ:   وىمٞمؾ: ؾمبٕمقن ؾمتقن  وم٘مٞمؾ: -قمٚمٞمف اًمسالم

تالف ًمٞمس اضٓمراسًم٤م ُيرد سملف ادلدي٨م  سملؾ ومٞملف اطملتامل   وهذا آظماُمرأة

ىم٤مهل٤م أيمار ُمـ ُمرة: سمدًمٞمؾ شمٕمدد ـمرق اددي٨م  شمٕمدد اًم٘مّم٦م  وأن اًمٜمبل 



 اٜــــــــــ١زايد   
 

 

(497) 

ُمـ اًملرواة   وأن يملؾ راو أدى ُمل٤م ؾملٛمٕمف دون  إمم ُمـ سَمٕمد أيب هريرة 

 شمٍمف أو شمٖمٞمػم أو شمبديؾ  واهلل أقمٚمؿ.

طمٞمل٨م يمل٤من  الم:قمٚمٞمف اًمّمالة واًمس ؾمٚمٞمامنومْمؾ ٟمبل اهلل شمٕم٤ممم  -

طمٞم٨م قمزم أن يرؾمؾ أوٓده اًمذيـ هؿ  شمٕم٤ممم مهف إقمٔمؿ إقماليف يمٚمٛم٦م اهلل

 . أيمب٤مده إمم ارجٝم٤مد اعم١مدي إمم اعمقت

قمغم ُمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم عمـ أراد ومٕملؾ ريف  شمٕمٚمٞمؼ إُمر اؾمتحب٤مب -

ًٓ شمٕم٤ممم ٤م ُمع اهللشم٠مدسمً ؛ أو شمقىمع طمّمقًمف ذم اعمست٘مبؾ  ُٕمره  واىمتدايف   واُمتا٤م

  ف وقمب٤مده اًمّم٤مدلم.سم٠مٟمبٞم٤مئ

أن ي٘مقًمف  :أطمدمه٤م  ذـم٤من ذم اًمٞمٛملم يِمؽمط ًمّمح٦م آؾمتاٜم٤ميف -

أن يٙمقن ٟمقى ىمبؾ ومراغ اًمٞمٛملم أن ي٘مقل إن ؿم٤ميف  :واًما٤مين. ُمتّمال سم٤مًمٞمٛملم

  .اهلل شمٕم٤ممم

آؾمتاٜم٤ميف ذم اًمٞمٛملم رومً٘م٤م ُمٜمف سمٕمب٤مده ذم أُملقاهلؿ:  شمٕم٤ممم ضمٕمؾ اهلل -

  اعمِمٞمئ٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم. إذ ردوا  ًمٞمقومر سمذًمؽ اًمٙمٗم٤مرة قمٚمٞمٝمؿ

مل حيط سمف  قمٚماًم  وٓ  ومٞمام  شًمق  وًمقٓ»قمدم ضمقاز ىمقل اعمسٚمؿ  -    

ـ همػم  هُم٘مدور ذمهق    ويم٤من هذا اًم٘مقل ُمٜمف قمغم اؿمؽماط ُمِمٞمئ٦م اهلل  وُم

أُمل٤م ُملـ ىمل٤مل  ادتؿ واًم٘مٓمع قمغم اًمٖمٞم٥م أٟمف ًمق يم٤من يمذا ًمٙم٤من يملذا  ؾمبٞمؾ

 ْم٤ميف واعمِمٞمئ٦م ومال هنك ومٞمف  وٓ يمراه٦مذًمؽ قمغم اًمتسٚمٞمؿ  ورد إُمر إمم اًم٘م

 .شًمق  وًمقٓ» اًمٜمٓمؼ سمل ذم 
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ذم ًمٞمٚمل٦م  اُملرأة ُم٤مئل٦مضمل٤مُمع  -قمٚمٞمف اًمسلالم-ؾمٚمٞمامن  اًم٘مقل سم٠من  -

اًملذيـ   ٛمستبٕمد قملغم إٟمبٞمل٤ميفسم وٓ هق :ًمٞمس ُمـ اعمستحٞمؾ قم٘ماًل  واطمدة

  ُمـ اًم٘مقة ُم٤م مل يٕمط همػمهؿ. شمٕم٤ممم أقمٓم٤مهؿ اهلل
: شإن ؿم٤ميف اهلل»: ذم هذا اددي٨م -مقمٚمٞمف اًمسال- ي٘مؾ ؾمٚمٞمامنمل  -

ًمٙملـ اعملراد   اًمتٗمقيض ُمستٛمر ًمف ُمع آقمت٘م٤مد سم٠منٕهن٤م ُمست٘مرة ذم ىمٚمبف   

وىمقل   أٟمف ٟمز أن ي٘مّمد آؾمتاٜم٤ميف اًمذي يرومع طمٙمؿ اًمٞمٛملم شومٜمز»سم٘مقًمف 

  يمل٤من ذًملؽ ذم أصمٜمل٤ميف يمالُملف  وسمٕملد ومراهملف ُملـ شىمؾ إن ؿم٤ميف» ص٤مطمبف ًمف:

  .يمالُمف ٟمسٞمٝم٤م

وؾمٝمقه يم٤من سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم وأُمره وىمدره  وسمٕمد   ٟمسٞم٤من اًمٜمبل  -

 ىمٞم٤مُمف سم٤مًمبالغ ًمألُم٦م ويمامل اًمنميٕم٦م  وومٞمام يتٕمٚمؼ سم٠مُمقر اًمدٟمٞم٤م  ٓ سم٤مًمتنميع.

ـ اًمٖمٗمٚم٦م   - إٟمبٞم٤ميف قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم سمنم   يٕمؽمهيؿ ُم٤م يٕمؽمي اًمبنم ُم

ـ ذم قمٚمق ُمٜمّمبٝمؿ أسمًدا ٓ ي٘مدح واًمسٝمق  وهذا  واًمٜمسٞم٤من ٝمؿ ظمّم٤مئّم  وُم

وأُم٤م اًمٕمّمٛم٦م ذم همػم ُم٤م شمبٚمٞمغ   ومٞمام خُيؼمون سمف قمـ اهلل شمٕم٤ممم ّمٛمتٝمؿأيًْم٤م قم

قمـ اًمٙمب٤مئر دون اًمّمٖم٤مئر  وأهّنؿ  تٝمؿقمّمٛمارجٛمٝمقر  ٤مًمذي قمٚمٞمفوماًمرؾم٤مًم٦م  

 .٤مُمٕمّمقُمقن ُمـ اإلىمرار قمغم اًمذٟمقب ُمٓمٚم٘مً 

 ايتٛصٝات:
ــ١  : أويص اًمبلل٤مطمالم سمٛمزيللد ُمللـ اًمٕمٜم٤ميلل٦م سم٤مًمدراؾملل٤متٚيف ايٓٗاٜ

وطمٞم٤مشمٞم٦م طمٚمقل عمِمٙمالت قمٚمٛمٞم٦م ومٗمٞمٝم٤م اًما٤مسمت٦م: قي٦م اًمٜمب ًمألطم٤مدي٨م ٦ماًمتحٚمٞمٚمٞم

  يمام أن ٟمنمه٤م وإذاقمتٝم٤م وشمٕمٚمٞمٛمٝم٤م اًمٜم٤مس يٕملم قملغم اًمٗمٝملؿ إُمالؾ يماػمة

 ًمٚمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م. 
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٤م ًمقضمٝملف اًمٙملريؿ  واهلل أؾم٠مل أن جيٕمؾ ُمل٤م يمتبل٧م ظم٤مًمًّمل :هذا     

وصؾ اًمٚمٝمؿ وؾملٚمؿ وسمل٤مرك قملغم قمبلدك ورؾملقًمؽ حمٛملد وآًملف وصلحبف 

  رب اًمٕم٤معملم.أُجٕملم  وادٛمد هلل
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 ثبــت املصادز ٚاملساجـــع

 أّٚيا: ايكسإٓ ايهسِٜ.
 ثاّْٝا: نتب ايتفطري.

حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد : أضقايف اًمبٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن -

هلل(  اًمٜمل٤مذ : دار 1393اعمخت٤مر سمـ قمبد اًم٘م٤مدر ارجٙمٜمل اًمِمٜم٘مٞمٓمل )ت: 

 - هل 1415:  اًمٜمنم ٤ممقم ًمبٜم٤من  ،اًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م و اًمٜمنم واًمتقزيع سمػموت

 .م1995

ٟم٤مس اًمديـ أسمق ؾملٕمٞمد قمبلد اهلل : أٟمقار اًمتٜمزيؾ وأْسار اًمت٠مويؾ -

هل(  اعمح٘مؼ: حمٛمد قمبد 685سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد اًمِمػمازي اًمبٞمْم٤موي )ت: 

 اًمٓمبٕمل٦م ل سملػموت اًمرمحـ اعمرقمِملكم  اًمٜمل٤مذ: دار إطمٞمل٤ميف اًملؽماث اًمٕملريب 

 هل.1418 - إومم

ٟمٍمل سملـ حمٛملد سملـ أمحلد اًمسلٛمرىمٜمدي  اًمٚمٞم٨م قأسم: سمحر اًمٕمٚمقم -

   سمدون.هل(373)ت: 

بحر اعمحٞمط ذم اًمتٗمسػم: أسمق طمٞم٤من حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ قمكم سمـ اًم -

هلل(  حت٘مٞملؼ: صلدىمل 745يقؾمػ سمـ طمٞم٤من أصمػم اًملديـ إٟمدًمزل )ت: 

 هل.1421 سمػموت   حمٛمد ُجٞمؾ  اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر 

قم٤مؿملقر )ت: سملـ ا  تحرير واًمتٜمقير: حمٛمد اًمٓمل٤مهر سملـ حمٛملداًم -

 هل.1984: اًمٜمنم ؾمٜم٦م شمقٟمس  -هل(  اًمٜم٤مذ: اًمدار اًمتقٟمسٞم٦م ًمٚمٜمنم1393

اًم٘م٤مؾمؿ  حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ  قأسم: تسٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمزيؾاًم -

هلل(  اعمح٘ملؼ: اًملديمتقر 741قمبد اهلل  اسمـ ضمزي اًمٙمٚمبل اًمٖمرٟم٤مـمل )ت: 
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 ػموت سمل -قمبد اهلل اْل٤مًمدي  اًمٜم٤مذ: ذيمل٦م دار إرىملؿ سملـ أيب إرىملؿ 

 هل.1416 - إومم اًمٓمبٕم٦م

حمٛملد ادسللم سملـ ُمسلٕمقد اًمبٖملقي )ت:  قأسمل: شمٗمسػم اًمبٖملقي -

قمللاامن ُجٕملل٦م   حمٛمللد قمبللد اهلل اًمٜمٛمللر :هللل(  طم٘م٘مللف وظمللرج أطم٤مدياللف511

ؾمللٚمٞمامن ُمسللٚمؿ ادللرش  اًمٜملل٤مذ: دار ـمٞمبلل٦م ًمٚمٜمنملل واًمتقزيللع    ضللٛمػمي٦م

 .م1997  هل  1417اًمٓمبٕم٦م اًمراسمٕم٦م  

إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يماػم اًمدُمِم٘مل )ت:  شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ: -

هل(  حت٘مٞمؼ: حمٛمد طمسلم ؿمٛمس اًمديـ  اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  774

 . هل1419 - إومم اًمٓمبٕم٦م سمػموت  –ُمٜمِمقرات حمٛمد قمكم سمٞمْمقن 

ـ ضمرير اًمٓمؼمي )ت:  - ضم٤مُمع اًمبٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن: حمٛمد سم

حسـ اًمؽميمل سم٤مًمتٕم٤مون ُملع هل(  حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر قمبد اهلل سمـ قمبد اعم311

ُمريمز اًمبحقث واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م سملدار هالر اًملديمتقر قمبلد اًمسلٜمد 

طمسـ يامُمل٦م  اًمٜمل٤مذ: دار هالر ًمٚمٓمب٤مقمل٦م واًمٜمنمل واًمتقزيلع واإلقملالن  

 .م2111 -هل  1422اًمٓمبٕم٦م إومم  

زاد اعمسػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمسػم: ُج٤مل اًمديـ أسمق اًمٗمرج قمبد اًملرمحـ  -

  : قمبلد اًملرزاق اعمٝملدي  حت٘مٞملؼهل(597: تي )سمـ قمكم سمـ حمٛمد ارجقز

 .هل1422 -اًمٓمبٕم٦م إومم   سمػموت  اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب

ٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾ: أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛملقد سملـ اًم -

هل(  اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمتل٤مب 538قمٛمرو سمـ أمحد  اًمزخمنمي ضم٤مر اهلل )ت: 

 هل.1417 - اًما٤مًما٦م اًمٓمبٕم٦م سمػموت  –اًمٕمريب

أمحد سمـ حمٛمد سملـ إسملراهٞمؿ : ٙمِمػ واًمبٞم٤من قمـ شمٗمسػم اًم٘مرآناًم -

ُمراضمٕمل٦م   هل(  حت٘مٞملؼ: اإلُمل٤مم أيب حمٛملد سملـ قم٤مؿملقر427)ت:  اًمإمٚمبل
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وشمدىمٞمؼ: إؾملت٤مذ ٟمٔملػم اًمسل٤مقمدي  اًمٜمل٤مذ: دار إطمٞمل٤ميف اًملؽماث اًمٕملريب  

 م.2112 - هل  1422 إومم اًمٓمبٕم٦م ًمبٜم٤من  -سمػموت 

اهلل حمٛمد سمـ أمحد سملـ أيب سمٙملر  ٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن: أسمق قمبدارج -

  هللل(  حت٘مٞمللؼ: أمحللد اًمللؼمدوين671سمللـ ومللرح إٟمّملل٤مري اًم٘مرـمبللل )ت:

٦م اًما٤مٟمٞم٦م  اًمٓمبٕم اًم٘م٤مهرة  –وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش  اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م

 .م1964  هل1384

قمبد اًمٙمريؿ سمـ هلقازن : ًمٓم٤مئػ اإلؿم٤مرات = شمٗمسػم اًم٘مِمػمي -

اعمح٘مللؼ: إسمللراهٞمؿ اًمبسللٞمقين   هللل( 465سمللـ قمبللد اعمٚمللؽ اًم٘مِمللػمي )ت: 

 اًما٤مًما٦م. اًمٓمبٕم٦م ُمٍم  -اًمٜم٤مذ: اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب 

ُمٗملل٤مشمٞمح اًمٖمٞملل٥م: أسمللق قمبللد اهلل حمٛمللد سمللـ قمٛمللر اًمللرازي )ت:  -

 اًما٤مًمال٦م  اًمٓمبٕمل٦م سملػموت   هل(  اًمٜمل٤مذ: دار إطمٞمل٤ميف اًملؽماث اًمٕملريب616

 .ًمبٜم٤من  سمػموت  اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مهل  1421

ٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن: أسمق ادسـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سملـ طمبٞمل٥م اًم -

هل( حت٘مٞمؼ: اًمسٞمد اسملـ 451اًمبٍمي اًمبٖمدادي  اًمِمٝمػم سم٤معم٤موردي )ت: 

   دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  سمػموت.قمبد اعم٘مّمقد سمـ قمبد اًمرطمٞمؿ

 ا: نتب َتٕٛ األحادٜح. ّْٝثا
وؾمٜمٜمف  ٤مُمع اعمسٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهللارج -

هل  ـمبٕمل٦م: دار 256: حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمبد اهلل اًمبخ٤مري ت: وأي٤مُمف

 م   حت٘مٞمؼ: د. ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمبٖم٤م.  1987اسمـ يماػم اًمٞمامُم٦م سمػموت  اًما٤مًما٦م 
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ؾمٜمـ أسمك داود: ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م أسمق داود اًمساسلت٤مين ت:  -

 هل   حت٘مٞمؼ: حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمبد ادٛمٞمد  ـمبٕم٦م: دار اًمٗمٙمر سمػموت.275

ًمؽمُمللذي: حمٛمللد سمللـ قمٞمسللك أسمللق قمٞمسللك اًمؽمُمللذي ت: ؾمللٜمـ ا -

 هل  حت٘مٞمؼ: أمحد ؿم٤ميمر   ـمبٕم٦م: دار إطمٞم٤ميف اًمؽماث اًمٕمريب سمػموت.  279

سللٜمـ اًمٙمللؼمى: أسمللق قمبللد اًمللرمحـ أمحللد سمللـ ؿمللٕمٞم٥م سمللـ قمللكم اًم -

هل(  طم٘م٘مف وظمرج أطم٤مديالف: طمسلـ قمبلد 313اْلراؾم٤مين  اًمٜمس٤مئل )ت: 

 1421 إومم  اًمٓمبٕم٦م ت سمػمو –اعمٜمٕمؿ ؿمٚمبل  اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م 

 م. 2111 - هل

سٜمـ اًمٙمؼمى: أمحد سمـ ادسلم سمـ قمكم سملـ ُمقؾملك  أسملق سمٙملر اًم -

هل(  حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمبد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م  اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م 458اًمبٞمٝم٘مل )ت: 

 .م2113 -هل  1424اًمٕمٚمٛمٞم٦م  سمػموت  ًمبٜم٤من  اًمٓمبٕم٦م اًما٤مًما٦م  

اًمٜمسل٤مئل ت:  ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل: أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م أسمق قمبلد اًملرمحـ  -

ـمبٕم٦م: ُمٙمت٥م اعمٓمبققم٤مت طمٚمل٥م      حت٘مٞمؼ: قمبداًمٗمت٤مح أسمق همدة  ه313

 م  1986هل  1416اًمٓمبٕم٦م اًما٤مٟمٞم٦م   

ذح اًمسٜم٦م: حمٞمل اًمسٜم٦م  أسمق حمٛمد ادسلم سمـ ُمسٕمقد اًمبٖمقي  -

  حمٛمد زهػم اًمِم٤مويش-ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موطهل(  حت٘مٞمؼ: 516اًمِم٤مومٕمل )ت:

 -هل 1413وت   اًمٓمبٕم٦م اًما٤مٟمٞم٦م  دُمِمؼ  سمػم -اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل 

 .م1983



 «طٛاف ضًُٝإ بٔ داٚد عًُٝٗا ايطالّ ع٢ً ْطا٥٘» حــدٜـح

 

(504) 

ضمٕمٗمللر أمحللد سمللـ حمٛمللد سمللـ ؾمللالُم٦م  قأسملل: ذح ُمِمللٙمؾ أصملل٤مر -

هل(   حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط  اًمٜم٤مذ: 321اعمٕمروف سم٤مًمٓمح٤موي )ت: 

 .م1994هل  1415 -ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م  اًمٓمبٕم٦م إومم 

ُمذيال سم٤مد٤مؿمٞم٦م اعمسامة ُمزيؾ  -ِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك اًم -

يف قمـ أًمٗم٤مظ اًمِمٗم٤ميف: أسمق اًمٗمْمؾ اًم٘م٤م  قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك اًمٞمحّمبل اْلٗم٤م

هل(  873هل(  اد٤مؿمٞم٦م: أمحد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمِمٛمٜمك )ت: 544)ت: 

 -هلل  1419اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر اًمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيلع  قمل٤مم اًمٜمنمل: 

 .م1988

صحٞمح اسمـ طمب٤من: اعمسٛمك )اإلطمس٤من ذم شم٘مري٥م صلحٞمح اسملـ  -

سَمف:  ـ اسمـ سمٚمب٤من ت: طمب٤من(  ىمره هل  ـمبٕم٦م: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م  739قماليف اًمدي

 م  حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط.1993هل   1414سمػموت  اًمٓمبٕم٦م اًما٤مٟمٞم٦م  

سمللـ ادالل٤مج أسمللق ادسلللم اًم٘مِمللػمي  صللحٞمح ُمسٚملللؿ: ُمسللٚمؿ -

:هل  دار إطمٞم٤ميف اًمؽماث اًمٕمريب سمػموت  حت٘مٞمؼ: حمٛملد ومل١ماد قمبلد 261:ت

 اًمب٤مىمل.

أسمللق قمبللد اهلل حمٛمللد سمللـ قمبللد اهلل  ستلللدرك قمللغم اًمّمللحٞمحلم:اعم -

 إومم  اًمٓمبٕملل٦م –هللل(   دار اًمٙمتلل٥م اًمٕمٚمٛمٞملل٦م سمللػموت 415ادلل٤ميمؿ )ت: 

 .قمٓم٤م اًم٘م٤مدر قمبد   ُمّمٓمٗمك: حت٘مٞمؼ م 1991

ُمسٜمد أمحد سمـ طمٜمبؾ: أسمق قمبد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سملـ طمٜمبلؾ سملـ  -

قم٤مدل  -: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط   حت٘مٞمؼهل(241: تهالل سمـ أؾمد اًمِمٞمب٤مين )
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   هلل1421اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م  اًمٓمبٕم٦م إومم    وآظمرونُمرؿمد   

 م . 2111

سمٙملر أمحلد سملـ قمٛملرو اعمٕملروف سمل٤مًمبزار )ت:  قأسم: ُمسٜمد اًمبزار -

هل(  اعمح٘مؼ: حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل   وقم٤مدل سمـ ؾملٕمد وهملػمهؿ   292

اعمديٜمل٦م اعمٜملقرة  اًمٓمبٕمل٦م إومم  سملدأت  -اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م اًمٕمٚمقم وادٙملؿ 

 م.2119واٟمتٝم٧م م  1988

ُمسٜمد ادٛمٞمدي : أسمق سمٙمر قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم سمـ قمٞمسك سمـ قمبٞمد  -

هل(  حت٘مٞمؼ: طمسـ ؾمٚمٞمؿ أؾملد 219اهلل اًم٘مرر إؾمدي ادٛمٞمدي )ت: 

اَرايّن  اًمٜم٤مذ: دار اًمس٘م٤م  دُمِمؼ ؾمقري٤م  اًمٓمبٕم٦م: إومم    م.1996اًمده

ّمٜمػ ذم إطم٤مديل٨م وأصمل٤مر: أسملق سمٙملر سملـ أيب ؿملٞمب٦م  )ت: اعم -

 اًمري٤مض  –هل(  حت٘مٞمؼ: يمامل يقؾمػ ادقت  اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م اًمرؿمد 235

 .هل1419 إومم : اًمٓمبٕم٦م

 : نتب ايػسٚح.زابّعا
ـ ُمقؾمك   - ذظمػمة اًمٕم٘مبك ذم ذح اعماتبك: حمٛمد سمـ قمكم سمـ آدم سم

اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمراج اًمدوًمٞم٦م ًمٚمٜمنم  و دار آل سمروم ًمٚمٜمنم   اإلصمٞمقيب اًمَقًمهِقي

 ٦م إومم.واًمتقزيع  اًمٓمبٕم

ة اًمللذهكم اإل - ومّملل٤مح قمللـ ُمٕملل٤مين اًمّمللح٤مح: حيٞمللك سمللـ ُهَبللػْمَ

هللل(  حت٘مٞمللؼ: وملل١ماد قمبللد اعمللٜمٕمؿ أمحللد  اًمٜملل٤مذ: دار اًمللقـمـ  561)ت:

 هل.1417
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إيِماَمُل اعُمْٕمٚمِِؿ سمَٗمَقاِئِد ُُمْسٚمِؿ: قمٞم٤مض سمـ ُمقؾملك اًمٞمحّملبل )ت:  -

٤مقمل٦م هل(  حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر حيٞملك إؾملامقمٞمؾ  اًمٜمل٤مذ: دار اًمقومل٤ميف ًمٚمٓمب544

 م.1998 -هل1419واًمٜمنم واًمتقزيع  ُمٍم  اًمٓمبٕم٦م إومم  

حتٗم٦م إطمقذي سمنمح ضمل٤مُمع اًمؽمُملذي: أسملق اًمٕملال حمٛملد قمبلد  -

ـ سمـ قمبداًمرطمٞمؿ اعمب٤مريمٗمقرى )ت:  هل(  اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م 1353اًمرمح

 سمػموت. -اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

تٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد: أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ اًم -

هل(  حت٘مٞمؼ: ُمّملٓمٗمك سملـ أمحلد 463هلل سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمؼم )ت: قمبد ا

اًمٕمٚمللقي  حمٛمللد قمبللد اًمٙمبللػم اًمبٙمللري  اًمٜملل٤مذ: وزارة قمٛمللقم إوىملل٤مف 

 هل.1387واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م  اعمٖمرب  

تقضٞمح ًمنمح ارج٤مُمع اًمّمحٞمح: اسمـ اعمٚم٘مـ ْساج اًمديـ أسملق اًم -

ـ أمحد اًمِم٤مومٕمل اعمٍمي )ت:  حت٘مٞمؼ: دار  هل( 814طمٗمص قمٛمر سمـ قمكم سم

 .اًمٗمالح ًمٚمبح٨م اًمٕمٚمٛمل وحت٘مٞمؼ اًمؽماث

ذح صحٞمح اًمبخ٤مرى: أسملق ادسلـ قملكم سملـ ظمٚملػ سملـ قمبلد  -

هل(  حت٘مٞمؼ: أيب متلٞمؿ يل٤مْس سملـ إسملراهٞمؿ  دار 449اعمٚمؽ  اسمـ سمٓم٤مل )ت:

 -هلل 1423اًمٜمنم: ُمٙمتب٦م اًمرؿمد  اًمسٕمقدي٦م  اًمريل٤مض  اًمٓمبٕمل٦م اًما٤مٟمٞمل٦م  

 م.2113

٤مري: حمٛمقد سمـ أمحلد اًمٕمٞمٜملل قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمبخ -

 هل  ـمبٕم٦م: دار إطمٞم٤ميف اًمؽماث اًمٕمريب سمػموت. 855ت: 



 اٜــــــــــ١زايد   
 

 

(507) 

ومتح اًمب٤مري ذح صحٞمح اًمبخ٤مري: أمحد سمـ طمار اًمٕمس٘مالين  -

ـمبٕم٦م: دار اعمٕمروم٦م سمػموت   اْلٓمٞم٥م  هل(  حت٘مٞمؼ: حم٥م اًمديـ  852)ت:

 هل.1379

ومتح ذي ارجالل واإليمرام سمنمح سمٚمقغ اعمرام: حمٛملد سملـ صل٤مًمح  -

ٕماٞمٛملم  حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ: صبحل سمـ حمٛمد رُمْم٤من  أم إْسايف سمٜم٧م قمروم٦م اًم

سمٞمللقُمل  اًمٜملل٤مذ: اعمٙمتبلل٦م اإلؾمللالُمٞم٦م ًمٚمٜمنملل واًمتقزيللع  اًمٓمبٕملل٦م: إومم  

 .م2116 -هل  1427

ومللٞمض اًم٘مللدير ذح ارجلل٤مُمع اًمّمللٖمػم: قمبللد اًمللرؤوف سمللـ شملل٤مج  -

هللل(  اًمٜملل٤مذ: اعمٙمتبلل٦م اًمتا٤مريلل٦م 1131اًمٕملل٤مروملم سمللـ قمللكم اعمٜملل٤موي )ت:

 .له1356ُمٍم  اًمٓمبٕم٦م إومم   -ؼمىاًمٙم

يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم: ُج٤مل اًمديـ أسمق اًمٗمرج  -

هل(  حت٘مٞمؼ: قمكم طمسلم 597قمبد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد ارجقزي )ت: 

 .اًمري٤مض –اًمبقاب  اًمٜم٤مذ: دار اًمقـمـ 

حمٛمد سمـ يقؾمػ : ٙمقايم٥م اًمدراري ذم ذح صحٞمح اًمبخ٤مرياًم -

اًمٜمل٤مذ: دار   هلل(786:تديـ اًمٙمرُمل٤مين )سمـ قمكم سمـ ؾمٕمٞمد  ؿملٛمس اًمل

 -هللل 1356ومم: إٓمبٕملل٦م   اًمًمبٜملل٤من  إطمٞملل٤ميف اًمللؽماث اًمٕمللريب  سمللػموت

 .م1937

ك: اًمٙمقيملل٥م اًم - ٙمقيملل٥م اًمقهلل٤مج ذح صللحٞمح ُمسللٚمؿ )اعمسللٛمه

ل٤مج ذم ذح صلحٞمح ُمسلٚمؿ سملـ ادال٤مج(: حمٛملد  وض اًمَبٝمه ٤مج واًمره اًمقهه



 «طٛاف ضًُٝإ بٔ داٚد عًُٝٗا ايطالّ ع٢ً ْطا٥٘» حــدٜـح

 

(508) 

ي اًمِم٤مومٕمل  ٟمزيؾ ُمٙمل٦م اعمٙمرُمل٦م إُملم سمـ قمبد اهلل إَُرُمل اًمَٕمَٚمقي اهلََرر

ـ اًمٕمٚماميف سمرئ٤مؾم٦م اًمؼمومسقر ه٤مؿمؿ حمٛمد قمكم  واعما٤مور هب٤م  ُمراضمٕم٦م: رجٜم٦م ُم

ُمٙمل٦م اعمٙمرُمل٦م  اًمٜملل٤مذ: دار  -سمراسمٓمل٦م اًمٕملل٤ممل اإلؾملالُمل عمستِمل٤مرُمٝملدي ا

 م.2119 -هل   1431دار ـمقق اًمٜما٤مة  اًمٓمبٕم٦م إومم    اعمٜمٝم٤مج

 سملـ ؾملٚمٓم٤من  أسملق ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِملٙم٤مة اعمّمل٤مسمٞمح: قملكم -

هلل(  اًمٜمل٤مذ: دار اًمٗمٙمللر  1114ادسلـ ٟملقر اًملديـ اعملال اًم٘مل٤مري )ت: 

 م.2112   هل1422  ًمبٜم٤من  اًمٓمبٕم٦م إومم -سمػموت

ُمٕم٤ممل اًمسٜمـ: أسمق ؾمٚمٞمامن محد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اْلٓمل٤مب  -

طمٚمل٥م  اًمٓمبٕمل٦م إومم   -هل(  اًمٜم٤مذ: اعمٓمبٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م388)ت: اًمبستل

 م.1932هل  1351

ٗملل٤مشمٞمح ذم ذح اعمّملل٤مسمٞمح: ادسلللم سمللـ حمٛمللقد سمللـ ادسللـ  اعم -

هللل(  حت٘مٞمللؼ ودراؾملل٦م: رجٜملل٦م خمتّملل٦م ُمللـ  727اعمِمللٝمقُر سملل٤معُمْٔمِٝمري )ت: 

اعمح٘م٘ملم سم٢مذاف: ٟملقر اًملديـ ـم٤مًمل٥م  اًمٜمل٤مذ: دار اًمٜملقادر  وهلق ُملـ 

وزارة إوىمل٤مف اًمٙمقيتٞمل٦م  اًمٓمبٕمل٦م  -إصدارات إدارة اًما٘م٤موم٦م اإلؾملالُمٞم٦م

 .م2112 -هل  1433إومم  

ـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمسٚمؿ: أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ اعم - ٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُم

هل(  طم٘م٘مف وقمٚملؼ قمٚمٞملف وىملدم ًملف:  656قمٛمر سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مرـمبل )ت:

 -يقؾملػ قملكم سملديقي  -أمحلد حمٛملد اًمسلٞمد  -حمٞمل اًمديـ دي٥م ُمٞمستق 



 اٜــــــــــ١زايد   
 

 

(509) 

سملػموت(  )دار  -حمٛمقد إسمراهٞمؿ سملزال  اًمٜمل٤مذ: )دار اسملـ يمالػم  دُمِملؼ 

 .م1996 -هل  1417سمػموت(  اًمٓمبٕم٦م إومم   -اًمٓمٞم٥م  دُمِمؼ اًمٙمٚمؿ 

ٜمٝم٤مج ذم ذح صحٞمح ُمسٚمؿ سمـ ادا٤مج: أسمق زيمري٤م حيٞمل سمـ اعم -

(  ـمبٕم٦م: دار إطمٞم٤ميف اًملؽماث اًمٕملريب  سملػموت له676ذف اًمٜمقوي )ت:

 هل  اًمٓمبٕم٦م اًما٤مٟمٞم٦م.1392

 زابّعا: نتب ايعكٝد٠ ٚايفسم:
قمرض وٟم٘مد ذم ضقيف قم٘مٞمدة آرايف أيب ادسـ اًمسبٙمل آقمت٘م٤مدي٦م  -

 اًمٜمل٤مذ: يمٜملقز إؿملبٞمٚمٞم٤م   قمالالن سملـ حمٛملد اًمٕمالالن :اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح

 م.2119 – 1431ؾمٜم٦م اًمٜمنم: اًمٓمبٕم٦م إومم    اًمري٤مض 

ت:  ى )حمٛمللد اًمبللزدو أسمللق اًمٞمرسلل اعم١مًمللػ:  :أصللقل اًمللديـ -

 م.2113 -هل 1424     اًمٜم٤مذ: اعمٙمتب٦م إزهري٦م ًمٚمؽماث(هل493

اين ذقمبلللد ارجّبللل٤مر سملللـ أمحلللد اهلٛمللل  :سللل٦مذح إصلللقل اْلٛم -

دار إطمٞم٤ميف اًمؽماث اًمٕملريب ًمٚمٓمب٤مقمل٦م   :اًمٜم٤مذهل(  415) ت: إؾمدآسم٤مدي

   سمػموت.واًمٜمنم واًمتقزيع

ؾمٕمد اًمديـ ُمسٕمقد سمـ قمٛمر اًمتٗمت٤مزاين   :ذح اًمٕم٘م٤مئد اًمٜمسٗمٞم٦م -

  حت٘مٞمؼ: إؾملت٤مذ قملكم يملامل  اًمٜمل٤مذ: دار إطمٞمل٤ميف اًملؽماث (هل791ت: )

 م.2114 هل1436اًمٕمريب  

اعم١مًمػ: ؾمٕمد اًمديـ ُمسٕمقد سمـ  :ذح اعم٘م٤مصد ذم قمٚمؿ اًمٙمالم -

هل 1411  اًمٜم٤مذ: دار اعمٕم٤مرف اًمٜمٕمامٟمٞم٦م   (هل791ت: )قمٛمر اًمتٗمت٤مزاين  

 م.1981 -
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قمّمللٛم٦م إٟمبٞملل٤ميف قمٚمللٞمٝمؿ اًمسللالم: ومخللر اًمللديـ حمٛمللد سمللـ قمٛمللر  -

اًمٜمل٤مذ: ُمٜمِملقرات اًمٙمتبلل   ىمؿ  ُمٓمبٕم٦م اًمِمٝمٞمد  هل(616: تاًمرازي )

 .هل1416شم٤مريخ اًمٓمبع:   ٗملاًمٜما

ٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقايف واًمٜمحؾ: أسمق حمٛمد قمكم سملـ أمحلد سملـ اًم -

هلل(  اًمٜملل٤مذ: 456ؾملٕمٞمد سملـ طمللزم إٟمدًمزل اًم٘مرـمبلل اًمٔملل٤مهري)ت: 

 .اًم٘م٤مهرة –ُمٙمتب٦م اْل٤مٟمال

ٗم٘مف إيمؼم: ٕيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسمل٧م سملـ زوـملل سملـ ُمل٤مه اًم -

اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م  اًمٓمبٕم٦م إومم   -هل(  اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م اًمٗمرىم٤من151)ت: 

 .م1999  هل1419

ُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م ذم ٟم٘مض يمالم اًمِمٞمٕم٦م اًم٘مدري٦م: شم٘مل اًمديـ  -

أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ قمبدادٚمٞمؿ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ادراين ادٜمبكم اًمدُمِمل٘مل )ت: 

هل(  حت٘مٞمؼ: حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل  اًمٜم٤مذ: ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد 728

 م.1986  هل ٦1416م إومم  اإلؾمالُمٞم٦م  اًمٓمبٕم

 : نتب ايفك٘ ٚأصٛي٘.اخاَّط
إطمٙملللل٤مم اإلطمٙملللل٤مم ذح قمٛمللللدة إطمٙملللل٤مم: اسمللللـ دىمٞمللللؼ  -

 هل(: اًمٜم٤مذ: ُمٓمبٕم٦م اًمسٜم٦م اعمحٛمدي٦م  سمدون.712اًمٕمٞمد)ت:

 سملػموت  ،هل(  اًمٜمل٤مذ: دار اعمٕمرومل٦م 214ًمِم٤مومٕمل)ت: : ا مإ -

 م.1991/هل1411 اًمٜمنم  ؾمٜم٦م
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قملاليف اًملديـ  أسملق سمٙملر سملـ : نملائعسمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًم -

هلل(  اًمٜمل٤مذ: دار اًمٙمتل٥م 587ُمسٕمقد سمـ أمحد اًمٙم٤مؾمل٤مين ادٜمٗملل )ت: 

 م.1986 -هل 1416اًمٕمٚمٛمٞم٦م  اًمٓمبٕم٦م اًما٤مٟمٞم٦م  

أسمق ادسـ قمكم : ٤موي اًمٙمبػم ذم وم٘مف ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل اد -

هل(  اعمح٘مؼ: اًمِمٞمخ قمكم 451سمـ حمٛمد اًمبٖمدادي  اًمِمٝمػم سم٤معم٤موردي )ت: 

اًمِملٞمخ قمل٤مدل أمحلد قمبلد اعمقضملقد  اًمٜمل٤مذ: دار اًمٙمتل٥م   ٛمد ُمٕمقض حم

 م.1999- هل 1419 إومم  اًمٓمبٕم٦م ًمبٜم٤من –اًمٕمٚمٛمٞم٦م  سمػموت 

ٕمدة ذم ذح اًمٕمٛمدة ذم أطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم: قمكم سمـ إسملراهٞمؿ  اًم -

هل(  اًمٜم٤مذ: دار اًمبِمل٤مئر  724أسمق ادسـ  قماليف اًمديـ اسمـ اًمٕمٓم٤مر )ت: 

 إومم  اًمٓمبٕمل٦م ًمبٜمل٤من  –ٜمنم واًمتقزيلع  سملػموت اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًم

 .م2116 - هل 1427

يمِمػ اًمٚما٤مم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم : ؿمٛمس اًمديـ  أسمق اًمٕملقن  -

هلل(  حت٘مٞملؼ: ٟملقر  1188حمٛمد سمـ أمحد سمـ ؾم٤ممل اًمسٗم٤مريٜمل ادٜمبكم )ت: 

اًمٙمقي٧م   -اًمديـ ـم٤مًم٥م  اًمٜم٤مذ: وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م 

 .م2117 هل 1428 إومم  اًمٓمبٕم٦م ري٤م ؾمق –دار اًمٜمقادر 

ُم٤مًمللؽ سمللـ أٟمللس سمللـ ُم٤مًمللؽ سمللـ قملل٤مُمر اعمللدين )ت: : ٟملل٦ماعمدو   -

  هللل 1415هللل(  اًمٜملل٤مذ: دار اًمٙمتلل٥م اًمٕمٚمٛمٞملل٦م  اًمٓمبٕملل٦م إومم  179

 م.1994
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ـ أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ قمبد ادٚمٞمؿ سمـ  -  ٛمقع اًمٗمت٤موي : شم٘مل اًمدي

ـ سملـ حمٛملد سملـ ىم٤مؾملؿ  هل(  حت٘مٞمؼ: قمبلد اًملرمح728شمٞمٛمٞم٦م ادراين )ت: 

اًمٜم٤مذ:  ٛملع اعمٚملؽ ومٝملد ًمٓمب٤مقمل٦م اعمّملحػ اًمنمليػ  اعمديٜمل٦م اًمٜمبقيل٦م  

   .م1995  هل1416اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م  قم٤مم اًمٜمنم: 

ـ  قأسم: ٖمٜملاعم - هل(  اًمٜم٤مذ: 621سمـ ىمداُم٦م  )ت: احمٛمد ُمقومؼ اًمدي

 .م1968 -هل 1388ُمٙمتب٦م اًم٘م٤مهرة  شم٤مريخ اًمٜمنم: 

ؿمٛمس اًملديـ أسملق قمبلد :  ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾُمقاه٥م ارجٚمٞمؾ ذم -

هلل(  954اهلل حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًملرمحـ اًمٓمراسمٚمزل  اعمل٤مًمٙمل )ت: 

 .م1992 هل 1412اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر  اًمٓمبٕم٦م اًما٤مًما٦م  

هل(  1251ٟمٞمؾ إوـم٤مر: حمٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين اًمٞمٛمٜمل )ت:  -

  اًمٓمبٕمل٦م حت٘مٞمؼ: قمّم٤مم اًملديـ اًمّملب٤مسمٓمل  اًمٜمل٤مذ: دار ادلدي٨م  ُمٍمل

 م.1993هل  1413إومم  

 : نتب ايًػ١ ٚاملعاجِ. ضادّضا
:   حت٘مٞملؼهلل(816: تتٕمريٗم٤مت: قمكم سملـ حمٛملد ارجرضمل٤مين )اًم -

اًمٓمبٕمل٦م   ًمبٜمل٤من  ُج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚماميف سم٢مذاف: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞمل٦م سملػموت

 .م1983  هل1413إومم 

محد سمـ أمحد سمـ إزهري اهلروي  أسملق ُمٜمّملقر : هتذي٥م اًمٚمٖم٦م -

هل(  اعمح٘مؼ: حمٛمد قمقض ُمرقم٥م  اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤ميف اًمؽماث 371)ت: 

 م.2111 إومم  اًمٓمبٕم٦م سمػموت  –اًمٕمريب 
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ُجل٤مل :  ٛمع سمح٤مر إٟمقار ذم همرائ٥م اًمتٜمزيؾ وًمٓم٤مئػ إظمب٤مر -

هلل(  986اًمديـ  حمٛمد ـمل٤مهر سملـ قملكم اًمّملدي٘مل اهلٜملدي اًمَٗمتهٜمِلل  )ت: 

 -هل  1387امٟمٞم٦م  اًمٓمبٕم٦م: اًما٤مًما٦م  اًمٜم٤مذ: ُمٓمبٕم٦م  ٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕما

 .م1967

ّمب٤مح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمبػم: أمحد سمـ حمٛملد سملـ قملكم اعم -

هلل(  اًمٜمل٤مذ: اعمٙمتبل٦م 771اًمٗمٞمقُمل صمؿ ادٛمقي  أسمق اًمٕمب٤مس )ت: ٟمحلق 

 .سمػموت –اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

ٕماللؿ اًمقؾمللٞمط:  ٛمللع اًمٚمٖملل٦م اًمٕمرسمٞملل٦م سم٤مًم٘ملل٤مهرة  )إسمللراهٞمؿ اعم -

حمٛملد اًمٜمال٤مر(  اًمٜمل٤مذ: دار   ُمد قمبد اًم٘م٤مدرطم٤م  أمحد اًمزي٤مت  ُمّمٓمٗمك

 .اًمدقمقة

ٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م اددي٨م وإصملر: أسملق اًمسلٕم٤مدات اعمبل٤مرك سملـ اًم -

 حت٘مٞمؼ: ـم٤مهر أمحد اًمزاوي  وحمٛمقد حمٛملد (هل616ت: )  حمٛمد ارجزري

 هل.  1399ـمبٕم٦م: اعمٙمتب٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت    اًمٓمٜم٤مطمل

 : نتب ايتازٜذ ٚايرتاجِ. ضابّعا
ب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب: أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمبد اهلل ؾمتٞمٕم٤مآ -

هل(  حت٘مٞمؼ: 463سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمؼم سمـ قم٤مصؿ اًمٜمٛمري اًم٘مرـمبل )ت: 

هل  1412قمكم حمٛمد اًمبا٤موي  اًمٜم٤مذ: دار ارجٞمؾ  سمػموت  اًمٓمبٕم٦م إومم  

 .م1992 -
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ـ ص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م: اإل - هل(  852طمار اًمٕمس٘مالين )ت: اسم

د قمبد اعمقضمقد وقمغم حمٛمد ُمٕمقض  اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م حت٘مٞمؼ: قم٤مدل أمح

 .هل1415 - إومم اًمٓمبٕم٦م سمػموت  –اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

هلل(  852سمـ طمار اًمٕمس٘مالين )ت: : اإٟمب٤ميف اًمٖمٛمر سم٠مسمٜم٤ميف اًمٕمٛمر -

ـ طمبٌم  اًمٜم٤مذ: اعماٚمس إقمغم ًمٚمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م  رجٜم٦م  -حت٘مٞمؼ: د طمس

 .م1969  هل1389إطمٞم٤ميف اًمؽماث اإلؾمالُمل  ُمٍم  قم٤مم اًمٜمنم:

ؿمٛمس اًمديـ أسملق : شم٤مريخ اإلؾمالم َوَوومٞم٤مت اعمِم٤مهػم َوإقمالم -

هل(  اعمح٘مؼ: اًمديمتقر سمِم٤مر قملّقاد ُمٕملروف  748قمبد اهلل  اًمذهبل )ت: 

 .م2113اًمٜم٤مذ: دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل  اًمٓمبٕم٦م إومم  

شم٤مريخ سمٖمداد: أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اْلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي  -

ؼ: اًمديمتقر سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف  اًمٜم٤مذ: دار اًمٖمرب هل(  حت٘مٞم463)ت: 

 .م 2112 - هل1422 إومم  اًمٓمبٕم٦م سمػموت  –اإلؾمالُمل 

طماللر    اسمللـهتللذي٥م اًمتٝمللذي٥م: أسمللق اًمٗمْمللؾ أمحللد سمللـ قمللكم -

هل(  اًمٜم٤مذ: ُمٓمبٕم٦م دائرة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م  اهلٜمد  852اًمٕمس٘مالين )ت: 

 هل.1326اًمٓمبٕم٦م إومم  

يف اًمرضم٤مل: يقؾملػ سملـ قمبلد اًملرمحـ سملـ هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمام -

هللل(  حت٘مٞمللؼ: د. سمِملل٤مر قمللقاد 742يقؾمللػ  أسمللق ادالل٤مج   اعمللزي )ت: 

 – 1411 إومم  اًمٓمبٕمل٦م سملػموت  –ُمٕمروف  اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م 
 هل.1981
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طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤ميف وـمب٘م٤مت إصٗمٞم٤ميف: أسملق ٟمٕملٞمؿ إصلبٝم٤مين )ت:  -

 م.1974 -هل 1394ُمٍم    هل(  اًمٜم٤مذ: اًمسٕم٤مدة431

  اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قملكم قأسم :درر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اعم٤مئ٦م اًما٤مُمٜم٦ماًم -

حمٛملد قمبلد اعمٕمٞملد ضل٤من    هلل(  حت٘مٞملؼ852سمـ طمار اًمٕمسل٘مالين )ت: ا

اهلٜمد  اًمٓمبٕم٦م اًما٤مٟمٞم٦م   -صٞمدر اسم٤مد  اًمٜم٤مذ:  ٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕماامٟمٞم٦م

 .م1972هل/ 1392

حمٛمد سمـ أمحد سمـ ؾمػم أقمالم اًمٜمباليف: ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمبد اهلل  -

هل(  حت٘مٞمؼ :  ٛمققم٦م ُملـ اعمح٘م٘مللم 748قماامن سمـ ىَم٤مْيامز اًمذهبل  )ت : 

سم٢مذاف اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟمل٤مؤوط  اًمٜمل٤مذ: ُم١مؾمسل٦م اًمرؾمل٤مًم٦م  اًمٓمبٕمل٦م  

 . م1985 -هل  1415اًما٤مًما٦م   

سػم واعمٖم٤مزي: حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سملـ يسل٤مر اعمٓمٚمبلل سمل٤مًمقٓيف  اًم -

  سملػموت –اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر  ؾ زيم٤مرحت٘مٞمؼ: ؾمٝمٞم  هل(151اعمدين )ت: 

 .م1978  هل 1398اًمٓمبٕم٦م: إومم 

هل(  اًمٜم٤مذ: 911ضمالل اًمديـ اًمسٞمقـمل )ت: : ـمب٘م٤مت ادٗم٤مظ -

 هل.1413اًمٓمبٕم٦م إومم   سمػموت -دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى: قمبد اًمقه٤مب سمـ شم٘مل اًمديـ اًمسبٙمل  -

ٛمد اًمٓمٜمل٤مطمل د. قمبلد اًمٗمتل٤مح حمٛملد اعمح٘مؼ: د. حمٛمقد حم  هل(771: ت)

 .  هل1413اًمٓمبٕم٦م اًما٤مٟمٞم٦م   اًمٜم٤مذ: هار ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع  ادٚمق
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ٓمب٘ملل٤مت اًمٙمللؼمى: أسمللق قمبللد اهلل حمٛمللد سمللـ ؾمللٕمد سمللـ ُمٜمٞمللع   اًم -

هل(  حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمبد 231اًمبٍمي  اًمبٖمدادي اعمٕمروف سم٤مسمـ ؾمٕمد )ت: 

 1411 إومم  اًمٓمبٕم٦م وت سمػم  اًم٘م٤مدر قمٓم٤م  اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 م. 1991 - هل

قمبلد اًملرمحـ سملـ أيب سمٙملر  ضملالل : ـمب٘م٤مت اعمٗمرسيـ اًمٕمنميـ -

هل(  اعمح٘مؼ: قمكم حمٛمد قمٛمر  اًمٜم٤مذ: ُمٙمتبل٦م 911اًمديـ اًمسٞمقـمل )ت: 

 هل.1396 إومم  اًمٓمبٕم٦م اًم٘م٤مهرة  –وهب٦م 

  حمٛملد سملـ ؿمل٤ميمر سملـ أمحلد سملـ قمبلد اًملرمحـ  :ومقات اًمقومٞم٤مت -

هل(  اعمح٘مؼ: إطمسل٤من قمبل٤مس  اًمٜمل٤مذ: 764ح اًمديـ )ت: اعمٚم٘م٥م سمّمال

 إومم. اًمٓمبٕم٦م سمػموت  -دار ص٤مدر

ٙم٤مؿمػ ذم ُمٕمروم٦م ُمـ ًمف رواي٦م ذم اًمٙمت٥م اًمست٦م: ؿمٛمس اًمديـ اًم -

هلل(  748أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سملـ قملاامن سملـ ىَمل٤مْيامز اًملذهبل )ت: 

اًم٘مبٚم٦م ًمٚما٘م٤موم٦م اًمٜم٤مذ: دار   أمحد حمٛمد ٟمٛمر اْلٓمٞم٥م   حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمقاُم٦م

 -هلل  1413ُم١مؾمس٦م قمٚمقم اًم٘مرآن  ضملدة  اًمٓمبٕمل٦م إومم   -اإلؾمالُمٞم٦م 
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 فٗسع املٛضٛعات
 زقِ ايصفخ١ املــٛضــٛع

 413 اعم٘مدُم٦م 

 419 اعمبح٨م إول: ٟمص اددي٨م وخترجيف

 426 اًمتٕمريػ سم٤مًمراوي إقمغم ًمٚمحدي٨ماعمبح٨م اًما٤مين: 

 434 اددي٨م اعمبح٨م اًما٤مًم٨م: رواي٤مت

 437 اًمنمح واًمتحٚمٞمؾاعمبح٨م اًمراسمع: 

 448 اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم ًمٚمحدي٨ماعمبح٨م اْل٤مُمس: 

 450 ىمْم٤مي٤م اددي٨م اًمرئٞمس٦ماعمبح٨م اًمس٤مدس: 

اعمٓمٚم٥م إول: ومْمؾ شمٕمٚمٞمؼ إقملامل ذم اعمسلت٘مبؾ قملغم 

 ُمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم

450 

 454 اعمٓمٚم٥م اًما٤مين: أطمٙم٤مم آؾمتاٜم٤ميف ذم اًمٞمٛملم

 463 قمٚمٞمف ذم اددي٨م اعمٓمٚم٥م اًما٤مًم٨م: اعمحٚمقف

اعمٓمٚم٥م اًمراسمع: ُم٤م جيقز ُمـ اًمٚمق  وىملقل اعمسلٚمؿ: ًملقٓ 

 يمذا: ًمٙم٤من يمذا

465 

 470 اعمٓمٚم٥م اْل٤مُمس: قمّمٛم٦م إٟمبٞم٤ميف

 482 اعمٓمٚم٥م اًمس٤مدس: ٟم٘مض اًمِمبٝم٤مت اعما٤مرة طمقل اددي٨م

 492 ُم٤م يستٗم٤مد ُمـ اددي٨ماعمبح٨م اًمس٤مسمع: ذيمر 



 «طٛاف ضًُٝإ بٔ داٚد عًُٝٗا ايطالّ ع٢ً ْطا٥٘» حــدٜـح
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 زقِ ايصفخ١ املــٛضــٛع
 497 اْل٤ممت٦م

 501 أهؿ اعمّم٤مدر

 517 قضققم٤متومٝمرس اعم

 


