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Research Summary 
Praise be to Allah, Lord, thank you for what Anat, and I thank you all thanks, and pray, 

and gave up on Our beloved prophet, Muhammad, his family and his divine good 

Hdehm and marched on the Day of Judgment. 

But after 

The most important findings 

1.related words that are compatible with each other in terms of performance and 

meaning. 

2.appropriate types Alhjaj with the fact that it is Alhjaj they are not the only one type of 

intensity and lightness trend until the verdict is given. 

3.retribution in Alhjaj no different from Alhjaj in terms of procedures and streaks and in 

terms of proof  ...  

4-The retribution in Alhjaj be in one kind only a Alhjh described as disciplined for 

being also passed referred to the complement of the subject it must be mentioned 

provisions that are in Alhjaj in is clarified and its ruling is not retribution but have ruled 

parental Awalarchao government. 

 ان أًمٗماظ ذات اًمّمٚمة ُمتقاوم٘مة ومٞمام سمٞمٜمٝما ُمـ طمٞمث إداء واعمٕمٜمك.-1

أٟمقاع اًمِمجاج ُمالئٛمة ُمع اًمقاىمع اًمتل شمٙمقن قمٚمٞمٝما اًمِمجاج ومٚمٞمست هل قمغم ٟمقع      واطمد ُمـ -2

 احلٙمؿ ادماها.اًمِمدة واخلٗمة طمتك يّمدر 

اًم٘مّماص ذم اًمِمجاج ٓ خيتٚمػ قمـ اًمِمجاج ُمـ طمٞمث اإلضمراءات واًمنمائط وُمـ طمٞمث -3

 اإلصمبات... 

ان اًم٘مّماص ذم اًمِمجاج يٙمقن ذم ٟمقع واطمد وم٘مط وهل اًمِمجة اعمقضحة وذًمؽ ًمٙمقهنا ُمٜمْمبٓمة -4

ًٓ ًمٚمٛمقضقع ٓ سمد ُمـ ذيمر إطمٙمام اًمتل شمٙمقن ذم اًمِمجاج ذم همػم  يمام ُمرت اإلؿمارة إًمٞمف وإيمام

 احلٙمقُمة. دآرؿما اٟمام يٙمقن طمٙمٛمٝما اًمدية او اعمقضحة واًمتل ٓ يٙمقن طمٙمٛمٝما اًم٘مّماص

 
 

 
 
 
 

 



 

   

 

 

 ٱ ٻ ٻ

احلٛمد هلل اًمذي ٟمنم سم٘مدرشمف اًمبنم وسف سمحٙمٛمتف وىمدر, وسمٕمث حمٛمدًا صغم اهلل قمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ إمم يماومة أهؾ اًمبادية واحلرض, وماطمؾ وطمرم وأسماح وطمٔمر ٓ يٖمٞمب قمـ سمٍمه وؾمٛمٕمف دسمٞمب 

اعمْمٓمريـ ويرى, ٓ يٕمزب قمـ قمٚمٛمف ُمث٘مال ذرة  ذم اًمٜمٛمؾ اذا رسى, يٕمٚمؿ اًمرس وأظمٗمك, يسٛمع أٟملم 

إرض وٓ ذم اًمسامء, واًمّمالة واًمسالم قمغم اًمٜمبل حمٛمد اعمحٛمقد وقمغم اًمف وصحبف واًمتاسمٕملم وُمـ 

اهتدى هبدهيؿ إمم يقم اًمديـ, سمٕمث اهلل حمٛمدًا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سماًمديـ اًم٘مقيؿ واهلدي اًمسديد 

ٝمتدون ومٗم٘مٝمقا ُما ومٞمف وٟمنموه سملم إٟمام ومسادوا سماًمدٟمٞما وؾمٕمدوا واٟمزل إًمٞمف يمتاسما وماهتدى إًمٞمف اعم

سمأظمرة ضمٕمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اخلػم ذم شمٕمٚمؿ أطمٙماُمف ووم٘مٝمٝما طمٞمث ىمال: ُمـ يرد اهلل 

, ومِمٛمؾ هذا اًمٕمٚمؿ مجٞمع ُما حيتاضمف اإلٟمسان ُمـ أطمٙمام قمبادشمف  (1)سمف ظمػما يٗم٘مف ذم اًمديـ ويٚمٝمٛمف رؿمده

الشمف وضمٜماياشمف, وىمد يمتبت سمحثًا ُمتقاضٕمًا ذم ضمزئٞمة ُمـ ضمزئٞمات ُمقضقع اجلٜماية قمغم ُما وأرسشمف وُمٕماُم

( وىمسٛمتف إمم ُم٘مدُمة وُمبحثلم وظمامتة وهق اًم٘مّماص ذم اًمِمجاج ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُملدون اًمٜمٗمس )

 يمإيت:

 اعمبحث إول: طم٘مٞم٘مة اًمِمجاج وأٟمقاقمٝما: وومٞمف ُمٓمٚمبان:

 اعمٓمٚمب إول: طم٘مٞم٘مة اًمِمجاج.

 اًمثاين: أٟمقاع اًمِمجاج.اعمٓمٚمب 

 اعمبحث اًمثاين: أطمٙمام اًمِمجاج: وومٞمف ُمٓمٚمبان:

 اعمٓمٚمب إول: اًم٘مّماص ذم اًمِمجاج.

 اعمٓمٚمب اًمثاين: اًمدية ذم اًمِمجاج وإرش واحلٙمقُمة.

 واهلل أؾمال أن ٓ يٛمٜمٕمٜما قمـ اًمٕمٚمؿ سمامٟمع وٓ ي٘مٓمٕمٜما قمـ اًمٕمٚمؿ سم٘ماـمع اٟمف ؾمٛمٞمع جمٞمب.

                                                           

 .2/718صحٞمح ُمسٚمؿ , سماب اًمٜمٝمل قمـ اعمساًمة: (1)



 

اًم٘مّماص ًمٖمة: ُم٠مظمقذ ُمـ ىمص إصمر وهق إشمباقمف , وُمٜمف اًم٘ماص: ٕٟمف يتبع إظمبار وأصمار , 

أي رضمٕما ُمـ اًمٓمريؼ اًمذي  (1)چڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄچ ىمقًمف شمٕمامم:

, ُمٕمٜماه (2)چ﮷﮸ ﮵﮶ ﮴  ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھچؾمٚمٙماه وىمقًمف شمٕمامم: 

ُمٕمٜمك اًم٘مّماص ؾمٚمقك ـمريؼ اًم٘ماشمؾ ذم ضمٜمايتف ُمع اعم٘متقل ومٞمّمٜمع سمف ُمثؾ اشمبٕمل أصمره وقمغم ذًمؽ يٙمقن 

ُما صٜمع ُمٕمف وأيْما ًمف ُمٕمٜما أظمر ُمـ اًم٘مص وُمٜمف اظمذ اًم٘مّماص ٕٟمف جيرطمف سماًم٘مّماص ُمثؾ ضمرطمف 

 .(3)اًمذي طمّمؾ ُمٜمف سماعم٘متقل ومٞم٘مال أىمص احلايمؿ ومالٟما ُمـ ومالن إذا اىمتص ُمٜمف ومجرطمف ُمثؾ ضمرطمف

اء: ومٝمق ُمٕماىمبة اجلاين سمٛمثؾ ضمٜمايتف قمغم أرواح اًمٜماس أو وأُما اًم٘مّماص ذم اصٓمالح اًمٗم٘مٝم

 .(4)قمْمق ُمـ أقمْمائٝمؿ

                                                           

 .64اًمٙمٝمػ: أية:  (1)

 .11اًم٘مّمص: أية:  (2)

ًمسان اًمٕمرب, حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ قمغم, أسمق اًمٗمْمؾ, مجال اًمديـ اسمـ ُمٜمٔمقر إٟمّماري اًمرويٗمٕمك اإلومري٘مل  (3)

 حمٛمد اًمديـ جمد اًمٚمٖمقي ًمٚمٕمالُمة: اعمحٞمط اًم٘ماُمقس, 7/75:هـ1414 - 3ط -سمػموت–هـ( دار صادر711)ت:

اًمؽماث ذم ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة سم٢مذاف: حمٛمد ٟمٕمٞمؿ  حت٘مٞمؼ ُمٙمتب: حت٘مٞمؼ( هـ817: ت) آسمادي اًمٗمػموز يٕم٘مقب سمـ

, 2/108:م2005 -هـ1426 ,8ط-ًمبٜمان–اًمٕمرىمُسقد, ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة ًمٚمٓمباقمة واًمٜمنم واًمتقزيع, سمػموت 

 سماؾمؾ حمٛمد: حت٘مٞمؼ( هـ538: ت) ضماراًمٚمف اًمزخمنمي , أمحد سمـ قمٛمرو سمـ حمٛمقد اًم٘ماؾمؿ أسمق, اًمبالهمة أؾماس

 أسمقسمٙمر, مجٝمرةاًمٚمٖمة, 2/108:م1998 - هـ1419 ,1ط -ًمبٜمان–سمػموت  اًمٕمٚمٛمٞمة, داراًمٙمتب: اًمسقد قمٞمقن

- سمػموت–ًمٚمٛماليلم اًمٕمٚمؿ دار: يمل سمٕمٚمب ُمٜمػم رُمزي: حت٘مٞمؼ( هـ321:ت) إزدي دريد سمـ احلسـ سمـ حمٛمد

 .2/1060:م1987 ,1ط

, واجلٜمايات ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل دراؾمة 6/85, وذح زاد اعمست٘مٜمع: 2/201قمغم اسمـ اًم٘ماؾمؿ: طماؿمٞمة اًمباضمقري (4)

 =, ودؾمتقر اًمٕمٚمامء  147: 2سملم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًم٘ماٟمقن, حلسـ قمكم اًمِمادزم دار اًمٙمتاب اجلاُمٕمل, ط



 

   

 

 اًمِمجاج ذم اًمٚمٖمة: 

اًمِمجاج: مجع ؿمجة وهل ضمرح ذم اًمرأس أو اًمقضمف, واًمٗمرق  سملم اًمِمجة واجلرح: أن اًمِمجة 

شمرضسمف  سمٌمء ومتجرطمف ومٞمف وشمِمؼ  شمٙمقن ذم اًمرأس واًمقضمف, واجلرح يٙمقن ذم ؾمائر اجلسد: وهق ان

. وٓ ومرق سملم اًمِمجاج ذم اًمٚمٖمة وسملم اًمِمجاج ذم (1)ضمٚمده ,صمؿ اؾمتٕمٛمؾ ذم همػمه ُمـ إقمْماء

 .(2)اصٓمالح اًمٗم٘مٝماء ومٞمام اقمٚمؿ

 إًمٗماظ ذات اًمّمٚمة:

 أوٓ: اًم٘مقد, هق ًمٗمظ ُمرادف ًمٚم٘مّماص ًمذا ؾم٠مشمٙمٚمؿ قمـ ُمٕمٜماها ذم اًمٚمٖمة واصٓمالح اًمٗم٘مٝماء: 

ٖمة, هق ٟم٘مٞمض اًمسقق  وماًم٘مقد ُمـ أُمام  واًمسقق ُمـ اخلٚمػ وُمٜمف أىماده ظمٞمالً, أ. اًم٘مقد ذم اًمٚم 

 .(3)أقمٓماه ًمٞم٘مقدها

 

 

 

                                                                                                                                                                          

, 1طسمػموت,  -وضماُمع اًمٕمٚمقم ذم اصٓمالطمات اًمٗمٜمقن , ًمٕمبد اًمٜمبل قمبد اًمرؾمقل, دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة=

, أٟمٞمس اًمٗم٘مٝماء ذم شمٕمريػ إًمٗماظ اعمتداوًمة سملم اًمٗم٘مٝماء, ىماؾمؿ سمـ قمبد اهلل سمـ أُمػم قمكم اًم٘مقٟمقي 2/47م:2000

, 108هـ:1424-م2004هـ( حت٘مٞمؼ: حيٞمك طمسـ ُمراد: دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة: 978اًمروُمل احلٜمٗمل )ت: 

 .1/30واًم٘مّماص ذم اًمٗم٘مف اجلٜمائل:

 .2/201, طماؿمٞمة اًمباضمقري: 109ٞمس اًمٗم٘مٝماء:, أٟم 2/304ًمسان اًمٕمرب ومّمؾ اًمِملم: (1)

هـ(: دار 587سمدائع اًمّمٜمائع ذم شمرشمٞمب اًمنمائع: قمالء اًمديـ, أسمق سمٙمر سمـ ُمسٕمقد سمـ أمحد اًمٙماؾماين احلٜمٗمل )ت: (2)

 .1/215,  وزاد اعمست٘مٜمع:7/296م:1986 -هـ 1406, 2اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة, ط

 . 3/370, ًمسان اًمٕمرب:  9/193 يٜمٔمر: هتذيب اًمٚمٖمة : (3)



 

ُمٕمٜماه اًم٘مّماص, وـمقل اًمٔمٝمر واًمٕمٜمؼ, وـمٚمب اًم٘مقد ُمـ اًم٘ماشمؾ, واؾمت٘مدت  واًم٘مقد حمريمة:

, وُمٜمف ورود (1)اإلُمام ُمـ اًم٘ماشمؾ وماىمادين ُمٜمف, واًم٘مقد: ىمتؾ اًمرضمؾ سماًمرضمؾ وُمٜمف ىمٞمد ومالن سمٗمالن ىمقداً 

ـِ قَمبَّاٍس  ٞمَّةٍ اًم٘مقد سمٛمٕمٜمك اًم٘مّماص, يمام ذم طمديث اسْم ـْ ىُمتَِؾ ذِم قِمٛمِّ ٞمٍَّة سمَِحَجٍر َأْو  (2)ىَماَل: <َُم َأْو ِرُمِّ

ـْ ىُمتَِؾ قَمْٛمًدا وَمُٝمَق ىَمَقٌد>  .(3)ؾَمْقٍط َأْو قَمًّما وَمَٕمْ٘مُٚمُف قَمْ٘مُؾ اخْلََٓم٢ِم, َوَُم

اًم٘مقد سماًمتحريؽ: اًم٘مّماص وىماد اًم٘ماشمؾ سماًم٘متؾ, ىمتٚمف سمف  ب. اًم٘مقد ذم اصٓمالح اًمٗم٘مٝماء:

واًم٘مّماص ُم٠مظمقذ ُمـ اًم٘مص وهق اًم٘مٓمع وي٘مال اىمص احلايمؿ ومالٟما ُمـ ىماشمؾ وًمٞمف وماىمتص ُمٜمف (4)ىمقداً 

وي٘مال ًمٚمٛم٘مراض ُم٘مص وىماصّمت ومالٟما ُمـ طم٘مف إذا ىمٓمٕمت ًمف ُمـ ُماًمؽ ُمثؾ طم٘مف ووضع 

 .(5)د اًم٘ماشمؾ سمحبؾ وهمػمه إمم اًم٘متؾ اًم٘مّماص ُمقضع اعمامصمٚمف اًم٘مقد ُم٠مظمقذ ُمـ ىمقد اعمست٘مٞم

                                                           
يٜمٔمر ًمسان اًمٕمرب , ىمقد , سماب اًمدال ومّمؾ اًم٘ماف , ًمّمحاح شماج اًمٚمٖمة وصحاح اًمٕمرسمٞمة, أسمق ٟمٍم إؾمامقمٞمؾ سمـ  (1)

 1407 4ط- سمػموت–هـ( حت٘مٞمؼ: أمحد قمبد اًمٖمٗمقر قمٓمار: دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم 393محاد اجلقهري اًمٗمارايب )ت: 

, 2/108: أؾماؾماًمبالهمةًمٚمزخمنمي,  5/196:سماسم٘مقدواًمٕمٞمٜمٚمٚمخٚمٞمؾ,  ٞمطىماُمقؾماعمح,  1/358:م 1987 -  هـ

 2/1060:مجٝمرةاًمٚمٖمة

اًمٕمامية: اًمْمالل, وهل ومٕماًمة ُمـ اًمٕمٛمك. وطمٙمك اًمٚمحٞماين: شمريمتٝمؿ ذم قمٛمٞمة وقمٛمٞمة, وهق ُمـ اًمٕمٛمك. وىمتٞمؾ قمٛمٞما  (2)

 .15/97أي مل يدر ُمـ ىمتٚمف. يٜمٔمر: ًمسان اًمٕمرب:

هـ(حت٘مٞمؼ: قمبد اًمٗمتاح أسمق 303محد سمـ ؿمٕمٞمب سمـ قمكم اخلراؾماين, اًمٜمسائل )ت: ؾمٜمـ اًمٜمسائل أسمق قمبد اًمرمحـ أ (3)

 اسمـ ؾمٜمـ,  8/40:اًمٕمٛمد سماسمٙمٛمديةؿمبف,  1986 - 1406 ,2ط-طمٚمب–همدة: ُمٙمتب اعمٓمبققمات اإلؾمالُمٞمة 

 قمبد وم١ماد حمٛمد: حت٘مٞمؼ( هـ273: ت) يزيد أسمٞمف اؾمؿ وُماضمة اًم٘مزويٜمل, يزيد سمـ حمٛمد اهلل قمبد أسمق ُماضمة اسمـ ُماضمة

د: اًم٘مق وسملم اعم٘متقل وزم سملم طمال ُمـ سماب, احلٚمبل اًمبايب قمٞمسك ومٞمّمؾ - اًمٕمرسمٞمة اًمٙمتب إطمٞماء دار: اًمباىمل

2/880. 

هـ(: اعمٓمبٕمة اًمٕماُمرة, 537ـمٚمبة اًمٓمٚمبة, قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ إؾمامقمٞمؾ, أسمق طمٗمص, ٟمجؿ اًمديـ اًمٜمسٗمل )ت:  (4)

, ؾمقرية–اًم٘ماُمقس اًمٗم٘مٝمل اًمديمتقر ؾمٕمدي أسمق طمبٞمب: دار اًمٗمٙمر. دُمِمؼ  163هـ:1311ُمٙمتبة اعمثٜمك سمبٖمداد: 

طماُمد صادق  -اس ىمٚمٕمجل٘مٝماء, حمٛمد روُمٕمجٛمٚمٖمةاًمٗم, 309:م 1993: شمّمقير,  م1988-هـ1408, 2ط

, أٟمٞمس اًمٗم٘مٝماء, ىماؾمؿ سمـ قمبد اهلل 372م:1988-هـ1408, 2ىمٜمٞمبل: دار اًمٜمٗمائس ًمٚمٓمباقمة واًمٜمنم واًمتقزيع, ط

-م2004هـ( حت٘مٞمؼ: حيٞمك طمسـ ُمراد: دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة: 978سمـ أُمػم قمكم اًم٘مقٟمقي اًمروُمل احلٜمٗمل )ت:

 .108هـ:1424

 .241اًمزاهر ذم همريب أًمٗماظ اًمِماومٕمل: (5)



 

   

 

وهق ًمٗمظ ُمرادف ًمٚمِمجاج ومل يٙمد يٗمرق سمٞمٜمٝمام إٓ ذم اصٓمالح اًمٗم٘مٝماء طمتك ان  صماٟمٞمًا: اجلراح

سمٕمض اًمٗم٘مٝماء ضمٕمؾ ذًمؽ حتت قمٜمقان واطمد وهق اجلراح ومٞمٙمقن اًمٗمرق اصٓمالطمل, وماًمِمجاج ذم 

 .(1)اًمرأس واًمقضمف واجلراح ذم ؾمائر اًمبدن

ـ اجلرح وهق اًمٙمٚمؿ وضمرطمف يمٛمٜمٕمف: ضمرطمف, وآؾمؿ اجلرح وجيٛمع قمغم ُم واجلراح ذم اًمٚمٖمة:

ىمال اسمـ ومارس:  (2)ضمروح, واجلراح مجع ضمراطمة, رضمؾ ضمريح واُمرأة ضمريح ورضمؾ وٟمسقة ضمرطمك

)ضمرح اجلٞمؿ واًمراء واحلاء أصالن اطمدمها: اًمٙمسب واًمثاين: ؿمؼ اجلٚمد, وم٘مقهلؿ: ضمرطمف سمحديدة 

ُمٕمٜماه آصٓمالطمل قمـ ُمٕمٜماه اًمٚمٖمقي طمٞمث شمتبٕمت ومٞمام ًمدي  , وٓ خيتٚمػ(3)ضمرطمًا وآؾمؿ اجلرح(

ُمـ ُمّمادر ومٚمؿ أضمد شمٕمريٗما ذم اصٓمالح اًمٗم٘مٝماء يٕمٓمل ُمٕمٜمك اجلراح إٓ إن اًمٗم٘مٝماء ضمٕمٚمقا اًمِمجاج 

ذم اًمرأس واًمقضمف واجلراح ذم ؾمائر اجلسد يمام ؾمب٘مت اإلؿمارةإًمٞمف, وماعمٕمٜمك واضح وهق ؿمؼ اجلٚمد 

 ٠م.ؾمقاء يمان قمغم ؾمبٞمؾ اًمٕمٛمد أو اخلٓم

                                                           

 –هـ(: داراًمٗمٙمر456اعمحغم سمأصمار, أسمق حمٛمد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم إٟمدًمز اًم٘مرـمبل اًمٔماهري )ت:  (1)

 سمـ قمكم احلسـ أسمق, اعمزين خمتٍم ذح وهق اًمِماومٕمل اإلُمام ُمذهب وم٘مف ذم اًمٙمبػم احلاوي,11/96: سمػموت

-هـ( حت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ُمٕمقض450سماًماموردي )ت: اًمِمٝمػم اًمبٖمدادي, اًمبٍمي طمبٞمب سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد

 .12/149:م 1999- هـ 1419 ,1ط-ًمبٜمان–اًمِمٞمخ قمادل أمحد قمبد اعمقضمقد: دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة, سمػموت 

, خمتار اًمّمحاح , زيـ اًمديـ أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمبد اًم٘مادر احلٜمٗمل 1/358اًمّمحاح ًمٚمجقهري: (2)

-صٞمدا–اًمدار اًمٜمٛمقذضمٞمة, سمػموت  -هـ( حت٘مٞمؼ: يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد: اعمٙمتبة اًمٕمٍمية 666اًمرازي )اعمتقرم: 

 .وىماُمقؾماعمحٞمٓمباسمجرح 55:م1999/  هـ1420 ,5ط

هـ( حت٘مٞمؼ: قمبد اًمسالم 395اًم٘مزويٜمل اًمرازي, أسمق احلسلم )ت:  ُمٕمجؿ ُم٘مايٞمس اًمٚمٖمة, أمحد سمـ ومارس سمـ زيمرياء (3)

 .1/51م:1979 -هـ 1399حمٛمد هارون: دار اًمٗمٙمر: 



 

شم٘مدم ُمٕمٜما إن اًمِمجاج ُمقضٕمٝما اًمرأس واًمقضمف وان اجلراح ُمقضٕمٝما ؾمائر اجلسؿ دون 

اًمرأس واًمقضمف, وان اًمٗم٘مٝماء اظمتٚمٗمقا ذم أىمساُمٝما وأٟمقاقمٝما إمم قمدة آراء: ُمٜمٝمؿ يرى أهنا إطمدى قمنم 

  ي٠ميت:ؿمجف وُمٜمٝمؿ ُمـ يراها قمنمة وُمٜمٝمؿ ُمـ يراها شمسع وم٘مط وشمٗمّمٞمؾ ذًمؽ يمام

وهل يمام ي٠ميت سمدءًا ُمـ أظمٗمٝما إمم  : إن اًمِمجاج إطمدى قمنمة وامم ذًمؽ ذهب احلٜمٗمٞمة,اًمرأي إول

 أؿمدها:

 اخلارصة: وهل اًمتل خترص اجلٚمد: أي شمِم٘مف وٓ ئمٝمر ُمٜمٝما اًمدم.-1

 اًمداُمٕمة: وهل اًمتل ئمٝمر ُمٜمٝما اًمدم وٓ يتجاوز ُمقضع اجلرح يماًمدُمع ذم اًمٕملم. -2

 يسٞمؾ ُمٜمٝما اًمدم, وشمسٛمك اًمبازًمة. اًمداُمٞمة: وهل اًمتل-3

 اًمباضٕمة: وهل اًمتل شمبْمع اًمٚمحؿ: أي شم٘مٓمٕمف.-4

اعمتالمحة: وهل اًمتل شمذهب ذم اًمٚمحؿ أيمثر مما شمذهب اًمباضٕمة , ويرى حمٛمد سمـ احلسـ: إن -5

 اعمتالمحة ىمبؾ اًمباضٕمة: وهل اًمتل يتالطمؿ ُمٜمٝما اًمدم ويسقد.

 جة وهل اًمتل شمسٛمك اًمسٛمحاق.اًمسٛمحاق: وهل ضمٚمدة ومقق اًمٕمٔمؿ شمّمؾ إًمٞمٝما اًمِم-6

 .وشمٔمٝمره اًمٕمٔمؿ وشمقضح اًمسٛمحاق شم٘مٓمع اًمتل وهل: اعمقضحة– 7

 اهلاؿمٛمة: وهل اًمتل هتِمؿ اًمٕمٔمؿ وشمٙمرسه. -8

 اعمٜمُ٘مٚمة: هل اًمتل شمٙمرس اًمٕمٔمؿ وشمٜم٘مٚمف إمم ُمقضع أظمر.-9

 أُمة: هل اًمتل شمّمؾ إمم أم اًمدُماغ , وهل ضمٚمدة رىمٞم٘مة حتت اًمٕمٔمؿ وومقق اًمدُماغ.-10



 

   

 

ُمٖمة: هل اًمتل شمّمؾ إمم شمٚمؽ اجلٚمدة اًمتل وصٚمت إًمٞمٝما أُمة , إٓ إن حمٛمدا مل يذيمرها: ٓن اًمدا -11

 .(1)اًمٜمٗمس ٓ شمب٘مك سمٕمدها وشمٙمقن قمٜمدئذ ىمتالً وٓ شمٕماُمؾ يماًمِمجاج

 شمتبع اًمٗم٘مٝماء هذه ُمـ أظمٗمٝما إمم أؿمدها ويمؾ واطمدة هلا اصمر فماهر وهلا طمٙمؿ  يمام ؾمٞم٠ميت.

: إن اًمِمجاج قمنمة هل ٟمٗمسٝما اًمتل ُمرت ُمٕمٜما ذم اًمرأي إول: آ ان اًمداُمٖمة ًمٞمست ُمٜمٝما اًمرأي اًمثاين

ومٚمذًمؽ شمٙمقن قمنمة وهق رأي اًمامًمٙمٞمة واًمِماومٕمٞمة واحلٜماسمٚمة وإُماُمٞمة, إٓ أن اًمامًمٙمٞمة حيذومقن 

اهلاؿمٛمة: ٕهنا ًمٞمست ُمـ اًمِمجاج اًمتل حمٚمٝما اًمرأس أو اًمقضمف, وإٟمام هل ُمـ ضمراح اًمبدن, وضمٕمٚمقا 

أيْما اًمداُمٖمة ُمـ ضمراح اًمبدن ًمٙمٜمٝمؿ أضاومقا اعمٚمٓماة: وهل اًمتل أزاًمت اًمٚمحؿ وىمرسمت ُمـ اًمٕمٔمؿ ومل 

يبؼ ُمٜمف إٓ ؾمؽم رىمٞمؼ, وإُماُمٞمة ضمٕمٚمقها شمسع: ٓن اعمتالمحة شمْماف إمم اًمباضٕمة ومٚمٝما ٟمٗمس اعمٕمٜمك, 

ت اؾمؿ وهق أيْما رأي اًمٔماهرية, إٓ أهنؿ مل ي٘مسٛمقها إمم ؿمجاج وضمراح, سمؾ ضمٕمٚمقها يمٚمٝما حت

 .(2)اجلراح

                                                           

سمػموت:  -هـ(: دار اعمٕمرومة 483اعمبسقط ًمٚمرسظمز , حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب ؾمٝمؾ ؿمٛمس إئٛمة اًمرسظمز )ت:  (1)

د سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ أمحد سمـ طمسلم ,واًمبٜماية ذح اهلداية ,أسمق حمٛمد حمٛمق26/73م  ,1993-هـ1414

 2000 -هـ 1420, 1ط-سمػموت, ًمبٜمان -هـ(: دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة 855اًمٖمٞمتاسمك احلٜمٗمل سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل )ت: 

, اًمبحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىمائؼ, زيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد, اعمٕمروف سماسمـ ٟمجٞمؿ اعمٍمي 13/188م: 

هـ( , 1138ر اًمرائؼ عمحٛمد سمـ طمسلم سمـ قمكم اًمٓمقري احلٜمٗمل اًم٘مادري)ت:هـ( وذم آظمره: شمٙمٛمٚمة اًمبح970)ت:

 .8/382: 2ط-وسماحلاؿمٞمة: ُمٜمحة اخلاًمؼ ٓسمـ قماسمديـ: دار اًمٙمتاب اإلؾمالُمل

, روضة 4/250هـ(:دار اًمٗمٙمر:1230( طماؿمٞمة اًمدؾمقىمل,حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمرومة اًمدؾمقىمل اًمامًمٙمل)ت:2)

هـ( حت٘مٞمؼ: زهػم اًمِماويش: 676ل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي )ت:اًمٓماًمبلم وقمٛمدة اعمٗمتلم , أسمق زيمريا حمٞم

 ,9/619,اًمنمح اًمٙمبػم:9/108م:1991-هـ1412, 3ط-قمامن -دُمِمؼ -اعمٙمتب اإلؾمالُمل, سمػموت

 11/69,اعمحغم:10/267واًمٚمٛمٕمة اًمدُمِم٘مٞمة:



 

 شم٘مسؿ اجلٜماية إمم ىمسٛملم: اجلٜماية قمغم اًمٜمٗمس واجلٜماية قمغم ُما دون اًمٜمٗمس

واًمِمجاج ىمسؿ ُمـ أىمسام اجلٜماية قمغم ُما دون اًمٜمٗمس وومٞمٝما أطمٙمام صمالث اًم٘مّماص واًمدية 

 وؾم٠مذيمر يمؾ واطمد ُمٜمٝما ذم ُمٓمٚمب ُمست٘مؾ. (2)أو احلٙمقُمة (1)وإرش

 اعمٓمٚمب إول: اًم٘مّماص ذم اًمِمجاج.

 اعمٓمٚمب اًمثاين: اًمدية ذم اًمِمجاج وإرش واحلٙمقُمة.

 اعمٓمٚمب إول: اًم٘مّماص ذم اًمِمجاج

 وومٞمف قمدة ُمسائؾ:

 : أدًمة ُمنموقمٞمة اًم٘مّماص ذم اًمِمجاج.اعمساًمة إومم

 ذوط وضمقب اًم٘مّماص ذم اًمِمجاج. اعمساًمة اًمثاٟمٞمة:

 ِمجاج.: وىمت طمٙمؿ اًم٘مّماص ذم اًماعمساًمة اًمثاًمثة

 يمٞمٗمٞمة اؾمتٞمٗماء اًم٘مّماص ذم اًمِمجاج. اعمساًمة اًمرسمٕمة:

 آًمة اًم٘مّماص ذم اًمِمجاج. :اعمساًمة اخلاُمسة

                                                           

َراطَماِت َواجْلَْٛمُع ُأُروٌش )َوإَِراٌش( سمَِقْزِن ومَِراشٍ 1) َْرُش: ِدَيُة اجْلِ ْٕ  .1/23: يٜمٔمر: اعمٖمرب ذم شمرشمٞمب اعمٕمرب:( ا

تِل ًَمٞمَْس ومِٞمَٝما ِدَيٌة َُمْٕمُٚمقَُمة َأن جُيْرَح اإلٟمساُن ذِم َُمقِضع ُمـ سمدٟمف سماَِم يبْ٘مك2) َراطَمات اًمَّ َٓ  ( احلُٙمقُمة ذِم َأْرش اجْلِ ؿَمٞمْٜمُف َو

 .4/70ُيبٓمِؾ اًمُٕمْمَق ومٞم٘متاُس احْلَايمِؿ أْرؿَمف: يٜمٔمر: هتذيب اًمٚمٖمة:



 

   

 

 أدًمة ُمنموقمٞمة اًم٘مّماص ذم اًمِمجاج: اعمساًمة إومم:

 اًم٘مّماص ذم اجلراح ُمنموع دل قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمتاب واًمسٜمة واإلمجاع:

 ﮶﮷ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ےچ ىمقًمف شمٕمامم:أوٓ:

      ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸

 .(1)چ       

 وضمف اًمدًٓمة : 

وًمام يمان طمٗمظ اًمٜمٗمس سماًم٘مّماص ومٙمذًمؽ يٙمقن ومٞمف طمٗمظ ُما دوهنا يمام ذيمرشمف أية وُمٜمٝما 

 اجلراح ومٞمجب ومٞمٝما اًم٘مّماص أيْمًا.

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ چوىمقًمف شمٕمامم 

 ھ  ھھ ھ  ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 .(2)چ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےے

 وضمف اًمدًٓمة: 

دًمت هذه أيات قمغم ُمنموقمٞمة اًم٘مّماص اًمذي شمرشمب قمغم اًمٕمٛمد اًمٕمدوان قمغم اًمٜمٗمس أو 

 . (3)قمغم ُما دون اًمٜمٗمس وُمٜمٝما اًمِمجاج واجلراح وهمػمها

                                                           

 .45: أية: اًمامئدة (1)

 . 179- 178اًمب٘مرة: أية:   (2)

يٜمٔمر: شمٗمسػم اجلاُمع ٕطمٙمام اًم٘مرآن = شمٗمسػم اًم٘مرـمبل: أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر سمـ ومرح إٟمّماري  (3)

 –هـ( حت٘مٞمؼ: أمحد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش, دار اًمٙمتب اعمٍمية 671اخلزرضمل ؿمٛمس اًمديـ اًم٘مرـمبل )ت:

 . 2/248:م1964- هـ1384 ,2ط -اًم٘ماهرة



 

 وُمـ اًمسٜمة
ِ

ـْ قَمبِْد اَّللَّ  : قَم
ِ

َٓ حَيِؾُّ َدُم اُْمِرٍئ , ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل اَّللَّ > : َّٓ َ إِ َٓ لِِإَ ُُمْسٚمٍِؿ, َيِْمَٝمُد َأْن 

ـَ ا ايِن, َواًماَمِرُق ُِم َّٓ سم٢ِِمطْمَدى صَمالٍَث: اًمٜمَّْٗمُس سمِاًمٜمَّْٗمِس, َواًمثَّٞمُِّب اًمزَّ , إِ
ِ

ُ َوَأينِّ َرؾُمقُل اَّللَّ ـِ اًمتَّاِرُك اَّللَّ ي ًمدِّ

 .(1)ًمِٚمَْجاَمقَمِة>

 وضمف اًمدًٓمة : 

حلؼ وٓ يّمح اًم٘مّماص آ سماحلؼ اعمنموع اًمذي يدل احلديث قمغم طمرُمة دم اعمسٚمؿ آ سما

 ذقمف اهلل شمٕمامم ًمٕمباده ذم احلٞماة .

ـِ َأيِب ًَمٞمغَْم  ـِ اسْم  وقَم
ِ

ـِ اهْمَتبَطَ ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل اَّللَّ َّٓ َأْن  (2): )َُم ُُم١ْمُِمٜمًا سمَِ٘متٍْؾ وَمُٝمَق ىَمَقُد َيِدِه, إِ

ـْ طَماَل ُدوٟمَ  ْ٘مُتقِل, وَمَٛم َٓ قَمْدٌل(ُيْرِِضَ َوزِمَّ اعْمَ ٌف َو َٓ ُيْ٘مَبُؾ ُِمٜمُْف َسْ  َوهَمَْمُبُف, 
ِ

. وذم (3)ُف وَمَٕمَٚمٞمِْف ًَمْٕمٜمَُة اَّللَّ

ُمـ ىمتؾ ذم قمٛمٞمًا أو رُمٞمًا ومٝمق », ىمال: ىمال رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: رواية قمـ اسمـ قمباس 

                                                           

صحٞمح اًمبخاري, حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمبد اهلل اًمبخاري اجلٕمٗمل حت٘مٞمؼ: حمٛمد زهػم سمـ ٟماس اًمٜماس: دار ـمقق  (1)

هـ, سماب ىمقًمف شمٕمامم إن اًمٜمٗمس 1422, 1اًمٜمجاة )ُمّمقرة قمـ اًمسٚمٓماٟمٞمة سم٢مضاومة شمرىمٞمؿ حمٛمد وم١ماد قمبد اًمباىمل( ط

هـ( حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد 261أسمق احلسلم اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمساسمقري )ت:  , صحٞمح ُمسٚمؿ سمـ احلجاج 9/5سماًمٜمٗمس:

 .3/1302سمػموت, سماب ُما يباح سمف دم اعمسٚمؿ: -قمبد اًمباىمل: دار إطمٞماء اًمؽماث اًمٕمريب 

َوُمـ اقمتبط ُُم١مُمٜما ىمتال َأي ىَمتٚمف سماِلَ ضِمٜمَاَية ويمؾ ُمـ َُماَت سمَِٖمػْم قِمّٚمة وم٘مد اقمتبط َوَُمات قمبٓمة. يٜمٔمر:همريب احلديث  (2)

 .2/63ًمٚمجقزي:

ُمسٜمد اًمِماومٕمل , أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ إدريس سمـ اًمٕمباس سمـ قمثامن سمـ ؿماومع سمـ قمبد اعمٓمٚمب سمـ قمبد ُمٜماف  (3)

 اًمٜمسخة قمغم: اًمٜمسخة هذه صححت ًمبٜمان–هـ( دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة, سمػموت 204اعمٓمٚمبل اًم٘مرر اعمٙمل )ت:

. 1/198:اًمٕمٛمد ضمراح سماب,  هـ1400: اهلٜمد سمالد ذم اعمٓمبققمة واًمٜمسخة إُمػمية سمقٓق ُمٓمبٕمة ذم اعمٓمبققمة

 . 7/98:آصٗمٞماء وـمب٘مات اًمٕمٚمامء طمٚمٞمة: يٜمٔمر, اًمٗمريايب طمديث ُمـ إٓ ٟمٙمتبف مل,  اًمثقري طمديث ُمـ همريب



 

   

 

, وُمـ ىمتؾ قمٛمدا ومٝمق ىمقد يده , ُمـ طمال دوٟمف ومٕمٚمٞمف ًمٕمٜمة اهلل واعمالئٙمة واًمٜماس  ظمٓم٠م وديتف دية ظمٓم٢م

 .(1)شأمجٕملم

 وضمف اًمدًٓمة:

)ؾمبحان  ذم هذا احلديث وضمقب اًم٘مّماص وأدائف إمم ُمستح٘مف وهق ُمٕمٚمقم ُمـ شمٕمجبف 

 (2)اهلل يا ام اًمرسمٞمع اًم٘مّماص يمتاب اهلل (

اًمٕماُمد سمٖمػم طمؼ قمٚمٞمف اًم٘مّماص إذا يمان  وم٘مد اضمتٛمٕمت إُمة قمغم ان اًم٘ماشمؾ وأُما اإلمجاع:

 .(3)ُمٙمٚمٗماً 

واحلاصؾ أن اًم٘مّماص صماسمت ذم اجلروح وهل شمِمٛمؾ ُما يمان ذا ُمٗمّمؾ وُما يمان همػم ذي 

ُمٗمّمؾ إذا أُمٙمـ اًمقىمقف قمغم ُم٘مداره سمحٞمث يٛمٙمـ اعم٘متص أن ي٘متص ُمـ اجلاين سمٛمثؾ اجلٜماية اًمقاىمٕمة 

 وضمف ًم٘مقًمف او ُمقضحة وُما دوهنا إذا أُمٙمـ ُمٜمف وؾمقاء يماٟمت اجلٜماية ُمقضحة أو دوهنا أو ومقىمٝما وٓ

 .(4)ومٞمٝما إظمذ  سماًمٕمدل

 اعمساًمة اًمثاٟمٞمة: 

 ذوط وضمقب اًم٘مّماص ذم اًمِمجاج:

أن يٙمقن اجلاين ُمٙمٚمٗمًا وم٠مُما اًمّمبل واعمجٜمقن ومال ىمّماص قمٚمٞمٝمام, ٓ ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم أٟمف -1

ٓ ىمّماص قمغم صبل وٓ جمٜمقن ويمذًمؽ يمؾ زائؾ اًمٕم٘مؾ سمسبب يٕمذر ومٞمف يماًمٜمائؿ واعمٖمٛمك قمٚمٞمف 

                                                           

ؾمٜمـ اًمدار ىمٓمٜمل, أسمق احلسـ قمكم سمـ قمٛمر سمـ أمحد سمـ ُمٝمدي سمـ ُمسٕمقد سمـ اًمٜمٕمامن سمـ ديٜمار اًمبٖمدادي اًمدارىمٓمٜمل  (1)

هـ( طم٘م٘مف وضبط ٟمّمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف: ؿمٕمٞمب آرٟم١موط, طمسـ قمبد اعمٜمٕمؿ ؿمٚمبل, قمبد اًمٚمٓمٞمػ طمرز 385)اعمتقرم: 

 . وىمال قمٜمف طمديث ُمرؾمؾ  4/80م: 2004 -ـ ه 1424 ,1ط,  ًمبٜمان –اهلل, أمحد سمرهقم : ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة, سمػموت 

 .11/162سماب إصمبات اًم٘مّماص ذم إؾمٜمان وُما ذم ُمٕمٜماه: ( يٜمٔمر: ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ ,2)

 .4/179( يٜمٔمر: سمداية اعمجتٝمد: 3)

 -هـ(: دار اسمـ طمزم 1250( اًمسٞمؾ اجلرار, حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل اًمِمقيماين اًمٞمٛمٜمل )ت:4)

 .1:1/750ط



 

ـِ اعمَْ  ـْ صَمالصََمٍة: قَم ـِ اًمٜمَّاِئِؿ وٟمحقها , ًمام روي ذم ؾمٜمـ أيب داود:<َأنَّ اًْمَ٘مَٚمَؿ ىَمْد ُروِمَع قَم َأ, َوقَم ْجٜمُقِن طَمتَّك َيؼْمَ

بِلِّ طَمتَّك َيْٕمِ٘مَؾ> ـِ اًمّمَّ وٕن اًم٘مّماص قم٘مقسمة ُمٖمٚمٔمة ومٚمؿ دمب قمغم اًمّمبل  (1)طَمتَّك َيْسَتٞمِْ٘مَظ, َوقَم

 .(2)وزائؾ اًمٕم٘مؾ يماحلدود وٕهنؿ ًمٞمس هلؿ ىمّمد صحٞمح ومٝمؿ يماًمٕم٘مؾ ظمٓم٠م

طمريب ٓ ٟمٕمٚمؿ ومٞمف ظمالومًا وٓ جيب سم٘متٚمف دية أن يٙمقن اعم٘متقل ُمٕمّمقُمًا ومال جيب اًم٘مّماص سم٘متؾ -2

وٓ يمٗمارة ٕٟمف ُمباح اًمدم قمغم اإلـمالق, وىمال سمٕمْمٝمؿ جيب اًم٘مّماص قمغم اًمذُمل سم٘متٚمف واًمدية إذا 

 .(3)قمٗمل قمٜمف ٕٟمف ٓ وٓية ًمف ذم ىمتٚمف, وىمال سمٕمْمٝمؿ جيب اًم٘مّماص دون اًمدية: ٕٟمف ٓ ىمٞمٛمة ًمف

 .(4)تحقل إمم آرش أو اًمدية أن يٙمقن ُمتٕمٛمدًا ٓ ىمّماص قمغم اخلٓم٠م سمؾ ي-3

 أن ٓ يٙمقن ضمزءًا ُمـ اجلاين يماسمٜمف أو طمٗمٞمده , وىمد اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝماء ذم ذًمؽ إمم رأيلم:-4

 .(5)ٓ ي٘متص ُمـ اًمقاًمد وأٓم وهق رأي اجلٛمٝمقر ُمـ احلٜمٗمٞمة واًمامًمٙمٞمة واًمِماومٕمٞمة  اًمرأي إول:

 وىمد اؾمتدًمقا: 

 .(6)ٓ ي٘متؾ اًمقاًمد سماًمقًمد>طمديث اًمٜمبل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ىمال:<-1

                                                           

 .4/130( ؾمٜمـ أيب داود, سماب ذم اعمجٜمقن يرسق أو يّمٞمب طمدا:1)

 .9/350, اًمنمح اًمٙمبػم قمغم ُمتـ اعم٘مٜمع: 7/234اًمّمٜمائع: ( يٜمٔمر: سمدائع2)

 .9/352اًمنمح اًمٙمبػم قمغم ُمتـ اعم٘مٜمع: (3)

 ( ٟمٗمس اعمّمدر.4)

, سمداية اعمجتٝمد, أسمق اًمقًمٞمد حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ رؿمد اًم٘مرـمبل  235-7/234سمدائع اًمّمٜمائع:  (5)

 احلاوي,  2/436: م 2004 - هـ1425: اًم٘ماهرة–هـ(: دار احلديث 595اًمِمٝمػم سماسمـ رؿمد احلٗمٞمد )ت:

 .13/349:اًمٙمبػم

هـ( حت٘مٞمؼ: حمٛمد 273( ؾمٜمـ اسمـ ُماضمة, اسمـ ُماضمة أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل, وُماضمة اؾمؿ أسمٞمف يزيد )ت: 6)

 .2/360ومٞمّمؾ قمٞمسك اًمبايب احلٚمبل: -حمٛمد وم١ماد قمبد اًمباىمل: دار إطمٞماء اًمٙمتب اًمٕمرسمٞمة 



 

   

 

ًمقضمقد اًمرمحة واًمِمٗم٘مة قمٜمد اًمقاًمديـ سمحٞمث ٓ طماضمة ًمٚم٘مّماص اًمذي ومٞمف اًمزضمر ًمٖمػممها وماًمِمٗم٘مة -2

 .(1)قمغم آسمـ متٜمٕمف ُمـ ىمتٚمف

ان اًم٘مّماص يٙمقن قمغم آم دون إب. وماذا ىمتٚمت إم وًمدها وماٟمف ي٘متص ُمٜمٝما اًمرأي اًمثاين:

 .(2)ُماُمٞمةًمقًمدها وهق رأي اإلُمام امحد وإ

 واؾمتدًمقا:

 إن احلديث اًمساسمؼ ٟمص قمغم اًمقاًمد ومل يٜمص قمغم إٓم . -1

 .(3)أهنا ًمٞمس هلا وٓية قمٚمٞمف وإٟمام اًمقٓية ًمألب  -2

هذه اًمنموط قماُمة ذم اًم٘مّماص ذم اًمٜمٗمس ويْماف إًمٞمٝما ذوط ظماصة ذم اًمِمجاج شمٙمقن 

 سملم اجلاين واعمجٜمل قمٚمٞمف وهل يمإيت:

 قمٚمٞمف ذم اًمِمجة ومٞمجب ان يٙمقن حمٚمٝما ُمتساٍو سمٞمٜمٝمام.اعمامصمٚمة سملم اجلاين واعمجٜمل -1

ان يٙمقن آؾمتٞمٗماء ممٙمٜمًا ومال يٙمقن اًم٘مّماص إٓ مماصمالً ذم اجلٜماية اًمتل يماٟمت قمٜمد اعمجٜمل قمٚمٞمف ذم -2

 اًمٕمْمق ٟمٗمسف وذم ٟمٗمس اجلٝمة اًمتل ومٞمٝما اًمِمجة.

ف وُم١مظمره ىمال اًمٙماؾماين: ٓ ي٘متص ُمـ اًمِماج إٓ ذم ُمقضع اًمِمجة ُمـ اعمِمجقج ُمـ ُم٘مدم رأؾم

ووؾمٓمف وضمٜمبٞمف: ٕن وضمقب اًم٘مّماص ًمٚمِّملم اًمذي يٚمحؼ اعمِمجقج, وذا خيتٚمػ سماظمتالف اعمقاضع 

 .(4)ُمـ اًمرأس , أٓ شمرى أن اًمِملم ذم ُم١مظمر اًمرأس ٓ يٙمقن ُمثؾ اًمِملم اًمذي ذم ُم٘مدُمف

                                                           

, اعمٝمذب, أسمق إؾمحاق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمِمػمازي 2/436, سمداية اعمجتٝمد: 7/235سمدائع اًمّمٜمائع:( 1)

 .9/359, اعمٖمٜمل:2/186هـ(: دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة:476)ت: 

 10/267, اًمٚمٛمٕمة اًمدُمِم٘مٞمة:9/619, اًمنمح اًمٙمبػم: (2)

 .10/64, اًمٚمٛمٕمة اًمدُمِم٘مٞمة: 9/760اعمٖمٜمل: (3)

 .7/309سمدائع اًمّمٜمائع: (4)



 

 وىمت احلٙمؿ سماًم٘مّماص ذم اًمِمجاج: اعمساًمة اًمثاًمثة:

 اًمِمجاج إمم رأيلم:اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝماء ذم وىمت احلٙمؿ ذم اًم٘مّماص ُمـ 

 اًمرأي إول:

ًمٚمِمجاج واجلراح وهق رأي احلٜمٗمٞمة  (1)ٓ حيٙمؿ ذم اًم٘مّماص إٓ سمٕمد اًمؼمء وآٟمدُمال

 .(2)واًمامًمٙمٞمة واحلٜماسمٚمة وىمقل ًمألُماُمٞمة

 واؾمتدًمقا:

ـَ َرضُمالً سمَِ٘مْرنٍ  -1 ِه, َأنَّ َرضُمالً ـَمَٕم ـْ ضَمدِّ ـْ َأسمِٞمِف, قَم ـِ ؿُمَٕمٞمٍْب, قَم ـْ قَمْٛمِرو سْم ذِم ُريْمَبتِِف, وَمَجاَء إمَِم اًمٜمَّبِلِّ  (3)قَم

 ََّأ>, صُمؿَّ ضَماَء إًَِمٞمِْف وَمَ٘ماَل: َأىِمْديِن, وَم٠َمىَماَدُه, صُمؿ  َأىِمْديِن, ىَماَل: <طَمتَّك شَمؼْمَ
ِ

ضَماَء إًَِمٞمِْف, وَمَ٘ماَل:  وَمَ٘ماَل: َيا َرؾُمقَل اَّللَّ

 قَمَرضْمُت, ىَماَل: <ىَمْد هَنَٞمْتُِؽ وَمَٕمَّمٞمْ 
ِ

 َصغمَّ َيا َرؾُمقَل اَّللَّ
ِ

ُ َوسَمَٓمَؾ قَمَرضُمَؽ> صُمؿَّ هَنَك َرؾُمقُل اَّللَّ َتٜمِل وَم٠َمسْمَٕمَدَك اَّللَّ

َأ َصاطِمُبُف( ـْ ضُمْرٍح طَمتَّك َيؼْمَ  .(4)اهلُل قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ َأْن ُيْ٘مَتصَّ ُِم

                                                           

ال: ُمّمدر أٟمدُمؾ اجلرح: إذا ىمارب اًمِمٗماء , أي اذا صٚمح, وهق ُمٓماوع دُمؾ. يٜمٔمر:  ُمٕمجؿ ًمٖمة آٟمدُم (1)

 .1/440, اعمٓمٚمع قمغم اًمٗماظ اعم٘مٜمع:  1/92اًمٗم٘مٝماء:

, اًمرؾماًمة ًمٚم٘مػمواين, أسمق حمٛمد قمبد اهلل سمـ )أيب زيد( قمبد اًمرمحـ 4/191, سمداية اعمجتٝمد:26/146اعمبسقط: (2)

, اًمتٝمذيب ذم اظمتّمار اعمدوٟمة, ظمٚمػ سمـ أيب اًم٘ماؾمؿ 124هـ( دار اًمٗمٙمر:386ٙمل )ت:اًمٜمٗمزي, اًم٘مػمواين, اًمامًم

هـ( دراؾمة وحت٘مٞمؼ: اًمديمتقر حمٛمد إُملم 372حمٛمد, إزدي اًم٘مػمواين, أسمق ؾمٕمٞمد اسمـ اًمؼماذقمل اًمامًمٙمل )ت: 

 - هـ1423, 1ط-وًمد حمٛمد ؾمامل سمـ اًمِمٞمخ: دار اًمبحقث ًمٚمٍدراؾمات اإلؾمالُمٞمة وإطمٞماء اًمؽماث, ديب

 .7/75, اعمبسقط ًمٚمٓمقد:4/553م:2002

 هق ىمرن طمٞمقان. (3)

, اًمسٜمـ اًمّمٖمرى ًمٚمٜمسائل, سماب آؾمتثٜماء سماًم٘مّماص ُمـ اجلراح 4/71ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل, سماب احلدود واًمديات: (4)

 . 2/217. شمٕمٚمٞمؼ ؿمٕمٞمب إرٟم١موط : إؾمٜماده ضٕمٞمػ. ُمسٜمد آُمام امحد:3/225واًم٘مٓمع:



 

   

 

َٟمَّْماُر ًمَِٞم٠مظُْمَذ هَلُْؿ اًمٜمَّبِلُّ -2 ْٕ ـَ صَماسمٍِت وَماضْمَتَٛمَٕمْت ا اَن سْم ـَ طَمسَّ اًْمِ٘مَّماَص وَمَ٘ماَل:  وسمام روي َأنَّ َرضُمالً ـَمَٕم

أَ  َأ َصاطِمُبُٙمْؿ صُمؿَّ َأىْمَتصَّ ًَمُٙمْؿ, وَمؼَمَ  .(1)اٟمَْتٔمُِروا طَمتَّك َيؼْمَ

 وضمف اًمدًٓمة :

 .(2)ب هذه اًمِمجة سمٗمٕمؾ شمٚمؽ اًمرساية ومت١مدي إمم اعمقتٓطمتامل أن شم٠مظمذ اًمرساية ومٞمف ومتٜم٘مٚم

 .(3)هنك قمـ آؾمت٘مادة ُمـ اجلرح طمتك يٜمدُمؾ> : <أن اًمٜمبل روى قمـ ضماسمر -3

ـْ ُِمثَْٚمَٝما اًْمِ٘مَّماُص ُأىِمصَّ ُِمٜمْفُ -4 سَمًة َيُٙمقُن ُِم ٞمِْػ ََضْ ضُمَؾ سمِاًمسَّ ضُمُؾ اًمرَّ َب اًمرَّ : َوإَِذا <ََضَ اوِمِٕملُّ  , ىَماَل اًمِمَّ

ـُ  َوإِنْ  َب َصْٗمَقاُن سْم اِرُق , وَمَ٘مْد ََضَ َّٓ اًمسَّ َٓ شُمْ٘مَٓمُع َيُد َأطَمٍد إِ َْرُش , َو ْٕ ـْ وِمٞمَٝما ىِمَّماٌص وَمَٕمَٚمٞمِْف ا  مَلْ َيُٙم

 َصغمَّ اهلُل قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ , ومَ 
ِ

سًما ؿَمِديًدا قَمغَم قَمْٝمِد َرؾُمقِل اَّللَّ ٞمِْػ ََضْ ـَ صَماسمٍِت سمِاًمسَّ اَن سْم َيْ٘مَٓمْع  َٚمؿْ ُُمَٕمٓمٍَّؾ طَمسَّ

 َصغمَّ اهلُل قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ َصْٗمَقاَن>
ِ

اُن سَمْٕمَد َأْن سَمِرَئ وَمَٚمْؿ ُيَٕماىِمْب َرؾُمقُل اَّللَّ  .(4)َصْٗمَقاُن َوقَمَٗما طَمسَّ

اًمرأي اًمثاين: جيقز اًم٘مّماص ىمبؾ اًمؼمء واؾمت٘مرار اًمِمجة وُمثقهلا  ًمٚمِمٗماء, وهق راي اًمِماومٕمٞمة , وسمف 

 .(5)ىمال إُماُمٞمة

 سمام ي٠ميت:واؾمتدًمقا 

: <أن رضمالً ـمٕمـ رضمالً سم٘مرن ذم رضمٚمف, ومجاء ُما روى قمٛمرو سمـ ديٜمار, قمـ حمٛمد سمـ ـمٚمحة -1

: " اٟمتٔمر طمتك شمؼمأ ", ومجاءه صماٟمٞمًا, يٓمٚمب اًم٘مّماص, وم٘مال اًمٜمبل  اعمجٜمل قمٚمٞمف إمم رؾمقل اهلل 

ؾ اعمجٜمل قمٚمٞمف, وم٘مال: < اٟمتٔمر طمتك شمؼمأ>, ومجاءه صماًمثًا, وماىمتص ًمف, صمؿ سمرئت رضمؾ اجلاين وؿمٚمت رضم

                                                           

اجلقهر اًمٜم٘مل , اجلقهر اًمٜم٘مل قمغم ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل, قمالء اًمديـ قمكم سمـ قمثامن سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمّمٓمٗمك اًمامرديٜمل, أسمق  (1)

 . 7/36,  ٟمٞمؾ آوـمار: 8/67هـ(: دار اًمٗمٙمر:750احلسـ, اًمِمٝمػم سماسمـ اًمؽميمامين )ت:

 .4/517يٜمٔمر: يمِماف اًم٘مٜماع: (2)

 . 7/36ٟمٞمؾ آوـمار: (3)

 .4/44ُمٕمامل اًمسٜمـ: (4)

 .7/75, اعمبسقط ًمٚمِمٞمخ اًمٓمقد:12/167, احلاوي اًمٙمبػم:3/193اعمٝمذب ًمٚمِمػمازي: (5)



 

: " وىمال: يا رؾمقل اهلل, سمرئت رضمؾ اجلاين, وؿمٚمت رضمكم, وم٘مال ًمف اًمٜمبل  ومجاء إمم اًمٜمبل 

 .(1)اذهب, ومال طمؼ ًمؽ ". وذم رواية أظمرى: أسمٕمدك اهلل, وم٘مد ظماًمٗمت أُمري>

 وضمف اًمدًٓمة:

ومدل قمغم ضمقاز آىمتّماص. ومٛمٕمٜمك ىمقًمف: )ٓ طمؼ ًمؽ( أي: ذم اًم٘مّماص, وم٘مال طمتك شمؼمأ  

ال أىمدين ىمال طمتك شمؼمأ صمؿ ىمال أىمدين يا رؾمقل اهلل! وم٠مىماده صمؿ قمرج وصح اعمست٘ماد ُمٜمف ومجاء ىم

 .(2)اعمست٘مٞمد وم٘مال قمرضمت يا رؾمقل اهلل وم٘مال: ٓ رء ًمؽ أمل أىمؾ ًمؽ اصؼم طمتك شمؼمأ

ًٓ: ٓن اًمرساية ٓ شمقىمػ اًم٘مّماص, آ ان  -2 وضمقب اًم٘مّماص سماحلال ومٚمٚمقزم ان يستقومٞمف طما

ٜمتٔمر اؾمت٘مرار اجلٜماية اُما ان يِمٗمك أو يٛمقت سماًمرساية,  وقمغم هذا يٛمٙمـ محؾ إطماديث اعمستحب ان ي

 اًمقاردة سمآٟمتٔمار اًمتل اؾمتدل هبا أصحاب اًمرأي إول.

 ُمـ ظمالل آدًمة يبدو زم ان اًم٘مّماص وضمب قمغم اجلاين وهق ًمٚمٛمجٜمل قمٚمٞمف.

 اًمدية او آرش ذم اعمقضحة ويمٞمٗمٞمة اؾمتٞمٗمائف:اعمساًمة اًمراسمٕمة: 

 اًم٘مّماص ذم اعمقضحة:

شم٘مدم ُمٕمٜما إن اًمِمجاج ٓ يزيد قمدد أٟمقاقمٝما إمم إطمدى قمنمة وهق أىمَم قمدد هلا قمٜمد اًمٗم٘مٝماء 

يمام هق قمٜمد احلٜمٗمٞمة وي٘مؾ إمم قمنمة أو شمسع قمٜمد همػمهؿ يمام ؾمبؼ وماعمقضحة هل وؾمط اًمٕمدد شم٘مريبًا ذم 

قا ُما ىمبٚمٝما وُما سمٕمدها أىمسام اًمِمجاج ومٞمٝما طمٙمؿ ُمٜمّمقص شمٕمرض ًمف اًمٗم٘مٝماء سماًمبحث واًمبٞمان وضمٕمٚم

 ًمف طمٙمؿ أظمر وذًمؽ قمغم اًمتٗمّمٞمؾ أيت:

 .(3)ومٞمٝما مخس ُمـ اإلسمؾ قمٜمد أيب طمٜمٞمٗمة واًمِماومٕمل وأمحد ذم إطمدى روايتف أوٓ: اعمقضحة:

                                                           

 . 4/73ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل: (1)

 .8/60يٜمٔمر: آؾمتذيمار: (2)

, اعمجٛمقع ذح  12/151, احلاوي اًمٙمبػم:3/112, حتٗمة اًمٗم٘مٝماء:26/74اعمبسقط ًمالُمام اًمرسظمز: (3)

 . 237اظمتالف آئٛمة اًمٕمٚمامء:, 8/473, اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُمة: 19/63اعمٝمذب:



 

   

 

 واؾمتدًمقا:

ـَ طمديث قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞمب قمـ أسمٞمف قمـ ضمده ان اًمٜمبل -1 : ىمال <ذِم اعْمََقاِضِح مَخٌْس مَخٌْس ُِم

سمِِؾ>  .(1)اإْلِ

أيْما اًم٘مّماص إلُمٙمان ضبٓمٝما ويٛمٙمـ اؾمتٞمٗماء اًم٘مّماص قمغم وضمف اعمامصمٚمة: ٕهنا ؿمجة  وومٞمٝما

 .(2)ُمٜمْمبٓمة يمام شم٘مدم ُمٕمٜما ًمقصقل اًمِمجة إمم اًمٕمٔمؿ

, وقمٜمد اًمِماومٕمٞمة ومٞمٝما وضمٝمان: أطمدمها: (3)ُما ىمبؾ اعمقضحة ُمـ اًمِمجاج ومٗمٞمٝما طمٙمقُمة قمدل-2

ٛمٙمـ ُمٕمرومة ىمدرها ُمـ اعمقضحة احلٙمقُمة, وٓ يبٚمغ سمحٙمقُمتٝما أرش ُمقضحة, واًمثاين إن مل ي

ومٙمذًمؽ, وإن أُمٙمـ سم٠من يمان قمغم رأؾمف ُمقضحة إذا ىمٞمس هبا اًمباضٕمة ُمثالً, قمرف أن اعم٘مٓمقع صمٚمث أو 

ٟمّمػ ذم قمٛمؼ اًمٚمحؿ وضمب ىمسٓمف ُمـ أرش اعمقضحة: وم٢من ؿمٙمٙمٜما ذم ىمدرها ُمـ اعمقضحة, أوضمبٜما 

ُٕمريـ ُمـ احلٙمقُمة, وُما اًمتٕملم, ىمال أصحاب اًمِماومٕمل: وشمٕمتؼم ُمع ذًمؽ احلٙمقُمة: ومٞمجب أيمثر ا

. ًمتٕمذر اقمتبار ُم٘مدار اعمساواة ُمـ طمٞمث اعم٘مدار: (4)ي٘متْمٞمف اًمت٘مسٞمط: ٕٟمف وضمد ؾمبب يمؾ واطمد ُمٜمٝمام

ٕهنا ؿمجاج همػم ُمٜمْمبٓمة ومٝمل سمٛمٜمزًمة اخلدوش إٓ إن أسما طمٜمٞمٗمة أضماز اًم٘مّماص ذم اًمسٛمحاق إذا 

 .(5)أُمٙمـ ضبط اعمامصمٚمة ومٞمٝما

ُما سمٕمد اعمقضحة ٓ ىمّماص ذم اهلاؿمٛمة واعمٜم٘مٚمة وأُمة هذه اًمثالصمة ضمراطمات شم٠مظمذ ذم اًمٕمٔمؿ -3

وماعمامصمٚمة ومٞمٝما ٓ شمٕمتؼم: ٕهنا خترج قمـ اًمْمبط اًمذي هق ذط ًمٚم٘مّماص: ٓن اهلاؿمٛمة هتِمؿ اًمٕمٔمؿ 

                                                           

 .2/886ؾمٜمـ اسمـ ُماضمف , سماب اعمقضحة: (1)

يٜمٔمر: سمدائع اًمّمٜمائع ذم شمرشمٞمب اًمنمائع, قمالء اًمديـ, أسمق سمٙمر سمـ ُمسٕمقد سمـ أمحد اًمٙماؾماين احلٜمٗمل )ت:  (2)

 .7/301م:1986 -هـ 1406: 2هـ(: دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة , ط587

 .4/50ًمب:, اؾمٜمك اعمٓما 26/74( يٜمٔمر: اعمبسقط: 3)

 .9/265يٜمٔمر: روضة اًمٓماًمبلم: (4)

 .26/72, اعمبسقط:7/309( سمدائع اًمّمٜمائع:5)



 

ا همػم أي شمٙمرسه واعمٜم٘مٚمة شمٜم٘مٚمف سمٕمد اًمٙمرس إمم ُمٙمان أظمر وٓ ىمّماص ذم هِمؿ اًمٕمٔمؿ ومٞمام شم٘مدم ٕهن

 .(1)ُمٜمْمبٓمة وأُما أُمة ومال ي١مُمـ ومٞمٝما وصقل اًمسٙملم إمم اًمدُماغ خلٓمقرة اًم٘مّماص ذم هذه احلاًمة

روى أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ طمزم قمـ أسمٞمف قمـ ضمده أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمتب -4

 .(2)إمم أهؾ اًمٞمٛمـ سمٙمتاب ومٞمف اًمٗمرائض واًمسٜمـ واًمديات وذم اعمقضحة مخس ُمـ اإلسمؾ

 .(3)ُما اًمداُمٖمة ٓ طمٙمؿ هلا ذم هذه اًمّمٗمة وٓ شمٙمقن ُمـ اًمِمجاج: ٕهنا شمٜمتٝمل إمم اعمقتوأ

وطمٙمقُمة اًمٕمدل: هل قمغم اجلاين, وٓ شمتحٛمٚمٝما اًمٕماىمٚمة, وشم٘مدر احلٙمقُمة ذم اًمِمجاج سم٠من يٜمٔمر 

يمؿ ُم٘مدار هذه اًمِمجة ُمـ اعمقضحة, ومٞمجب سم٘مدر ذًمؽ ُمـ أرش اعمقضحة, وهق ٟمّمػ قمنم 

ف قمٜمد احلٜمٗمٞمة وُمذهب اًمِماومٕمٞمة: أهنا هل سمٛم٘مدار اًمتٗماوت سملم اًم٘مٞمٛمتلم: ذم احلر . واعمٗمتك سم(4)اًمدية

ُمـ اًمدية وذم اًمٕمبد ُمـ اًم٘مٞمٛمة, وم٢من ٟم٘مص احلر قمنم ىمٞمٛمتف أظمذ قمنم ديتف, وهٙمذا سمٕمد اومؽماض يمقن 

 .(5)اعمِمجقج قمبداً 

 اؾمتٞمٗماء اًم٘مّماص

يٗمت٘مر إمم آضمتٝماد وٓ ي١مُمـ وٓ جيقز اؾمتٗماء اًم٘مّماص إٓ سمحْمقر وزم إُمر ٓن آؾمتٞمٗماء 

 سمف احلٞمػ ُمع ىمّمد اًمتِمٗمل ومان اؾمتقذم ُمـ همػم طمْمقر وزم إُمر قمزره : ٕٟمف أومتات قمٚمٞمف.

ويستحب أن يٙمقن سمحرضة اًمِماهديـ طمتك ٓ يٜمٙمر اعمجٜمل قمٚمٞمف آؾمتٞمٗماء وقمغم وزم إُمر 

 (6)هباأن يتٗم٘مد أًمة اًمتل اؾمتقرم هبا اًم٘مّماص ومان يماٟمت يمآًمة ُمٜمع ُمـ آؾمتٞمٗماء 
ِ
ـْ َرؾُمقِل اهلل , , قَم

                                                           

 ٟمٗمس اعمّمدر. (1)

 . 3/216يٜمٔمر : اعمٝمذب ذم اًمٗم٘مف آُمام اًمِماومٕمل: (2)

 .7/196سمدائع اًمّمٜمائع: (3)

 . 7/324, اًمبدائع: 2/199, اعمٝمذب:416-5/412اًمدر اعمختار: يٜمٔمر:  (4)

 .8/664اإلؾمالُمل وأدًمتف:يٜمٔمر: اًمٗم٘مف  (5)

 .3/191اعمٝمذب ًمٚمِمػمازي: (6)



 

   

 

 ْوَم٢ِمَذا ىَمَتٚمُْتْؿ وَم٠َمطْمِسٜمُقا اًْمِ٘متَْٚمَة, َوإَِذا َذسَمْحُتؿ ,
ٍ
ء طْمَساَن قَمغَم يُمؾِّ َرْ وَم٠َمطْمِسٜمُقا  , ىَماَل: <إِنَّ اهلَل يَمَتَب اإْلِ

ْح َذسمِٞمَحَتُف> سْمَح, َوًْمُٞمِحدَّ َأطَمُديُمْؿ ؿَمْٗمَرشَمُف, وَمٚمػُْمِ  .(1)اًمذَّ

 ؿمٞمئلم ذم هذا اعمجال. وٓ سمد ُمـ رقماية

ًٓ وقمرضًا سماًمة شمْمبط ذًمؽ طمتك يتسٜمك  أوًٓ: ُمـ ضماٟمب اعمجٜمل قمٚمٞمف, ٓ سمد ُمـ ىمٞماس اًمِمجة ـمق

إضمراء اًم٘مّماص سمدون طمٞمػ وأيْمًا إصمبات ُمٙماهنا وضبٓمٝما ُمـ اًمرأس أو اًمقضمف  ُمـ اًمٞمٛملم أو 

 اًمٞمسار.

حت اًمٕمٔمؿ وٓ وهبذا جيب ان يراقمك وضقح آؾمؿ ذم اعمقضحة, ومتٙمقن اًمِمجة ىمد أوض

اقمتبار ًمٚمحؿ اًمذي ومقق اًمٕمٔمؿ ذم اعمقضحة, وهق ُمثؾ ُما ي٘مقم سمف اًمٓمب اًمٕمدزم اًمٞمقم ُمـ ضبط اجلٜماية 

 سمآًمة سمٛم٘ماؾمات ُمٕماسة.

ويراقمك ومٞمٝما اعمساطمة ُمـ ضماٟمب اعمِمجقج ذم ضبط اجلرح,  ًمتتخذ أؾماس إىماُمة اًم٘مّماص 

 قمغم اجلاين.

اًمرأس أو اًمقضمف  يٛمٞمٜما أو يسارًا اًمتل طمّمٚمت هبا صماٟمٞمًا: ُمـ ضماٟمب اجلاين ٓسمد ُمـ ضبط اجلٝمة ذم 

اًمِمجة ذم اعمجٜمل قمٚمٞمف ًمٞم٠مظمذ  اًم٘مّماص سماًم٘مدر  اعمْمبقط سمدون طمٞمػ ٓن اعمامصمٚمة  ذم اًم٘مّماص 

 ُمٓمٚمقسمة.

 .(2)وٓ سمد ًمٚمٛم٘متص إن حيتاط ومٞمف ومٞمحٚمؼ ُمٙمان اًم٘مّماص وي١مذ ُمٙماٟمف  سمٚمقن واضح ُمٖماير ًمٚمبنمة

                                                           

 .3/1548صحٞمح ُمسٚمؿ: (1)

هـ( 450( احلاوي اًمٙمبػم, أسمق احلسـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ طمبٞمب اًمبٍمي اًمبٖمدادي, اًمِمٝمػم سماعمآوردي )ت:2)

 ,1ط-ًمبٜمان–اًمِمٞمخ قمادل أمحد قمبد اعمقضمقد: دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة, سمػموت -حت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ُمٕمقض

ٚمؽ سمـ قمبد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد اعم قمبد, اعمذهب هنايةاعمٓمٚمبٗمٞمدراية, 12/152:م1999-هـ1419

هـ( طم٘م٘مف وصٜمع ومٝمارؾمف: أ. د. قمبد اًمٕمٔمٞمؿ 478اجلقيٜمل, أسمق اعمٕمازم, ريمـ اًمديـ, اعمٚم٘مب سم٢مُمام احلرُملم )ت:

, اعمٖمٜمل ٓسمـ 7/75ٚمٓمقد:, اعمبسقط ًم16/194م: 2007-هـ1428, 1ط-حمٛمقد اًمّديب: دار اعمٜمٝماج

ىمداُمف, أسمق حمٛمد ُمقومؼ اًمديـ قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ىمداُمة اجلامقمٞمكم اعم٘مدد صمؿ اًمدُمِم٘مل احلٜمبكم, اًمِمٝمػم 

 .139-8/318م:1968 -هـ 1388هـ(:ُمٙمتبة اًم٘ماهرة: 620سماسمـ ىمداُمة اعم٘مدد )ت:



 

 اعمساًمة اخلاُمسة: آًمة اًم٘مّماص:

ان شمٙمقن آًمة طمادة وُمرهٗمة ويٛمٙمـ اًمتٛمثٞمؾ سمام قمٜمد اجلراطملم اًمذيـ جيرون هبا جيب 

 اًمٕمٛمٚمٞمات اجلراطمٞمة طمسب احلاضمة.

 وهلا أؾمامء:

 .(1)اعمحرف أو اعمحراف وهق اعمٞمؾ اًمذي شمسػم سمف اجلراطمات ًمٞم٘ماس هبا قمٜمد اًم٘مّماص-1

ُمٞمؾ أو ومتٞمٚمة أو ٟمحقه أي يٕمرف سمف  اعمسبار سمٙمرس اعمٞمؿ: وهق ُما يسؼم سمف اجلرح ُمـ طمديدة او-2

 .(2)اجلرح وي٘مال ًمف اًمسبار سمٙمرس اًمسلم ي٘مال ؾمؼمت اجلرح اؾمؼمه ؾمؼماً 

ويتقمم هذه اعمٝمٛمة أهؾ اخلؼمة ومػمضمع إمم أهؾ اًمٓمب واعمٕمرومة سماجلراح ُمـ ُمٕمرومة ـمقل اجلرح وقمٛم٘مف 

عمٕمرومة اًمذيـ يتقًمقن وقمرضف ومٞم١مظمذ سم٘مقهلؿ ومٞمام خيتّمقن سمٛمٕمرومتف إذا يماٟمقا ُمٝمرة ذم ومٜمٝمؿ وأهؾ ا

 .(3)اؾمتٞمٗماء اًم٘مّماص

ويٙمقن اًم٘مّماص سمآًمة  ُمٜمْمبٓمة وشمٙمقن ُمـ احلديد, وًمقزم إُمر ُمراىمبة ذًمؽ ًمٞمْمٛمـ 

صالطمٞمتٝما ذم أداء ُمٝمٛمتٝما ويٛمٙمـ أن شمٙمقن قمغم همرار آٓت اجلراطمة اًمٓمبٞمة وهل يمثر قمغم اظمتالف 

 اطمتٞماضماهتا وُمراُمٞمٝما.

 أًمة اًمتل شمستخدم ذم اًم٘مّماص.

 .(4) اًم٘مّماص ُمـ اًمِمجة أشمذرع ذم اجلرح أم سمٜمسبة ُمـ اًمٕمْمقاظمتٚمٗمقا ذم

ومٝمق سماخلٞمار ذم إطمدى صمالث أؿمٞماء:  -واخلبؾ اجلراح  -:<ُمـ أصٞمب سمدم أو ظمبؾ ىمال رؾمقل اهلل 

 .(5)إُما أن يٕمٗمق, وإُما أن ي٘متص, وإُما أن ي٠مظمذ اًمٕم٘مؾ>

                                                           
 .1/70شمّمحٞمٗمات اعمحدصملم: (1)

 .2/11اعمجٛمقع: (2)

 .1/247اًمٗم٘مٝمٞمة اًمٙمقيتٞمة: اعمقؾمققمة(3)

: 1/139هـ(:456ُمراشمب اإلمجاع, أسمق حمٛمد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم إٟمدًمز اًم٘مرـمبل اًمٔماهري )ت:  (4)

 سمػموت  -دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة 

 سمػموت–اعمحغم,  أسمق حمٛمد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم إٟمدًمز اًم٘مرـمبل اًمٔماهري, دار اًمٗمٙمر  (5)

 .1/245(:هـ456:ت)



 

   

 

 متٝمٞمد:

 شم٘مسؿ إمم صمالصمة أىمسام: اًمِمجاج سماًمٜمسبة ًمالرش

شم٘مدم اًمٙمالم قمـ اًم٘مّماص ذم اًمِمجاج ,وٓسمد ُمـ احلديث قمـ آرش ؾمقاء يمان اًم٘مّماص 

 وقمٗمل قمٜمف أو يمان احلٙمؿ آرش.

وشم٘مدم أيْمًا ان اًمِمجاج قمدة أٟمقاع قمدها اًمٗم٘مٝماء سمدا سماخلٗمٞمٗمة وهل اخلارصة إمم هناية اًمٕمد 

 وهل إؿمد وهل اًمداُمٖمة

وؾمط اًمتٕمداد ًمٙمقهنا ُمٜمْمبٓمة يٛمٙمـ اؾمتٞمٗماء اًم٘مّماص ُمٜمٝما ذم  وم٘مد ضمٕمؾ اًمٗم٘مٝماء اعمقضحة

 اًمٕمٛمد وورد ومٞمٝما اًمدية.

 ومٞمٙمقن اًمٙمالم قمـ طمٙمؿ اعمقضحة وقمام ىمبٚمٝما وقمام سمٕمدها ومتحّمؾ ُمـ ذًمؽ صمالصمة أىمسام:                    

طمٙمؿ ُما ىمبؾ اعمقضحة,وهل اخلارصة واًمداُمٕمة واًمباضٕمة واعمتالمحة واًمسٛمحاق وىمد  أوًٓ:

 دُمت ُمٕماٟمٞمٝما ومٞمام ؾمبؼ.شم٘م

 وىمد اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝماء ذم طمٙمؿ  آرش واًمدية ومٞمٝما إمم صمالصمة آراء:

ان هذه إٟمقاع ُمـ اًمِمجاج ًمٞمس ومٞمٝما ارش ُم٘مدر, وهق راي مجٝمقر اًمٗم٘مٝماء, اًمرأي إول:

 واؾمتدًمقا سمام ي٠ميت:

ومٞمٝما ٓن إصؾ ذم هذه إٟمقاع هل  مل يرد ومٞمٝما ُمـ اًمسٜمة ذم حتديد وشمٕملم آرش أوًٓ:

احلٙمقُمة ؾمقاء شمريمت هذه اًمِمجة أصمرًا وؿمٞمٜمًا سمٛمٙماهنا أو ٓ إٓ ان أسما طمٜمٞمٗمة وُماًمؽ رمحٝمام اهلل يريان 

ان ٓ جيب ومٞمٝما ؿمئ ُمـ آرؿمان مل يٙمـ ىمد سم٘مل ومٞمٝما اصمر سمان اًمتحٛمت وٟمبت اًمِمٕمر ومٞمٝما ٓن آرش 

 وإذا زال اًمِملم ؾم٘مط آرش.ٓ جيب آ سمب٘ماء اًمِملم ذم ُمٙمان اًمِمجة 



 

واُما أسمق يقؾمػ رمحف اهلل يرى ان قمغم اجلاين طمٙمقُمة ٓن اًمِمجة ىمد حت٘م٘مت وٓ يٛمٙمـ ان 

هتدر وإذا شمٕمذر آرش سماًمؼمء اًمتام ومان جيب آرش ًمألمل احلاصؾ ًمٚمٛمِمجقج واُما اإلُمام حمٛمد سمـ 

ًمِمجة واضمري قمٚمٞمٝما سمٕمض احلسـ اًمِمٞمباين يرى ان قمٚمٞمف أضمرة اًمٓمبٞمب واًمدواء اًمذي قماًمج هذه ا

قمٛمٚمٞمات اًمتجٛمٞمؾ إلزاًمة هذا اًمِملم احلاصؾ ُمٜمٝما ويمذا يٚمزُمف ُما سف قمٚمٞمف ُمـ اًمدواء واًمٍمومٞمات 

 (1)إظمرى اعمتّمٚمة هبا ُمـ أُمثال ُما يٍمومف اعمساومر إمم اًمٓمبٞمب او اعمستِمٗمك ووضمبت اًمرىمقد ومٞمف 

اخلارصة سمٕمػم واًمداُمٞمة ان هذه إصٜماف ُمـ اًمِمجاج ومٞمٝما شم٘مدير آرش ومٗمل اًمرأي اًمثاين.

 واًمباضٕمة صمالصمة اسمٕمرة وذم اًمسٛمحاق أرسمٕمة اسمٕمرة وهق رأي إُماُمٞمة.

اعمقضحة ومٞمٝما ارش ُم٘مدر ذم طماًمتلم ذم طماًمة اًمٕمٛمد إذا قُمٗمَل قمـ اًم٘مّماص وذم طماًمة  صماٟمٞما:

اخلٓم٠م وآرش ومٞمٝما مخس ُمـ اإلسمؾ, طمٞمث ورد ذم يمتاب اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمام ورد ذم يمتاب 

اُِمَٞمِة سَمِٕمػٌم, َوذِم  ـِ صَماسمٍِت ىَماَل: <ذِم اًمدَّ ـْ َزْيِد سْم قمٛمروا سمـ طمزم واعمٜم٘مٚمة مخس قمنمة ُمـ اإلسمؾ وإصمر, قَم

ْٛمَحاِق َأْرسَمٌع, َوذِم اعْمُقِضَحِة مَخٌْس  سمِِؾ, َوذِم اًمسَّ ـَ اإْلِ ِة صَمالٌَث ُِم , َوذِم اًْمَباِضَٕمِة سَمِٕمػَماِن, َوذِم اعْمُتاَلمَِحَ

ُب طَمتَّك َيْذهَ اهْلَاؿِمٛمَ  ضُمِؾ ُيرْضَ َيِة, َوذِم اًمرَّ َة, َوذِم اعْم٠َمُُْمقَُمِة صُمُٚمُث اًمدِّ ٜمُْ٘مقًَمِة مَخَْس قَمنْمَ , َوذِم اعْمَ َب ِة قَمنْمٌ

َيُة يَماُِمَٚمٌة َأْو َيَبحَّ وَمالَ َيْٗمَٝمَؿ اًمدِّ  َٓ َيْٗمَٝمَؿ اًمدِّ , َو َـّ َب طَمتَّك َيَٖم َيُة يَماُِمَٚمٌة َأْو يرُضِ ـِ قَمْ٘مُٚمُف اًمدِّ َيُة يَماُِمَٚمٌة, َوذِم ضَمْٗم

َيِة> )وذم اعم٠مُمقُمة صمٚمث اًمدية( َيِة, َوذِم طَمَٚمَٛمُة اًمثَّْدِي ُرسُمُع اًمدِّ  .(2)اًْمَٕملْمِ ُرسُمُع اًمدِّ

 صماًمثا: ُما سمٕمد اعمقضحة وهل:

 اهلاؿمٛمة واعمٜم٘مٚمة واعم٠مُمقُمة وذم يمؾ ذًمؽ ارش ُم٘مدر:-1

                                                           

 .7/306, سمدائع اًمّمٜمائع:  4/425يٜمٔمر: اعمبسقط ًمٚمِمٞمباين: (1)

, اًمسٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٜمسائل, سماب ذيمر طمديث قمٛمرو سمـ طمزم ذم  2/849ُمّمٜمػ قمبد اًمرزاق, سماب ذيمر اًمٕم٘مقل: (2)

 . 6/373اًمٕم٘مقل وآظمتالف:



 

   

 

اهلاؿمٛمة: وهل اًمتل هتِمؿ اًمٕمٔمؿ أي شمٙمرسه ومٞمٝما قمنم ُمـ اإلسمؾ وذًمؽ ُما روي قمـ زيد سمـ صماسمت -2

( اي ُمـ اإلسمؾاٟمف   .(1)اوضمب) َوذِم اهْلَاؿِمَٛمِة قَمنْمٌ

وذم اعمٜم٘مٚمة وهل اًمتل شمٜم٘مؾ اًمٕمٔمؿ سمٕمد يمرسه إمم حمؾ أظمر )ُمٕمٜماه شمزيٚمف ُمـ ُمٙماٟمف( ومٞمٝما مخس قمنمة -3

َة(ُمـ اإلسمؾ ًمام ورد ذم يمتاب  ٜمُْ٘مقًَمِة مَخَْس قَمنْمَ ـِ صَماسمٍِت ىَماَل:  )َوذِم اعْمَ ـْ َزْيِد سْم  .(2)قمٛمروا سمـ طمزم, قَم

وذم اعم٠مُمقُمة وهل آُٓمف اًمتل شم٠ميت إمم أم اًمدُماغ وومٞمٝما صمٚمث اًمدية ًمام ورد ذم يمتاب قمٛمرو سمـ طمزم )َوذِم 

َيِة(  .(3) اعْم٠َمُُْمقَُمِة صُمُٚمُث اًمدِّ

 ٚمػ اًمٗم٘مٝماء ومٞمٝما إمم أىمقال:وهل اًمتل شمّمؾ امم اًمدُماغ: اظمت-4

ذهب اجلٛمٝمقر اقمتبارها ؿمجة ُمـ اًمِمجاج ومٗمٞمٝما صمٚمث اًمدية وذًمؽ قمغم سم٘ماء احلٞماة  اًمرأي إول:

 سمٕمدها.

اًمرأي اًمثاين: مل شمٕمتؼم ؿمجة ُمـ اًمِمجاج ٓن اعمِمجقج ٓ يٕمٞمش سمٕمدها هماًمبا ومٞمٙمقن طمٙمٛمٝما 

 .(4)اًم٘مّماصاًم٘مّماص ذم اًمٕمٛمد واًمدية يماُمٚمة ذم اخلٓم٠م أو سمٕمد اًمٕمٗمق قمـ 

 .(5)قمدد اًمِمجاج قمٜمد اًمٔماهرية قمنمة وًمٚمسٛمحاق اؾماًم أظمر هق اعمٚمٓماة وقمؼم قمٜمٝما سماجلراح

 ٓ ىمّماص ذم اًمٕمٛمد ُمٜمٝما إٓ ذم اعمقضحة وطمدها.

 اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝماء ذم هذا اًمِمجاج إمم صمالث آراء:

                                                           

 ُمـ هذا اًمبحث. 7اعمّمدر ٟمٗمسف, ويٜمٔمر ص  (1)

 ُمـ هذا اًمبحث. 7ٟمٗمسف, ويٜمٔمر ص  اعمّمدر(2)

 ُمـ هذا اًمبحث. 7اعمّمدر ٟمٗمسف, ويٜمٔمر ص (3)

 .7/296يٜمٔمر: سمدائع اًمّمٜمائع:  (4)

 .11/97, ذح اًمِمجاج ذم اعمحغم: 11/96يٜمٔمر: اعمحغم: (5)



 

 .(1)اًم٘مّماص ذم اعمقضحة حلّمقل اعمامصمٚمة ومٞمٝما إول:

, )واحلرُمات (2)اعمامصمٚمة ممٙمٜمة يمام أُمر اهلل شمٕمامم ) واجلروح ىمّماص(اًم٘مّماص ذم يمٚمٝما: ٓن  اًمثاين:

 .(4), )وُما يمان رسمؽ ٟمسٞما( (3)ىمّماص ومٛمـ اقمتدى قمٚمٞمٙمؿ وماقمتدوا سمٛمثؾ ُما اقمتدي قمٚمٞمٙمؿ(

ىمبؾ اعمقضحة ًمٞمس ومٞمٝما ارش ُمٕمٚمقم وًمٙمـ ومٞمٝما طمٙمقُمة دية اهلاؿمٛمة قمنمة ُمـ اإلسمؾ. وذم 

 .(5)اعمٜم٘مٚمة مخس قمنمة ُمـ اإلسمؾ

  

                                                           

 .11/97اعمحغم: (1)

 .45( ؾمقرة اًمامئدة أية:2)

 .194( ؾمقرة اًمب٘مرة أية:3)

 .64( ؾمقرة ُمريؿ أية: 4)

هـ( حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر قمبد اهلل سمـ قمبد اًمٕمزيز 319اإلىمٜماع , أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر اًمٜمٞمساسمقري )ت:  (5)

 .1/370هـ: 1408, 1اًمٕمزيز اجلؼميـ , ط



 

   

 

 اخلـــــــــــــــامتـــــــــــــــة
احلٛمد هلل رب اًمٕماعملم يا رب ًمؽ احلٛمد قمغم ُما اٟمٕمت , وأؿمٙمرك اًمِمٙمر يمٚمف , واصكم 

واؾمٚمؿ قمغم ؾمٞمدٟما وطمبٞمبٜما حمٛمد وقمغم آًمف وصحبف اًمٓمٞمبلم اًمٓماهريـ وُمـ ؾمار قمغم هدهيؿ إمم يقم 

 اًمديـ.

 اُما سمٕمد 

 أهؿ اًمٜمتائج اًمتل شمقصٚمت إًمٞمٝما

 ذات اًمّمٚمة ُمتقاوم٘مة ومٞمام سمٞمٜمٝما ُمـ طمٞمث إداء واعمٕمٜمك. ان أًمٗماظ-1

أٟمقاع اًمِمجاج ُمالئٛمة ُمع اًمقاىمع اًمتل شمٙمقن قمٚمٞمٝما اًمِمجاج ومٚمٞمست هل قمغم ٟمقع  واطمد ُمـ -2

 اًمِمدة واخلٗمة طمتك يّمدر احلٙمؿ ادماها.

اًم٘مّماص ذم اًمِمجاج ٓ خيتٚمػ قمـ اًمِمجاج ُمـ طمٞمث اإلضمراءات واًمنمائط وُمـ طمٞمث -3

 اإلصمبات... 

ان اًم٘مّماص ذم اًمِمجاج يٙمقن ذم ٟمقع واطمد وم٘مط وهل اًمِمجة اعمقضحة وذًمؽ ًمٙمقهنا ُمٜمْمبٓمة -4

ًٓ ًمٚمٛمقضقع ٓ سمد ُمـ ذيمر إطمٙمام اًمتل شمٙمقن ذم اًمِمجاج ذم همػم  يمام ُمرت اإلؿمارة إًمٞمف وإيمام

 اعمقضحة واًمتل ٓ يٙمقن طمٙمٛمٝما اًم٘مّماص اٟمام يٙمقن طمٙمٛمٝما اًمدية او آرش او احلٙمقُمة.

 ان احلٛمد هلل رب اًمٕماعملموأظمر دقمقاٟما 

  



 

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

هـ( حت٘مٞمؼ: حمٛمد 538أؾماس اًمبالهمة: أسمق اًم٘ماؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمرو سمـ أمحد, اًمزخمنمي ضمار اهلل )ت:  .1

 م.1998-ه1419, 1ط ًمبٜمان –سماؾمؾ قمٞمقن اًمسقد: دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة, سمػموت 

أؾمٜمك اعمٓماًمب ذم ذح روض اًمٓماًمب: زيمريا سمـ حمٛمد سمـ زيمريا إٟمّماري, زيـ اًمديـ أسمق حيٞمك  .2

 هـ(: دار اًمٙمتاب اإلؾمالُمل.926اًمسٜمٞمٙمل )ت: 

اإلىمٜماع ذم وم٘مف اإلُمام أمحد سمـ طمٜمبؾ: ُمقؾمك سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ ؾمامل سمـ قمٞمسك سمـ ؾمامل احلجاوي  .3

هـ( حت٘مٞمؼ: قمبد اًمٚمٓمٞمػ حمٛمد ُمقؾمك 968)اعمتقرم: اعم٘مدد, صمؿ اًمّماحلل, ذف اًمديـ, أسمق اًمٜمجا 

 . ًمبٜمان–اًمسبٙمل: دار اعمٕمرومة سمػموت 

أٟمٞمس اًمٗم٘مٝماء ذم شمٕمريٗمات إًمٗماظ اعمتداوًمة سملم اًمٗم٘مٝماء: ىماؾمؿ سمـ قمبد اهلل سمـ أُمػم قمكم اًم٘مقٟمقي اًمروُمل  .4

 هـ.1424-م2004هـ( حت٘مٞمؼ: حيٞمك طمسـ ُمراد: دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة: 978احلٜمٗمل )ت: 

ر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىمائؼ: زيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد, اعمٕمروف سماسمـ ٟمجٞمؿ اعمٍمي اًمبح .5

هـ( وذم آظمره: شمٙمٛمٚمة اًمبحر اًمرائؼ عمحٛمد سمـ طمسلم سمـ قمكم اًمٓمقري احلٜمٗمل اًم٘مادري )ت: 970)ت:

 .2هـ( وسماحلاؿمٞمة: ُمٜمحة اخلاًمؼ ٓسمـ قماسمديـ: دار اًمٙمتاب اإلؾمالُمل , ط1138سمٕمد 

هناية اعم٘متّمد: أسمق اًمقًمٞمد حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ رؿمد اًم٘مرـمبل اًمِمٝمػم سماسمـ سمداية اعمجتٝمد و .6

 .م 2004 - هـ1425: اًم٘ماهرة–هـ(: دار احلديث 595رؿمد احلٗمٞمد )ت: 

احلٜمٗمل )ت:  سمدائع اًمّمٜمائع ذم شمرشمٞمب اًمنمائع: قمالء اًمديـ, أسمق سمٙمر سمـ ُمسٕمقد سمـ أمحد اًمٙماؾماين .7

 م.1986 -هـ 1406, 2هـ(: دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة ط587

اًمبٜماية ذح اهلداية: أسمق حمٛمد حمٛمقد سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ أمحد سمـ طمسلم اًمٖمٞمتاسمٞماحلٜمٗمك سمدر اًمديـ  .8

 م. 2000 -هـ  1420, 1سمػموت, ًمبٜمان , ط -هـ(: دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة 855اًمٕمٞمٜمك )ت: 

هـ(حت٘مٞمؼ: 382سـ سمـ قمبد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٕمسٙمري )ت: شمّمحٞمٗمات اعمحدصملم: أسمق أمحد احل .9

 .1402 ,1ط, اًم٘ماهرة–حمٛمقد أمحد ُمػمة: اعمٓمبٕمة اًمٕمرسمٞمة احلديثة 

شمٗمسػم اًمٓمؼمي = ضماُمع اًمبٞمان قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن: حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم سمـ هماًمب أُمكم,  .10

د اهلل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل, سماًمتٕماون ُمع ُمريمز هـ( حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر قمب310أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي )ت:



 

   

 

اًمبحقث واًمدراؾمات اإلؾمالُمٞمة سمدار هجر اًمديمتقر قمبد اًمسٜمد طمسـ يامُمة: دار هجر ًمٚمٓمباقمة واًمٜمنم 

 م. 2001 -هـ  1422, 1واًمتقزيع واإلقمالن, ط

اًمؼماذقمل  اًمتٝمذيب ذم اظمتّمار اعمدوٟمة: ظمٚمػ سمـ أيب اًم٘ماؾمؿ حمٛمد, إزدي اًم٘مػمواين, أسمق ؾمٕمٞمد اسمـ .11

هـ( دراؾمة وحت٘مٞمؼ: اًمديمتقر حمٛمد إُملم وًمد حمٛمد ؾمامل سمـ اًمِمٞمخ: دار اًمبحقث 372اًمامًمٙمل )ت: 

 م. 2002 -هـ  1423, 1ًمٚمدراؾمات اإلؾمالُمٞمة وإطمٞماء اًمؽماث, ديب, ط

اجلاُمع اعمسٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وؾمٜمٜمف وأياُمف = صحٞمح  .12

ٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمبد اهلل اًمبخاري اجلٕمٗمل حت٘مٞمؼ: حمٛمد زهػم سمـ ٟماس اًمٜماس: دار ـمقق اًمبخاري, حم

 هـ.1422, 1اًمٜمجاة )ُمّمقرة قمـ اًمسٚمٓماٟمٞمة سم٢مضاومة شمرىمٞمؿ شمرىمٞمؿ حمٛمد وم١ماد قمبد اًمباىمل( ط

هـ( حت٘مٞمؼ: رُمزي ُمٜمػم سمٕمٚمبٙمل: دار 321مجٝمرة اًمٚمٖمة: أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ احلسـ سمـ دريد إزدي )ت:  .13

 .م1987 ,1ط, سمػموت–ٚمؿ ًمٚمٛماليلم اًمٕم

اجلٜمايات ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل دراؾمة ُم٘مارٟمة سملم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًم٘ماٟمقن: طمسـ قمكم اًمِماذزم: دار   .14

 .2اًمٙمتاب اجلاُمٕمل , ط

هـ(: دار 1230طماؿمٞمة اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمبػم: حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمرومة اًمدؾمقىمل اًمامًمٙمل )ت:  .15

 اًمٗمٙمر.

ُمذهب اإلُمام اًمِماومٕمل وهق ذح خمتٍم اعمزين: أسمق احلسـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد  احلاوي اًمٙمبػم ذم وم٘مف .16

 -هـ( حت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ُمٕمقض 450سمـ طمبٞمب اًمبٍمي اًمبٖمدادي, اًمِمٝمػم سماًماموردي )ت: 

 م. 1999- هـ 1419 ,1ط, ًمبٜمان–اًمِمٞمخ قمادل أمحد قمبد اعمقضمقد: دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة, سمػموت 

ُمع اًمٕمٚمقم ذم اصٓمالطمات اًمٗمٜمقن: اًم٘ماِض قمبد اًمٜمبل سمـ قمبد اًمرؾمقل إمحد ٟمٙمري دؾمتقر اًمٕمٚمامء = ضما .17

, 1ًمبٜمان / سمػموت , ط -هـ( قمرب قمباراشمف اًمٗمارؾمٞمة: طمسـ هاين ومحص: دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة 12)ت: ق 

 م.2000 -هـ 1421

اعمحتار قمغم اًمدر اعمختار: اسمـ قماسمديـ, حمٛمد أُملم سمـ قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز قماسمديـ اًمدُمِم٘مل احلٜمٗمل  رد .18

 م.1992 -هـ 1412, 2سمػموت, ط-هـ(: دار اًمٗمٙمر1252)اعمتقرم: 

هـ( حت٘مٞمؼ: زهػم 676روضة اًمٓماًمبلم وقمٛمدة اعمٗمتلم: أسمق زيمريا حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي )ت:  .19

 قمامن -دُمِمؼ -اإلؾمالُمل, سمػموتاًمِماويش: اعمٙمتب 



 

هـ( حت٘مٞمؼ: 370اًمزاهر ذم همريب أًمٗماظ اًمِماومٕمل: حمٛمد سمـ أمحد سمـ إزهري اهلروي, أسمق ُمٜمّمقر )ت:  .20

 ُمسٕمد قمبد احلٛمٞمد اًمسٕمدين: دار اًمٓمالئع.

هـ( 273ؾمٜمـ اسمـ ُماضمف: اسمـ ُماضمة أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل, وُماضمة اؾمؿ أسمٞمف يزيد )ت:  .21

 ومٞمّمؾ قمٞمسك اًمبايب احلٚمبل. -د وم١ماد قمبد اًمباىمل: دار إطمٞماء اًمٙمتب اًمٕمرسمٞمة حت٘مٞمؼ: حمٛم

ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل: أسمق احلسـ قمكم سمـ قمٛمر سمـ أمحد سمـ ُمٝمدي سمـ ُمسٕمقد سمـ اًمٜمٕمامن سمـ ديٜمار اًمبٖمدادي  .22

هـ(طم٘م٘مف وضبط ٟمّمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف: ؿمٕمٞمب آرٟم١موط, طمسـ قمبد اعمٜمٕمؿ ؿمٚمبل, 385اًمدارىمٓمٜمل )ت: 

 م. 2004 -هـ  1424 ,1ط, ًمبٜمان–اهلل, أمحد سمرهقم: ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة, سمػموت قمبد اًمٚمٓمٞمػ طمرز 

اًمسٞمؾ اجلرار اعمتدومؼ قمغم طمدائؼ إزهار: حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل اًمِمقيماين اًمٞمٛمٜمل )ت:  .23

 .1هـ(: دار اسمـ طمزم, ط1250

دد اجلامقمٞمكم احلٜمبكم, أسمق اًمنمح اًمٙمبػم قمغم ُمتـ اعم٘مٜمع: قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ ىمداُمة اعم٘م .24

هـ(: دار اًمٙمتاب اًمٕمريب ًمٚمٜمنم واًمتقزيع, أذف قمغم ـمباقمتف: حمٛمد 682اًمٗمرج, ؿمٛمس اًمديـ )ت: 

 رؿمٞمد رضا صاطمب اعمٜمار.

ذح زاد اعمست٘مٜمع: حمٛمد سمـ حمٛمد اعمختار اًمِمٜم٘مٞمٓمل, ُمّمدر اًمٙمتاب: دروس صقشمٞمة ىمام سمتٗمريٖمٝما ُمقىمع  .25

 اًمِمبٙمة اإلؾمالُمٞمة.

 م.1991 -هـ 1412,  3ط .26

هـ( اعمٓمبٕمة 537ـمٚمبة اًمٓمٚمبة: قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ إؾمامقمٞمؾ, أسمق طمٗمص, ٟمجؿ اًمديـ اًمٜمسٗمل )ت: .27

 هـ.1311اًمٕماُمرة, ُمٙمتبة اعمثٜمك سمبٖمداد شماريخ اًمٜمنم: 

هـ( اعمٓمبٕمة 537ـمٚمبة اًمٓمٚمبة: قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ إؾمامقمٞمؾ, أسمق طمٗمص, ٟمجؿ اًمديـ اًمٜمسٗمل )ت:  .28

 هـ.1311ٜمك سمبٖمداد شماريخ اًمٜمنم: اًمٕماُمرة, ُمٙمتبة اعمث

قمٞمَّة وأراء اعمذهبٞمَّة وأهّؿ اًمٜمَّٔمريَّات اًمٗم٘مٝمٞمَّة وحت٘مٞمؼ  .29 اُمؾ ًمألدًّمة اًمنمَّ ُتُف )اًمِمَّ اًمِٗمْ٘مُف اإلؾمالُملُّ وأدًمَّ

, أؾمتاذ ورئٞمس ىمسؿ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمّل وأصقًمف سمجاُمٕمة  طَمٞمكِْمّ إطماديث اًمٜمَّبقيَّة وخترجيٝما(: أ. د. َوْهَبة اًمزُّ

يٕمة: دار اًمٗمٙمر  -ِمؼ دُم ة  -يمّٚمٞمَّة اًمنمَّ ًمة سماًمٜمِّسبة ًمام ؾمب٘مٝما.4ة: طاًمٓمبٕم دُمِمؼ–ؾمقريَّ حة اعمٕمدَّ  , اعمٜم٘مَّ

هـ( حت٘مٞمؼ: 817اًم٘ماُمقس اعمحٞمط: اًمٕمالُمة اًمٚمٖمقي جمد اًمديـ حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموزآسمادي)ت:  .30

اًمرؾماًمة ًمٚمٓمباقمة واًمٜمنم ُمٙمتب حت٘مٞمؼ اًمؽماث ذم ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة: حمٛمد ٟمٕمٞمؿ اًمٕمرىمُسقد: ُم١مؾمسة 

 م2005 - هـ1426 ,8ط, ًمبٜمان–واًمتقزيع, سمػموت



 

   

 

 2ط ؾمقرية–اًمٙمتاب: اًم٘ماُمقس اًمٗم٘مٝمل ًمٖمة واصٓمالطما: اًمديمتقر ؾمٕمدي أسمق طمبٞمب: دار اًمٗمٙمر. دُمِمؼ .31

 م1988=  هـ 1408

يمِماف اًم٘مٜماع قمـ ُمتـ اإلىمٜماع: ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس سمـ صالح اًمديـ اسمـ طمسـ سمـ إدريس اًمبٝمقشمٞماحلٜمبغم  .32

 هـ(: دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة.1051: )ت

ًمسان اًمٕمرب: حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ قمغم, أسمق اًمٗمْمؾ, مجال اًمديـ اسمـ ُمٜمٔمقر إٟمّماري اًمرويٗمٕمك اإلومري٘مك  .33

 .هـ1414 - 3ط,  سمػموت–هـ( دار صادر711)ت:

: سمػموت–هـ(: دار اعمٕمرومة 483اعمبسقط: حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب ؾمٝمؾ ؿمٛمس إئٛمة اًمرسظمز )ت:  .34

 .م1993-هـ1414

هـ(: دار 386ُمتـ اًمرؾماًمة: أسمق حمٛمد قمبد اهلل سمـ )أيب زيد( قمبد اًمرمحـ اًمٜمٗمزي, اًم٘مػمواين, اًمامًمٙمل )ت:  .35

 اًمٗمٙمر.

اعمجتبك ُمـ اًمسٜمـ = اًمسٜمـ اًمّمٖمرى ًمٚمٜمسائل: أسمق قمبد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞمب سمـ قمكم اخلراؾماين,  .36

 1406 ,2ط,  طمٚمب–ققمات اإلؾمالُمٞمة هـ( حت٘مٞمؼ: قمبد اًمٗمتاح أسمق همدة: ُمٙمتب اعمٓمب303اًمٜمسائل )ت: 

– 1986. 

اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب , ُمع شمٙمٛمٚمة اًمسبٙمل واعمٓمٞمٕمل: أسمق زيمريا حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي  .37

 هـ(: دار اًمٗمٙمر, )ـمبٕمة يماُمٚمة ُمٕمٝما شمٙمٛمٚمة اًمسبٙمل واعمٓمٞمٕمل(.676)ت: 

هـ(: دار 456بل اًمٔماهري )ت: اعمحغم سمأصمار: أسمق حمٛمد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم إٟمدًمز اًم٘مرـم .38

 .سمػموت–اًمٗمٙمر 

هـ( 666ـٛمختار اًمّمحاح: زيـ اًمديـ أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمبد اًم٘مادر احلٜمٗمل اًمرازي )ت:  .39

 - هـ1420 ,5ط,  صٞمدا–اًمدار اًمٜمٛمقذضمٞمة, سمػموت  -حت٘مٞمؼ: يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمدٓ: اعمٙمتبة اًمٕمٍمية 

 .م1999

اإلمجاع ذم اًمٕمبادات واعمٕماُمالت وآقمت٘مادات اعم١مًمػ: أسمق حمٛمد قمكم  ُمراشمب اإلمجاع اًمٙمتاب: ُمراشمب .40

 .سمػموت–هـ(: دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة 456سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم إٟمدًمز اًم٘مرـمبل اًمٔماهري )ت: 

اعمسٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ُمسٚمؿ سمـ احلجاج  .41

–هـ( حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمبد اًمباىمل: دار إطمٞماء اًمؽماث اًمٕمريب 261ػمي اًمٜمٞمساسمقري )ت: أسمق احلسـ اًم٘مِم

 .سمػموت



 

اوِمِٕمل َرِِض اهلل .42 د سمـ إِْدِريس اًمِمَّ ة , اإِلَُمام أيب قمبد اهلل حُمَٛمَّ َِئٛمَّ ْٕ اوِمِٕمل, طمؼم إُمة َوإَُِمام ا  ُُمْسٜمداإِلَُمام اًمِمَّ

ة اعمٓمبققمة ذِم ُمٓمبٕمة سمقٓق إُمػمية َواًمٜمُّْسَخة اعمٓمبققمة ذِم سماِلَد قَمٜمُف , صححت َهِذه اًمٜمُّْسَخة قمغم اًمٜمُّْسخَ 

 .ًمبٜمان–اهْلِٜمْد, َدار اًْمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة سمػموت

هـ( حت٘مٞمؼ: طمبٞمب 211اعمّمٜمػ: أسمق سمٙمر قمبد اًمرزاق سمـ مهام سمـ ٟماومع احلٛمػمي اًمٞمامين اًمّمٜمٕماين )ت: .43

 .1403 ,2ط, سمػموت–اًمرمحـ إقمٔمٛمل: اعمٙمتب اإلؾمالُمل

طماُمد صادق ىمٜمٞمبل: دار اًمٜمٗمائس ًمٚمٓمباقمة واًمٜمنم واًمتقزيع,  -ًمٖمة اًمٗم٘مٝماء: حمٛمد رواس ىمٚمٕمجل  ُمٕمجؿ .44

 م. 1988 -هـ  1408, 2ط

هـ( حت٘مٞمؼ: قمبد 395ُمٕمجؿ ُم٘مايٞمس اًمٚمٖمة: أمحد سمـ ومارس سمـ زيمرياء اًم٘مزويٜمل اًمرازي, أسمق احلسلم )ت:  .45

 م.1979 -هـ 1399اًمسالم حمٛمد هارون: دار اًمٗمٙمر: 

ـ ىمداُمة: أسمق حمٛمد ُمقومؼ اًمديـ قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ىمداُمة اجلامقمٞمكم اعم٘مدد صمؿ اعمٖمٜمل ٓسم .46

 م.1968 -هـ 1388هـ(: ُمٙمتبة اًم٘ماهرة: 620اًمدُمِم٘مل احلٜمبكم, اًمِمٝمػم سماسمـ ىمداُمة اعم٘مدد )ت: 

ر هـ(: دا476اعمٝمذب ذم وم٘مة اإلُمام اًمِماومٕمل: أسمق اؾمحاق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمِمػمازي )ت:  .47

 اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة.

: إضمزاء قمدد, اًمٙمقيت–اعمقؾمققمة اًمٗم٘مٝمٞمة اًمٙمقيتٞمة, صادر قمـ: وزارة إوىماف واًمِمئقن اإلؾمالُمٞمة  .48

– اًمسالؾمؾ دار اًمثاٟمٞمة, اًمٓمبٕمة: 23 - 1 إضمزاء(..هـ 1427 - 1404 ُمـ: )اًمٓمبٕمة, ضمزءا 45

 اًمٓمبٕمة: 45 - 39 إضمزاء..ُمٍم– اًمّمٗمقة دار ُمٓماسمع إومم, اًمٓمبٕمة: 38 - 24 إضمزاء..اًمٙمقيت

 .اًمقزارة ـمبع اًمثاٟمٞمة,

هناية اعمٓمٚمب ذم دراية اعمذهب: قمبد اعمٚمؽ سمـ قمبد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد اجلقيٜمل, أسمق اعمٕمازم, ريمـ  .49

هـ( طم٘م٘مف وصٜمع ومٝمارؾمف: أ. د/ قمبد اًمٕمٔمٞمؿ حمٛمقد اًمّديب: دار 478اًمديـ, اعمٚم٘مب سم٢مُمام احلرُملم )ت: 

 م.2007-هـ1428, 1اعمٜمٝماج, ط

هـ( حت٘مٞمؼ: قمّمام اًمديـ 1250ٟمٞمؾ إوـمار: حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل اًمِمقيماين اًمٞمٛمٜمل )ت:  .50

 م.1993 -هـ 1413, 1اًمّمباسمٓمل: دار احلديث, ُمٍم, ط

 


