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Summary 
The reason for choosing the Search: The reason for this choice, it was a 

desire to clarify the feat of the exploits of Islamic law in the fishing, and the 

fear of a stern warning in the concealment of science as stated in the 

hadeeth of Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, where he said: 

The Messenger of Allah peace be upon him (( who asked about the science 

knows Victmh Jem doomsday reins of fire)) as I was I find it carries on 

hunting with dogs and lions beasts or wants that this provision is known, 

because of disabled agriculture, industry and trade, and food prices, which 

I resort a lot of people to catch, Because the subject of fishing need to be 

discussed again, and collected between the rudders sources, and to 

facilitate the submission in the hands of readers who need to read it simple, 

it does not claim to be a new work because it had preceded me to a lot of 

scholars of Islamic sects and researchers Modern, 

 Naming Search: Search by named this (rule of hunting dogs and lions 

beasts) 
  

ؾمبب اظمتقار اًمبحث: إنَّ اًمسبب ذم هذا آظمتقار, يمان ًمؾرهمبة ذم إيضاح ملصمرة من مآصمر 

وظموومًا من اًموقمقد اًمشديد ذم يمتامن اًمعؾم ًمام ورد ذم طمديث أيب  ,اًمنميعة اإلؾمالمقة ذم اًمصقد

م من ؾمئل قمن قمؾم يعؾؿه ومؽتؿه ُأجلم يو < :هريرة ريض اهلل قمـه طمقث ىمال: ىمال رؾمول اهلل 

يمام أين يمـت أضمد من يزاول اًمصقد سماًمؽالب وؾمباع اًمبفائم أو يريد أن  >اًمؼقامة سمؾجام من كار

ممَّا  ,وهمالء أؾمعار اعمواد اًمغذائقة ,يعرف هذا احلؽم, سمسبب شمعطقل اًمزراقمة واًمصـاقمة واًمتجارة

ه من ومجع ,وٕنَّ موضوع اًمصقد سمحاضمة إمم سمحثه من ضمديد ,أجلل يمثػمًا من اًمـاس إمم اًمصقد

سملم دومات اعمصادر, وشمسفقل شمؼديؿه سملم يدي اًمؼراء اًمذين هم سمحاضمة إمم ىمراءشمه مبسطًا, وٓ 

أدقمي أكه قمؿل ضمديد ٕكه ىمد ؾمبؼـي إًمقه اًمؽثػم من ومؼفاء اعمذاهب اإلؾمالمقة واًمباطمثون 

قت هذا اًمبحث سم ,اعمحدصمون )طمؽم اًمصقد سماًمؽالب وؾمباع اًمبفائم(ـ شمسؿقة اًمبحث: ؾمؿَّ

 

  



 

   

 

 

ٻ ٻٱ   

ة مامل ينمع ًمغػمها من إطمؽامذع هلذه إ ,وزّم اإلكعام ,احلؿد هلل ظماًمق إكام واًمصالة  ,مَّ

ومدح ضمفد اًمقد,  ,اعمبعوث رمحة ًمؾعاعملم, اًمذي طمثَّ ُأمته قمغم اًمعؿل واًمسالم قمغم كبقـا حمؿد 

سماًمعبادة اخلاًمصة, ًمباؾمط وقمؾم أصحاسمه أطمؽام اًمصقد, وقمغم آًمه وأصحاسمه اًمذين كنموا دين اهلل 

 ..إرض وراومع اًمسامء, وسمعد.

ومؼد أمر اهلل ؾمبحاكه وشمعامم اعمسؾم احلصول قمغم قمقشه سمطريق احلالل, وشمرك احلرام وطمدَّ اهلل 

قمؾقه طمدودًا وأمره سمتـػقذها, وأوضمب قمؾقه أن يؽون طمذرًا دائام ًمئال يشوب ـمعامه أو ذاسمه ؿمبفة 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ..چ د طمقث ىمال ؾمبحاكه وشمعامم:وامتحـه سملطمؽام اًمصق ,من طمرام

وهناه قمن اًمصقد ذم  ,(1)چہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ 

صمّم أسماح اهلل  ,يمام اسمتغم سمـي إرسائقل سمصقد اًمسؿك يوم اًمسبت ,وذم احلرم ًمؾؿحرم وهمػمه ,اإلطمرام

﮽  .. چ يمام ذم ىموًمه شمعامم: ,ؾمبحاكه ًمؾؿسؾؿلم اًمصقد ذم سماىمي إمايمن وإوىمات ﮼

 وىمد ضماء ذًمك سمؼوًمه ؾمبحاكه وشمعامم: ,صمم سملمَّ ًمإلكسان ؾمبل احلصول قمغم اًمصقد (2)چ..﮾﮿.

گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ چ 

﮵ ﮶ ﮷   .(3)چہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ 

 وسمقـام يمـت ُأومتش قمن موضوع ٕسمحث ومقه, وىمع ذم ظماـمري أن أسمحث قمن اًمصقد. 

                                                           

 . 94أية:  ,ؾمورة اًمامئدة (1)

 . 2من أية:  ,ؾمورة اًمامئدة (2)

 . 4أية:  ,ؾمورة اًمامئدة (3)



 

 

سبب ذم هذا آظمتقار, يمان ًمؾرهمبة ذم إيضاح ملصمرة من مآصمر إنَّ اًم ؾمبب اظمتقار اًمبحث: 

  اًمنميعة اإلؾمالمقة ذم اًمصقد, وظموومًا من اًموقمقد اًمشديد ذم يمتامن اًمعؾم ًمام ورد ذم طمديث أيب هريرة

, (1)<من ؾمئل قمن قمؾم يعؾؿه ومؽتؿه ُأجلم يوم اًمؼقامة سمؾجام من كار> طمقث ىمال: ىمال رؾمول اهلل 

يزاول اًمصقد سماًمؽالب وؾمباع اًمبفائم أو يريد أن يعرف هذا احلؽم, سمسبب  يمام أين يمـت أضمد من

 ,ممَّا أجلل يمثػمًا من اًمـاس إمم اًمصقد ,وهمالء أؾمعار اعمواد اًمغذائقة ,شمعطقل اًمزراقمة واًمصـاقمة واًمتجارة

ومجعه من سملم دومات اعمصادر, وشمسفقل شمؼديؿه سملم  ,وٕنَّ موضوع اًمصقد سمحاضمة إمم سمحثه من ضمديد

دي اًمؼراء اًمذين هم سمحاضمة إمم ىمراءشمه مبسطًا, وٓ أدقمي أكه قمؿل ضمديد ٕكه ىمد ؾمبؼـي إًمقه اًمؽثػم ي

 من ومؼفاء اعمذاهب اإلؾمالمقة واًمباطمثون اعمحدصمون. 

قت هذا اًمبحث ب)طمؽم اًمصقد سماًمؽالب وؾمباع اًمبفائم(.  شمسؿقة اًمبحث:   ؾمؿَّ

ـي ذم سمحثي هذا ومؽثػمة أمهفا: هتجػم أما أهم اعمعوىمات واعمشؽالت اًمتي واضمفت اعمعوىمات: 

اًمتي أؾمؽـفا هتجػمًا قمن مـازهلم وسمقوهتم, وضقاع إمن اًمذي يمان يعقشه  -إكبار–أهل حماومظتي 

وؿمحة اعمصادر واعمراضمع ًمالؾمتعاكة هبا ذم إمتام اًمبحث سمعزو إىموال إمم مذاهبفا وأصحاهبا,  ,سمؾدكا

 ارهتم ومقام يؽاد يشؽل قمكمُّ ذم هذا اعموضوع.واًمبعد قمن أهل آظمتصاص من اًمػؼفاء ٓؾمتش

اىمتضت ـمبقعة اًمبحث أن أىمسؿه إمم مؼدمة ومتفقد ومبحثلم وظمامتة سملهم  ظمطة اًمبحث:

 .أما اعمؼدمة ومؼد مضت ,اًمـتائج

ذم  ,وطمؽم اًمصقد ,وأدًمة شمنميع اًمصقد ,صمم متفقد ذم اًمصقد: ومؼد سمحثت ومقه شمعريف اًمصقد

 صمالصمة مطاًمب.

 ومؽان اعمبحث إول: ما يصح سمه اًمصقد من اًمؽالب وؾمباع اًمبفائم.وأما اعمبحثان:  

واعمبحث اًمثاين: ذوط شمعؾقم اًمؽالب واجلارح من ؾمباع اًمبفائم اًمصقد, سمحثت ومقه اؾمؽمؾمال 

وشمرك اًمؽالب  ,واكزضمار اًمؽالب وؾمباع اًمبفائم قمن اًمصقد ,اًمؽالب وؾمباع اًمبفائم قمغم اًمصقد

                                                           

دار اعمعرومة  ,(ـه273ت )ؾمـن اسمن ماضمه ًمإلمام أيب قمبداًمؾه حمؿد سمن يزيد اًمؼزويـي  ,احلديث إؾمـاده طمسن (1)

 .1/243سمػموت: 



 

   

 

ذم  ,قمدد مرات شمرك اًمؽالب وؾمباع اًمبفائم إيمل من اًمصقدو ,وؾمباع اًمبفائم إيمل من اًمصقد

 صمالصمة مطاًمب.

 .صمم اًمتوصقات وماخلامتة, ومؼائؿة اعمصادر واعمراضمع

قمرضت ومقه مباطمث ومطاًمب وومروع سمحثي قمغم ُأّمات مصادر ومراضمع  مـفج اًمبحث: 

ومؽتبة ضمامع اًمرمادي  ,اضعةممَّا يّّسه اهلل وشمووّمر ًمديَّ من مؽتبتي اعمتو ,اعمذاهب اإلؾمالمقة اعمعتؼمة

 ,ومؽتبات أصدىمائي ذم اًمػؼه اإلؾمالمي من ومؼه اًمصحاسمة واًمتاسمعلم واضمتفادات اعمجتفدين ,اًمؽبػم

ومما أضمده من مصادر ومراضمع اًمزيدية  ,ومصادر ومراضمع احلـػقة واًمامًمؽقة واًمشاومعقة واحلـاسمؾة

قة اسمن قماسمدين, واًمذظمػمة وسمداية اعمجتفد يمبدائع اًمصـائع وشمبقلم احلؼائق وطماؿم ,واًمظاهرية واإلمامقة

 ,واعمغـي واًمنمح اًمؽبػم ويمشاف اًمؼـاع ,وطماؿمقتي ىمؾقويب وقمؿػمة وحتػة اعمحتاج ,وذح اًمزرىماين

وكقل إوـمار واًمسقل اجلرار, واعمحغم وذائع اإلؾمالم وهمػمها, ومصادر ومراضمع اًمؾغة واًمتػسػم 

 .واحلديث واًمؽماضمم

, معززًا أيمثر ذًمك سماًمدًمقل, واقمتؿدت أيمثر إطماديث مما ذم ورضمحت ما يبدو زم رضمحاكه

وشمرمجت ًمبعض إقمالم اًمذين رسمام يغػل قمـفم سمعض اًمـاس  ,اًمصحقحلم, وذيمرت طمؽم همػمها

رهمم رؾموظمفم اًمعؾؿي, وسمذًمت ضمفدي إلظمراضمه سمحثا يتـاؾمب مع موضوقمه وٓ ؿمكَّ سملكه قمؿل 

ين عمن ىمرأه وملؾمدى إزمَّ سمؿالطمظاشمه ٕشمالرم ًمؽــي مد ,وأقمتذر قمـفا ,سمنمي ٓ خيؾو من هػوات

واحلؿد هلل  ,ويثؼل سمه طمسـات واًمديَّ وطمسـايت ,واهلل أؾملل أن جيعؾه ظماًمصًا ًموضمفه اًمؽريم ,كؼصه

 رب اًمعاعملم.

  



 

 

 ذم صمالصمة مطاًمب: ,وطمؽم اًمصقد ,وأدًّمة شمنميع اًمصقد ,وؾملسمحث ومقه شمعريف اًمصقد

اًمصقد ًمغة: هو ما ُيصاد سمه, واًمصقد اؾمم مصدر ًمؾؼـص, ويطؾق قمغم اعمصقد شمسؿقة  .1

 .(1)ًمؾؿػعول سماؾمم اعمصدر 

اًمصقد ذقمًا: اظمتؾف اًمػؼفاء ذم شمعريف اًمصقد, وسمحسب وضمفة كظر يمّل مـفم ذم  .2

 اكطباىمه قمغم مدًموًمه ويمام يليت:

ًٓ يمان أم همػم سملنَّ اًمصقد اؾمم ًمام يتوطّمش ويؿت أوًٓ: قمّرومه احلـػقة:  ـع قمن أدمي, مليمو

ّٓ سمحقؾة وما ٓ  ,, ٕنَّ ما طملَّ أيمؾه ومصقده ًمأليمل(2)إّما ًمطػماكه أو قمدوه ,مليمول وٓ ُيؿؽن أظمذه إ

 ,آصطقادواعمراد من اًمصقد ومعؾه وهو  (3) حيّل أيمؾه ومصقده ًمالكتػاع سمجؾده أو ؿمعره أو ًمدومع أذّيته

وٓ جيوز  ,وإـمالق اؾمم اًمػعل يؽون جمازاً  ,ّٕكه مػعول ومعل اًمصقدٕكَّه هو اًمصقد طمؼقؼة ٓ اعمصقد 

 .(4) اًمعدول قمن طمؼقؼة اًمؾػظ من همػم دًمقل

ج سماعمؿتـع همػم اعمؿتـع يماًمدضماج واًمبط إذ اعمراد مـه أن يؽون ًمه ىموائم أو ضمـاطمان يؿؾك  ,ومخرَّ

 قمؾقفام, ويؼدر قمغم اًمػرار من ضمفتفام.

 ي ٓ يلًمف اًمـاس ًمقالً وٓ هنارًا.واعمراد سماعمتوطّمش: احلقوان اًمذ

                                                           

 .1/219هـ: 1448 ,2ط  ,دمشق ,دار اًمػؽر ,طمبقب أسمود ؾمعدي  ,اًمؼاموس اًمػؼفي (1)

مريمز أهل ؾمـت  ,(هـ587ت )سمؽر سمن مسعود اًمؽاؾماين  أيبًمإلمام قمالء اًمدين  ,سمدائع اًمصـائع ذم شمرشمقب اًمنمائع (2)

 ,(هـ714ت )ًمإلمام قمبد اهلل سمن أمحد اًمـسػي  ,ىمائقوشمبقلم احلؼائق ذح يمـز اًمد ,5/52سمريمات رضا اهلـد: 

وطماؿمقة اسمن قماسمدين ًمإلمام حمؿد أملم اًمشفػم سماسمن قماسمدين  ,7/111مريمز أهل اًمسـة سمريمات رضا: 

 .14/53دار اعمعرومة سمػموت:  ,(هـ1346ت)

 ,أمحد قمز وقمـاية حتؼقق اًمشقخ ,وطماؿمقة اًمعالمة اًمشقخ ؿمؾبي قمغم ذح يمـز اًمدىمائق ,7/111شمبقلم احلؼائق:  (3)

 .7/111مريمز أهل اًمسـة سمريمات رضا: 

 .5/52سمدائع اًمصـائع:  (4)



 

   

 

وحتّل سمذيماة اًمرضورة,  ,وظمّرج سمؼوًمه ـمبعًا ما يتوطّمش من إهؾقات ومال حتّل سمآصطقاد

ًٓ سمحقؾة ومفو وإن يمان مما يلًمف سمعد  ,ودظمل ومقه متوطّمش يلًمف اًمـاس يمظبي إذ ٓ يؿؽن أظمذه إ

 .(1)إظمذ إٓ أكَّه صقد ىمبؾه حيلُّ سمآصطقاد 

 ريف اًمامًمؽقة: صماكقًا: شمع

ومه سمعض اًمامًمؽقة سملكَّه اؾمم  .)ما ُأظِمَذ من وطمش ـمػم أو سمِر أو طمقوان سمحر سمؼصد(: قمرَّ

)أظمذ همػم مؼدور قمؾقه من وطمش ـمػم أو سمّر أو طمقوان  :وقمّرومه سمعضفم أظمر سماعمصدر سملكَّه

 .(2) سمحر سمؼصد(

, (4)ُأـمؾِق اًمصقد قمغم اعمصقد , صممّ (3) سملكَّه )مصدر صاد يصقد صقدًا( صماًمثًا: وقمّرومه اًمشاومعقّة:

, ويصّح سمؼاؤه قمغم مصدريته ذم معـى (5)وقمومل معامؾة إؾمامء ومُلوىمع قمغم احلقوان اعمصاد

 .(6)ٕنَّ أيمثر أطمؽامه شمتعًؾق سمه ,آصطقاد

ـمبعًا همػم ممؾوك وٓ مؼدور )سملكَّه اىمتـاص طمقوان طمالل متوطمش  راسمعًا: قمّرومه احلـاسمؾة:

واًمشخص  , إصل قمغم اعمصدر, ًٕكه ملظموذ من اًمػعل صاد يصقد صقداً . وأـمؾؼوه: ذم(7)قمؾقه(

 اًمؼائم هبذا اًمعؿل صائد, ًمؽـًفم أـمؾؼوه سمؿعـى اعمػعول قمغم احلقوان اعمصقد ًمتسؿقته سماعمصدر.

                                                           

 .14/53طماؿمقة اسمن قماسمدين:  (1)

 (ـه1189ت)ٕيب احلسن قمكم سمن أمحد سمن مؽرم اًمصعقدي اًمعدوي  ,طماؿمقة اًمعدوي قمغم يمػاية اًمطاًمب اًمرسماين (2)

 .1/524 :سمػموت ,دار اًمػؽر

دار اًمؽتب اًمعؾؿقة  ,ـه852اري ًمإلمام أمحد سمن قمكم سمن طمجر اًمعسؼالين تومتح اًمباري ذح صحقح اًمبخ (3)

 .9/747سمػموت: 

وطماؿمقة قمؿػمة ًمشفاب اًمدين  ,(ـه1469ت )طماؿمقة ىمؾقويب ًمشفاب اًمدين أمحد سمن أمحد سمن ؾمالمة اًمؼؾقويب  (4)

 .4/239ذيمة مصطػى اًمبايب احلؾبي وأوٓده سمؿٍم:  ,هـ(957ت )أمحد اًمؼمًمز اعمؾؼب سمعؿػمة 

 .9/747ومتح اًمباري:  (5)

طماؿمقة اًمنمواين ًمؾعالّمة قمبداحلؿقد اًمنمواين, وحتػة اعمحتاج ًمإلمام ؿمفاب اًمدين سمن طمجر اهلقتؿي  (6)

 .12/188سمػموت:  ,دار اًمؽتب اًمعؾؿقة ,(ـه972ت)

 .5/185سمػموت:  ,قمامل اًمؽتب ,حتؼقق حمؿد أملم اًمضـاوي ,يمشاف اًمؼـاع ًمؾشقخ مـصور سمن يوكس اًمبفويت (7)



 

 

شت ج اإلكز يماإلسمل وًمو شموطمَّ م أيمؾه يماًمذئب واًمػفد, يمام ظمرَّ ج احلقوان اعمحرَّ واعمؼدور  ,ومخرَّ

 واؿمؽمـموا ذم اعمصقد: ,ًمؽّس رء مـه وكحو ذًمك قمؾقه من اًموطمٌم

ًٓ يميمل يماًمغزال واًمظبي, ومخّرج سمه ما طمرم أيمؾه يماًمسبع ومال يعتؼم صقدًا. .1  أن يؽون طمال

ش من إهؾقات, ودظمل سمه ما اؾمتلكس من  .2 شًا ـمبعًا, ومخّرج سمه ما شموطمَّ أن يؽون متوطمِّ

 اًموطمشقات يماًمظبي اًمذي يستلْكس ويعقش ذم اًمبقوت.

ج سمذًمك احلقوان اًمذي صمبتت قمؾقه يد ؿمخص آظمر.أن ٓ ي .3  ؽون ممؾويمًا, ومخرَّ

ج سمه ما يما .4 ن همػم ممتـع ومال يعتؼم ذًمك أن ٓ يؽون مؼدورًا قمؾقه, ويؼصد سمه اعمؿتـع, ومخرَّ

 .(1)صقداً 

ق إمم ىمصد اًمصقد ومدلَّ قمغم أنَّ ىمصده وقمدمه   ًمؽن يعؽمض قمغم هذا اًمتعريف سملكَّه مل يتطرَّ

 .(2)ؾمواء

: سملّكه إصمبات اًمقد قمغم احلقوان اعمؿتـع سمإصاًمة وإزهاق روطمه سمآًمة قمّرومه اإلمامقةظمامسًا: 

 .(3) معتؼمة من همػم ذسمح

ذح اًمتعريف: أـمؾق اًمشقعة اإلمامقة اًمصقد قمغم معـى آصطقاد ٕنَّ ومقه إصمبات اًمقد وهو 

َّٓ أكَّه ,ًمؽنَّ هذا اًمتعريف ىمد أهمػل يمون احلقوان همػم ممؾوك ,آؾمتقالء يستػاد من ىموهلم إصمبات اًمقد  إ

 .(4) أي إصمباهتا اسمتداًء, وقمدم ؾمبق يد مؾك قمؾقه

أي مل شمسبق إًمقه  ,ويعؽمض قمغم هذا اًمتعريف سملّكه حيتؿل أن يؽون اعمراد سمه اإلصمبات سمإصاًمة

 .يمام يؿؽن أن يؽون ممتـعًا سمطبعه ,يد ماًمك

                                                           

قمبد احلؿقد محد  ,رؾماًمة ماضمستػم ,واًمصقد واًمتذيمقة ذم اًمنميعة اإلؾمالمقة ,5/185يمشاف اًمؼـاع:  :يـظر (1)

 .18سمغداد:  ,دار اًمرؾماًمة ًمؾطباقمة ,ؿمفاب

 .18اًمصقد واًمتذيمقة:  (2)

إطمقاء اًمؽتب  ممؾمسة ,ذائع اإلؾمالم ذم مسائل احلالل واحلرام حتؼقق أيب اًمؼاؾمم كجم اًمدين ضمعػر سمن احلسن (3)

 .3/139إيران ىمم:  ,اإلؾمالمقة

 .25اًمصقد واًمتذيمقة:  (4)



 

   

 

ًمؽن اعمالطمظ  ,طمش من إهؾقاتومخّرج سمه ما اؾمتو ,وىموًمه احلقوان اعمؿتـع اعمتوطمش سمطبعه 

ومقؼتيض اؾمتواء ذًمك ذم إصمبات اًمقد قمن  ,قمغم هذا اًمتعريف سملكَّه مل يشؽمط اًمـقة واًمؼصد ذم إصمبات اًمقد

 .(1) ومقؽون احلقوان اعمصقد ذم احلاًمتلم صقداً  ,ىمصد أو قمن همػم ىمصد

اًمشقخ اًمتعريف اًمراضمح: من ظمالل قمرض شمعريػات اًمػؼفاء ومننَّ أرضمح شمعريف هو شمعريف 

رمحه اهلل سملنَّ اًمصقد )اىمتـاص طمقوان طمالل متوطمش ـمبعًا همػم ممؾوك وٓ مؼدور  (2)مـصور اًمبفويت

 .(4) , مع إضاومة ىمصد اإلصطقاد إًمقه(3)قمؾقه(

 

  

                                                           

 .26: اًمصقد واًمتذيمقة (1)

 :همرسمقة مٍم, يـظر إمماحلـبكم اًمبفويت كسبة  إدريسهو مـصور سمن يوكس سمن صالح اًمدين سمن طمسن أمحد سمن  (2)

 ,مؽتبة اعمثـى ,(ـه1448ت) معجم اعممًمػلم قمؿر سمن رضا سمن حمؿد راهمب سمن قمبد اًمغـي يمحاًمة اًمدمشؼي

 .13/22 :سمػموت

 .5/185يمشاف اًمؼـاع:  (3)

 .29اًمصقد واًمتذيمقة:  (4)



 

 

 ؾملسمحث ذم هذا اعمطؾب أيات اًمؽريؿة وإطماديث اًمنميػة اًمتي شمدلُّ قمغم منموقمقة اًمصقد 

 ويمام يليت:

گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ چ ىموًمه ؾمبحاكه وشمعامم:  .1

ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 

 .(1)چ﮷ 

وضمه اًمدًٓمة: إنَّ أية اًمؽريؿة شمدلُّ قمغم أنَّ اإلسماطمة شمتـاول ما قمؾَّؿـاه من اجلوارح, وهو يـتظم  .2

 .(2)اًمؽالب وؾمائر اجلوارح 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ڻ ڻ ڻچ ىموًمه ؾمبحاكه وشمعامم:  .3

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷   .(3)چھ ھ ے ےۓ ۓ 

وضمه اًمدًٓمة: ذم أية اًمؽريؿة خيتؼم اهلل ؾمبحاكه ـماقمة اعمسؾؿلم سمام يظفر هلم من اًمصقد ذم 

يتؿؽـون أظمذه ًمتظفر ـماقمة  ,اإلطمرام وذم احلرم, ويماكت اًمصقد شمغشاهم ذم رطماهلم, مل يروا مثؾه ىمط

 .ويماكت إيدي شمـال اًمػراخ واًمبقض, (4)من يطقع مـفم ذم رسه وضمفره 

, واًمرماح شمـال يمبار اًمصقد, ٕنَّ يملُّ رء يـاًمه اإلكسان سمقده أو  سمرحمه أو سمٌمء من  وما ٓ يػرَّ

 .(5)ؾمالطمه ومفو صقد

                                                           

 . 4أية:  ,ؾمورة اًمامئدة (1)

حتؼقق  ,هـ(671ت )ٕيب قمبداًمؾه حمؿد سمن أمحد إكصاري اًمؼرـمبي  ,اجلامع ٕطمؽام اًمؼرآن )شمػسػم اًمؼرـمبي( (2)

 .6/64ت: سمػمو ,دار اًمؽتاب اًمعريب ,قمبد اًمرزاق اعمفدي

 . 94أية:  ,ؾمورة اًمامئدة (3)

حتؼقق حمؿد طمسلم  (ـه 774ت )شمػسػم اًمؼرآن اًمعظقم ٕيب اًمػداء إؾمامقمقل سمن إسمراهقم سمن قمؿر سمن يمثػم اًمؼرر  (4)

 .3/171 :ـه 1419 ,1ط  ,مـشورات حمؿد قمكم سمقضون ,سمػموت ,دار اًمؽتب اًمعؾؿقة ,ؿمؿس اًمدين

 .6/64شمػسػم اًمؼرـمبي:  (5)



 

   

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ چ  ىموًمه ؾمبحاكه وشمعامم: .1

 . (1)چڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

وهو يمّل ما صقد من طمقتاكه, واًمصقد هـا ُيراد سمه  وضمه اًمدًٓمة: هذا طمؽم سمتحؾقل صقد اًمبحر,

وهو  ,وًمػظ اًمطعام مشؽمك ُيطؾق قمغم يمّل ما يطعم ,اعمصقد, وُأضقف إمم اًمبحر ًمام يمان مـه سمسبب

 .(2)ارة قماّم ىمذف سمه اًمبحر وـمػا قمؾقهقمب

قمن صقد اعمعراض ىمال: ما  ؾملًمت اًمـبي <ىمال:   (3)طمديث قمدي سمن طماشمم .2

ا أصاب سمعرضه ومفو وىمقذ. وؾملًمته قمن صقد اًمؽؾب ومؼال: ما أمسك قمؾقك وم ,أصاب سمحّده ومؽؾه

أو يمالسمك_ يمؾبًا همػمه ومخشقت أن يؽون أظمذه  -ومؽل, ومنّن أظمذ اًمؽؾب ذيماة. وإن وضمدت مع يمؾبك

 . (4)ومال شمليمل, ومنّكام ذيمرت اؾمم اهلل قمغم يمؾبك, ومل شمذيمره قمغم همػمه>  -معه _ وىمد ىمتؾه

ه سمؿـزًمة ما ـمعـه اًمصائد سمرحمه أو رماه سمسفؿهوضمه اًمدًٓمة: ما ىمتؾه اعمعرا د  ,ض سمحدِّ ّٕكه حُمدَّ

ومام  ,ّٕن اًمصقد إكَّام يؽون سماًمؽالب ,, وذم احلديث اًمنميف ضمواز اًمصقد سماًمؽالب(5)ظمرق وىمتل

 .(6)م اًمصقد من همػمها يمان ذم معـاهاقُمؾِّ 

 

                                                           

 . 96أية:  ,رة اًمامئدةؾمو (1)

 .6/295شمػسػم اًمؼرـمبي:  (2)

هو قمدي سمن طماشمم سمن قمبداًمؾه سمن ؾمعد سمن احلنمج سمن امرئ اًمؼقس اًمطائي, أؾمؾم ؾمـة شمسع وىمقل قمنم وؿمفد  (3)

اإلصاسمة ذم متققز اًمصحاسمة ًمإلمام أمحد سمن قمكم سمن طمجر اًمعسؼالين  ,ـصػلم مع قمكم ومات ؾمـة ؾمتلم ه

 .4/388سمػموت:  ,اًمعؾؿقةدار اًمؽتب  ,(ـه853ت)

, دار اًمؽتب (ـه256ت) صحقح اًمبخاري سمنمح ومتح اًمباري, ًمإلمام حمؿد سمن إؾمامقمقل سمن إسمراهقم اًمبخاري (4)

 . 5483ح:  سماب اًمتسؿقة قمغم اًمصقد, ,9/747سمػموت:  ,اًمعؾؿقة

 .13/31اهرة: دار احلديث اًمؼ ,هـ(634ت)ٕيب حمؿد قمبد اهلل سمن أمحد سمن ىمدامة اعمؼدد احلـبكم  ,اعمغـي (5)

 . 9/754ومتح اًمباري:  :يـظر (6)



 

 

 ,وٍم أهل يمتابإّكا سملرض ىم ,ىمال: <ىمؾت: يا كبيَّ اهلل طمديث أيب صمعؾبة اخلشـّي  .3

أومـليْمل ذم آكقتفم ؟ وسملرض صقد أصقد سمؼود وسمؽؾبي اًمذي ًمقس سمؿعّؾم, وسمؽؾبي اعمعّؾم, ومام يصؾح 

زم ؟ ىمال: أّما ما ذيمرت من أهل اًمؽتاب, ومنن وضمدشمم همػمها ومال شمليْمؾوا ومقفا, وإن مل دمدوا وماهمسؾوها 

بك اعمعؾم ومذيمرت اؾمم اهلل وما صدت سمؽؾ ,ويمؾوا ومقفا. وما صدت سمؼوؾمك ومذيمرت اؾمم اهلل ومؽْل 

 .(1)ومؽْل, وما صدت سمؽؾبك همػم معّؾم وملدريمت ذيماشمه ومؽْل>

, وإن رمى اًمصائد صقدًا سمسؽلم (2)وضمه اًمدًٓمة: ذم احلديث إسماطمة آصطقاد سماًمؽالب اعمعّؾؿة

ه ضماز أيمؾهأو ؾمقف أو ىموس وذيمر   .(3)اؾمم اهلل وملصاسمه سمحدِّ

  

 

 

 

  

                                                           

 . 5478 ,سماب صقد اًمؼوس ح 9/754صحقح اًمبخاري: (1)

 .9/754ومتح اًمباري:  (2)

 .7/129شمبقلم احلؼائق:  (3)



 

   

 

د من إُمور اعمفؿة اًمتي هتمُّ اعمسؾِم ذم طمقاشمه, وحياؾمبه اهلل قمؾقه يوم اًمؼقامة يمغػمه من اًمصق

 ,وخيتؾف طمؽؿه من ؿمخص إمم ؿمخص ومن مؽان إمم مؽان ومن زمان إمم همػمه ,إقمامل إظُمرى

 واًمصقد إما أن يؽون حلاضمة من قمقش أو همػمه أو ًمؾفو أو قمبث وؾملسمحث هذا ذم طماًمتلم: 

 وىمد اظمتؾف اًمػؼفاء ومقه قمغم صمالصمة مذاهب  ,ومم: أن يؽون اًمصقد حلاضمة منموقمةاحلاًمة إ

هبذا  ,ًمغػم اعمحرم وذم همػم احلرم ,سمه وًمؾؿعاش آكتػاعاًمصقد ُمباح ًمؼاصد  اعمذهب إول:

 واؾمتدًموا: (1) ىمال احلـػقة واًمامًمؽقة واًمشاومعقة واحلـاسمؾة,

ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ چ  سمؼوًمه ؾمبحاكه وشمعامم .1

 .(2)چڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ّا ًمؾؿعاش ذم همػم احلرم ًمغػم اعمحرم ويمذا اعمصقد إذا يمان وضمه اًمدًٓمة: اإلصطقاد يؽون مباطم

 ّٓ , ّٕكه (4), وهذا يؼتيض طِمّل صقد اًمبحر سماًمؽّؾّقة وطِمّل صقد اًمؼّم ذم همػم وىمت اإلطمرام(3)مليمو

 . (5)ؽن اعمؽؾف من إىمامة اًمتؽاًمقفايمتساب واكتػاع سمام هو خمؾوق ًمذًمك يمآطمتطاب ًمقتؿ

 واؾمتدًموا: (6)اًمصقد مـدوب ًمؾتوؾمعة قمغم اًمعقال: هبذا ىمال اًمامًمؽقة, اعمذهب اًمثاين:

                                                           
حمؿد سمن  ,واًمؼواكلم اًمػؼفقة ذم شمؾخقص مذهب اًمامًمؽقة ,14/54وطماؿمقة اسمن قماسمدين:  ,7/111شمبقلم احلؼائق:  (1)

وإرؿماد اًمساًمك إمم أذف  ,139ممؾمسة اعمختار:  ,هـ(757ت)د سمن قمبداًمؾه سمن ضمّزي اًمؽؾبي حمؿد سمن أمح

مؽتبة ومطبعة مصطػى  ,ـ(ه932ت)قمبد اًمرمحن سمن حمؿد سمن قمسؽر اًمبغدادي  ,اعمساًمك ذم ومؼه اإلمام ماًمك

 .5/186ويمشاف اًمؼـاع:  ,13/6واعمغـي:  ,9/752وومتح اًمباري:  ,1/55: 3ط  ,اًمبايب احلؾبي

 . 96من أية:  ,ؾمورة اًمامئدة (2)

 .7/111: شمبقلم احلؼائق (3)

 .2/214سمػموت:  ,دار اًمؽتب اًمعؾؿقة ,ًمألُؾمتاذ حمؿد قمكم اًمسايس ,شمػسػم آيات إطمؽام (4)

 .9/752 :وومتح اًمباري 14/54:يـظر طماؿمقة اسمن قماسمدين (5)

, دار اًمؽتب ـ(ه684ت)دريس اًمصـفاضمي واًمذظمػمة ذم ومروع اًمامًمؽقة ًمإلمام أمحد سمن إ 139اًمؼواكلم اًمػؼفقة: (6)

  .3/455سمػموت:  ,اًمعؾؿقة



 

 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ چ  سمؼوًمه ؾمبحاكه وشمعامم

﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷   .(1)چھ ے ےۓ ۓ ﮲ 

ّد ظمّؾة وشمؾبقة , وًمس(2)وماًمصقد مـدوب ومعؾه ًمؾتوؾمعة قمغم اًمعباد وقمغم اًمصائد وضمه اًمدًٓمة:

 .(3)طماضمة اًمعقال

 (4)اًمصقد واضمب إلطمقاء كػس قمـد اًمرضورة: هبذا ىمال اًمامًمؽقّة ذم اًمؼول اًمثاين اعمذهب اًمثاًمث:

 (4)اًمثاين

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے چ  واؾمتدًموا سمؼوًمه ؾمبحاكه وشمعامم:

﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿.  .(5) چ..ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ 

حٍج أو قمؿرٍة, إلطمقاء كػس اًمصائد قمـد وضمه اًمدًٓمة: جيب اًمصقد قمغم من ًمقس سمُؿحرم سم

 .(7)وعمن شمؾزمه ممكته حلػظ كػسه ,, وقمغم من ٓ ىموت ًمه(6)اًمرضورة

: أن يؽون اًمصقد حلاًمة همػم منموقمة يمؾفو أو قمبث وىمد اظمتؾف اًمػؼفاء ومقه قمغم احلاًمة اًمثاكقة

 :مذهبلم

هبذا  ,قد قمبثًا وقمدواكاً : اًمصقد طمرام إذا يمان ذم احلرم أو من اعمحرم أو يمان اًمصاعمذهب إول

 , واؾمتدًموا:(8)ىمال احلـػقة واًمامًمؽقة واًمشاومعقة واحلـاسمؾة واًمزيدية

                                                           
 . 94أية:  ,ؾمورة اًمامئدة (1)

  .3/455, واًمذظمػمة: 139يـظر اًمؼواكلم اًمػؼفّقة:  (2)

  .139واًمؼواكلم اًمػؼفقة: 3/452اًمذظمػمة:  (3)

ؿد سمن أمحد سمن حمؿد سمن وسمداية اعمجتفد وهناية اعمؼتصد ًمإلمام حم .139واًمؼواكلم اًمػؼفقة: 2/452اًمذظمػمة:  (4)

 .2/878, دار اسمن طمزم:ـ(ه 595ت)أمحد سمن رؿمد اًمؼرـمبي 

 .2ؾمورة اًمامئدة, من أية: (5)

 .1/55, وإرؿماد اًمساًمك إمم اذف اعمساًمك: 3/452اًمذظمػمة:  (6)

 .5/186يمشاف اًمؼـاع: (7)

ومغـي  ,139قة:واًمؼواكلم اًمػؼف ,3/452 :واًمذظمػمة ,14/54وطماؿمقة اسمن قماسمدين:  ,5/91سمدائع اًمصـائع:  (8)

سمػموت:  ,دار اعمعرومة ـ(ه977ت)معرومة معاين اًمػاظ اعمـفاج ًمؾشقخ حمؿد سمن اخلطقب اًمنمسمقـي  إمماعمحتاج 



 

   

 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې چ . سمؼوًمه ؾمبحاكه وشمعامم: 1

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

 .(1) چ ی ی ی

ؾمواء أيمان اًمصقد  ,ُمطؾؼاّ  وضمه اًمدًٓمة: اًمـفي قمن اًمؼتل يدّل قمغم حتريم إزهاق روح اًمصقد 

, يمام حيرم اًمصقد إذا يمان ومقه فمؾم (2)قمن ـمريق اًمػعل أم قمن ـمريق اًمتسّبب يماإلؿمارة أم اًمدًٓمة

, يمام حيرم هذا اًمصقد إذا مل (3)ّٕن ًمؾوؾمائل أطمؽام اعمؼاصد ,ًمؾـاس سماًمعدوان قمغم زروقمفم وأمواهلم

 .(4)قمبثاّ  الف كػسّٕكه من اًمػساد سمنشم ,يؼصد آكتػاع سماعمصقد

ومن اشّمبع  ,من ؾمؽن اًمبادية ضمػا : <ىمال قمن اًمـبي  ,سمحديث قمبداًمؾه سمن قمباس  .2

 .(5)ومن أشمى اًمُسؾطان ُأومتتَِن> ,اًمصقد همػل

ٌم ًمـفقه  وّٕن ذم  (6)قمن شمعذيب احلقوان ًمغػم مليْمؾة, وضمه اًمدًٓمة: اًمصقد سمغػم كقّة اًمذيماة حُمرَّ

 .(7) اًمؾفو مـفيٌّ قمـهومطؾق  اًمصقد ما يورث اًمغػؾة واًمؾفو,

                                                                                                                                                                          

واًمسقل اجلرار اعمتدومق قمغم طمدائق آزهار  ,5/185 :ويمشاف اًمؼـاع ,9/752 :: وومتح اًمباري4/366

 .4/53 :م2414 ,رةحتؼقق حمؿود إسمراهقم زايد, اًمؼاه (ـه1254ت)ًمؾشقخ حمؿد سمن قمكم اًمشويماين 

 .95أية:  ,ؾمورة اًمامئدة (1)

 .2/214شمػسػم آيات إطمؽام ًمؾسايس:  (2)

 .5/185يمّشاف اًمؼـاع:  (3)

 .9/752ومتح اًمباري:  (4)

سماب ذم  ,3/111, دار احلديث: (ـه275ت )ؾمـن أيب داود ًمؾحاومظ ؾمؾقامن سمن إؿمعث اًمسجستاين إزدي  (5)

 هـ(279ت )همريب ؾمـن اًمؽممذي ًمإلمام حمؿد سمن ؾمورة اًمؽممذي واحلديث طمسن  2864اشّمباع اًمصقد ح: 

ضمامع إُصول ذم  ,ًمؽن إؾمـاده ضعقف ,3/294 :وحمؿد يمامل, دار اًمرؾماًمة اًمعاعمقة طإركاؤوحتؼقق ؿمعقب 

أطماديث اًمرؾمول عمجد اًمدين أيب اًمسعادات اعمبارك سمن حمؿد سمن حمؿد سمن حمؿد اسمن قمبد اًمؽريم اًمشقباين اجلزري 

 ,ـمبعة اعمالح ,اًمـاذ مؽتبة احلؾواين ,وأيؿن صاًمح ؿمعبان طإركاؤوحتؼقق قمبد اًمؼادر  ,(ـه646ت) اسمن إصمػم

 .11/787 :إومممؽتبة دار اًمبقان اًمطبعة 

 .3/452اًمذظمػمة:  (6)

 .14/53طماؿمقة اسمن قماسمدين:  (7)



 

 

 

: اًمصقد مؽروه ًمؾفو هبذا ىمال احلـاسمؾة وهو مشفور مذهب اًمامًمؽقة ورواية اعمذهب اًمثاين

 واؾمتدًموا: (1)ًمؾحـػقة واًمشاومعقة ومذهب اًمؾقث سمن ؾمعد, 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ چ سمؼوًمه ؾمبحاكه وشمعامم:  .1

﮵ ﮶ ﮷   .(2)چھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ 

ويمذًمك إذا ٓزمه اًمصائد وأيمثر مـه ّٕكه ىمد  (3),هلوًا ّٕكه قمبٌث  وضمه اًمدًٓمة: ُيؽره اًمصقد

 (4)يشغؾه قمن سمعض اًمواضمبات ويمثػم من اعمـدوسمات اًمتي هي من أوًمويات اعمسؾم ذم طمقاشمه اًمقومقة.

ىمال>: من ؾمؽن اًمبادية ضمػا ومن اشّمبع اًمّصقد  قمن اًمـبي  سمحديث اسمن قمّباس  .2

ؾطان ُأومتُ   .(5)تِن>همػل, ومن أشمى اًمسُّ

ِذ اًمصقد ًمؾتؾِفي أو طِمرومة ومنّكه ُيؽره  , ّٕكه ُيؼز اًمؼؾب وُيشغل قمن (6)وضمه اًمدًٓمة: إذا اُّتُّ

 ٕرض. اعمؼاصد اًمتي ظُمؾق اإلكسان من أضمؾفا ذم قمامرة ا

سملنَّ هذا ٓ يدلُّ قمغم اًمؽراهة سمل هماية ما  ,ًمؽن يعؽمض قمغم ىموهلم سماًمؽراهة ٕكَّه يؼز اًمؼؾب

 .زراقمة واًمتجارة أومضل مـه ومقه أنَّ همػمه يماًم

اًمؽمضمقح: من ظمالل قمرض اعمذاهب وأدًمتفا وماًمذي يبدو زم هو شمرضمقح اعمذهب إول, من  

ًمإلذن سمه سمؼوًمه ؾمبحاكه وشمعامم <... وإذا طمؾؾتم  ,أنَّ اًمصقد ُمباح ًمؾؿعاش ذم همػم احلرم ًمغػم اعمحرم

  صمة مؾفوف وشمػريج يمرسمة, واهلل أقمؾم.أو إلهما ,وماصطادوا...> ٕكَّه كوع من أكواع آيمتساب ًمؾؿعاش

                                                           

اًمساًمك ذم ومؼه اإلمام  , وإرؿماد139واًمؼواكلم اًمػؼفقة:  ,3/452واًمذظمػمة:  ,14/45طماؿمقة اسمن قماسمدين:  (1)

  5/185ويمّشاف اًمؼـاع:  ,9/752وومتح اًمباري:  ,1/55ماًمك: 
 

 . 94أية:  ,ؾمورة اًمامئدة (2)

 .5/185ويمّشاف اًمؼـاع:  139 :يـظر اًمؼواكلم اًمػؼفقة (3)

 .9/752ومتح اًمباري:  (4)

 ؾمبق ُّترجيه.(5)

 . 14/54طماؿمقة اسمن قماسمدين:  (6)



 

   

 

 

, (2)همػم إؾمود اًمبفقم (1)مل أضمد ومقام سملم يدّي ظمالومًا سملم اًمػؼفاء قمغم ضمواز اًمصقد سماًمؽؾب 

قمغم صمالصمة  ,واظمتؾػوا ومقام قمداه من ؾمباع اًمبفائم يمػفد أو كؿر أو دب وهمػم ذًمك مما يؼبل اًمتعؾقم

 مذاهب:

: حيوز آصطقاد سمُؽل يمؾب معَؾم وذي كاب من اًمسباع يمػفد أو كؿر أو أؾمد أو اعمذهب إول

وهمػمها مما يؼبل اًمتعؾقم. هبذا ىمال اجلؿفور من احلـػقة واًمامًمؽقة واًمشاومعقة واًمظاهرية ورواية  ,دب

سمن ضمبػم وـماووس واحلسن وهو ىمول ؾمؾامن اًمػارد واسمن قمباس وقمطاء وقمؽرمة وؾمعقد  ,ًمؾزيدية

اًمبٍمي وؾمػقان اًمثوري ورسمقعة وىمتادة وإؾمحق واًمـخعي وأيب صمور وسمه ىمال احلـاسمؾة ذم اًمؽؾب همػم 

  واؾمتدًموا .(3)إؾمود اًمبفقم

گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ چ .سمؼوًمه ؾمبحاكه وشمعامم 1

 .(4)چ..ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ.

                                                           

من احلقواكات اًمتي شمصؾح ًمؾصقد هبا يمػفد أو كؿر أو دب وهمػمها مما يؿؽن  يمل ذي كاب اعمؼصود سماًمؽؾب: (1)

 .13/14واعمغـي:  ,2/883سمداية اعمجتفد: ,شمعؾقؿه اًمصقد

ٓ خيؾط ًموكه ًمون ؾمواه من ؾمواد أو همػمه. معجم هتذيب اًمؾغة عمحؿد سمن أمحد إزهري  اًمبفقم: هو اًمذي (2)

 م., مادة هب1/448, دار اعمعرومة سمػموت: ـ(ه374ت)

, 6/65, وشمػسػم اًمؼرـمبي: 882-2/881, وسمداية اعمجتفد:7/111, وشمبقلم احلؼائق:5/65سمدائع اًمصـائع: (3)

, 4/366, ومغـي اعمحتاج:12/219, وطماؿمقة اًمنمواين وطماؿمقة اسمن اًمؼاؾمم اًمعبادي:9/761وومتح اًمباري: 

, 6/169اًمؽتب اًمعؾؿقة سمػموت:دار  ,واعمحغم ًمإلمام قمكم سمن أمحد سمن ؾمعقد سمن طمزم ,5/193ويمشاف اًمؼـاع:

 طإركاؤو, حتؼقق ؿمعقب ـ(ه279ت ), وؾمـن اًمؽممذي ًمإلمام حمؿد سمن ؾمورة اًمؽممذي 4/56واًمسقل اجلرار:

  .3/294وحمؿد يمامل دار اًمرؾماًمة اًمعاعمقة:

 .4من أية:  ,ؾمورة اًمامئدة (4)



 

 

وهو يـتظم  ,اإلسماطمة شمتـاول ما قمّؾؿـاه من اجلوارح وضمه اًمدًٓمة: أية اًمؽريؿة شمدلُّ قمغم أنَّ 

, (2)ٕكَّه ًمقس اًمصقد سماًمؽؾب ومؼط, سمل يصح سمغػمه من ضموارح اًمسباع  ,(1)اًمؽؾب واًمػفد وهمػممها

 .(3)أكَّه من اجلوارح وماًمصقد سمه طماللٕنَّ ما صدق قمؾقه 

ه ىمؾت: إّكا ىموم كصقد هبذ ىمال: <ؾملًمت رؾمول اهلل  سمحديث قمدي سمن طماشمم  .1

ّٓ أن  ,ىمال: إذا أرؾمؾت يمالسمك اعمعّؾؿة وذيمرت اؾمم اهلل ومؽل مما أمسؽن قمؾقك وإن ىمتؾن ,اًمؽالب إ

وإن ظماًمطفا يمالب من همػمها ومال  ,يليمل اًمؽؾب, ومنيّن أظماف أن يؽون إكَّام أمسؽه قمغم كػسه

 .(4)شمليمْل>

ًمؽالب ومام ّٕن اًمصقد إّكام يؽون سما ,وضمه اًمدًٓمة: ذيمر احلديث اًمنميف طمؽم صقد اًمؽؾب

, وّٕن يمّل ما يؼبل اًمتعؾقم ويؿؽن آصطقاد سمه من ؾمباع (5)قُمؾِّم اًمصقد من همػمها يمان ذم معـاها

 .(6), ومحؽؿه طمؽم اًمؽؾب ذم إسماطمة صقدهاًمبفائم يماًمؽؾب واًمػفد واًمـؿر

وٓ يصؾح ذو كاب همػمه أن يؽون آًمة  ,ٓ حيّل إٓ ما صاده اًمؽؾب ومؼط :اعمذهب اًمثاين

ذا ىمال اًمشقعة إمامقة وهو مروي قمن اسمن قمؿر وجماهد وهو ىمول اًمضحاك هب ,ًمالصطقاد

 واؾمتدًموا: (7)واًمسدي

 

                                                           

 6/64شمػسػم اًمؼرـمبي:  :يـظر (1)

 .9/761ومتح اًمباري:  (2)

 .4/56 اًمسقل اجلرار: (3)

 .5483ح,: سماب إذا أيمل اًمؽؾب 764/ 9صحقح اًمبخاري:  (4)

 .9/761يـظر ومتح اًمباري:  (5)

 .13/14اعمغـي:  (6)

 ,9/398واًمسـن اًمؽؼمى ًمؾبقفؼي:  ,6/169واعمحغم:  ,6/65وشمػسػم اًمؼرـمبي:  ,2/882سمداية اعمجتفد:  (7)

 .2/139وذائع اإلؾمالم: 



 

   

 

 .(1)چ..ں ں ڻ ڻ ڻ. ...چسمؼوًمه ؾمبحاكه وشمعامم:  .1

ّٓ سمام يُمؾِّب من وضمه اًمدًٓمة: شمعـي أية اًمؽريؿة أكَّه ٓ جي , وٓ (2)اًمؽالب وز اإلصطقاد إ

ة من اؾمم اًمؽؾب ُيؼاس ؾمائر اجلوارح قمغم اًمؽالب, ٕنَّ  ٓ من اؾمم همػمه, أو أّكه  ,ًمػظة مؽّؾبلم مشتؼَّ

ّٓ ذم اًمؽؾب قمغم صاطمبه   .(3)ٓ يوضمد اإلمساك إ

ًمؽن ُيعؽمض قمغم آؾمتدٓل سمأية اًمؽريؿة سملّن اعمراد سمؽؾؿة <مؽؾِّبلم> ومقفا شمعـي معؾِّؿلم أو 

  .بل اًمتعؾقمومقام يؼ (4)ممدِّسملم, ومقصح اًمصقد سمغػم اًمؽؾب من ؾمباع اًمبفائم 

...ىمال: إذا أرؾمؾت يمالسمك ىمال<ؾملًمت رؾمول اهلل  سمحديث قمدي سمن طماشمم  .2

ّٓ أن يليمل اًمؽؾب, ومنيّن أظماف أن  ,وذيمرت اؾمم اهلل ومؽل مما أمسؽن قمؾقك وإن ىمتؾن ,اعمعؾَّؿة إ

 .(5) يؽون إكَّام أمسؽه قمغم كػسه, وإن ظماًمطفا يمالب من همػمها ومال شمليمل>

وٕنَّ ما قمدا  (6)دًمقل قمغم دظمول همػم اًمؽالب أن يصؾح آًمة ًمإلصطقادوضمه اًمدًٓمة: ٕكَّه ٓ 

 .(6)(7)اًمؽالب ٓ يؼبل اًمتعؾقم أصال

 

                                                           

 . 4من أية:  ,ؾمورة اًمامئدة (1)

 .13/14يـظر اعمغـي:  (2)

 .2/882سمداية اعمجتفد:  (3)

 .6/169واعمحغّم:  ,9/761يـظر ومتح اًمباري:  (4)

 ؾمبق ُّترجيه.  (5)

 .211اًمصقد واًمتذيمقة:  (6)

 .6/169يـظر اعمحغّم:  (7)



 

 

ىمال: <ما قمؾَّؿت من  أنَّ اًمـبيَّ  يمام ُيعؽمض قمغم آؾمتدٓل هبذا احلديث سمحديث قمدي  

ل ّ ما يؼبل اًمتعؾقم ٕنَّ يم ,(1)يمؾب أو سماز صممَّ أرؾمؾته وذيمرت اؾمم اهلل ومؽل ممَّا أمسك قمؾقك...>

  .(2)ويؿؽن آصطقاد سمه من ؾمباع اًمبفائم يماًمػفد وهمػمه ومحؽؿه طمؽم اًمؽؾب ذم إسماطمة صقده

د سمه جماهد سمذيمر اًمباز  (3)وجياب قمن آقمؽماض هبذا احلديث سمام ىمال اًمبقفؼي رمحه اهلل )شمػرَّ

 .(4)وظماًمف احلػاظ(

ذا ىمال احلـاسمؾة واًمظاهرية وهو وضمٌه هب ,: ٓ يميمل صقد اًمؽؾب إؾمود اًمبفقماعمذهب اًمثاًمث

 , واؾمتدًموا:(5)ي وإسمراهقم اًمـخعي وىمتادة وإؾمحقًمؾشاومعقة, وىمول احلسن اًمبٍم

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ  ...چسمؼوًمه ؾمبحاكه وشمعامم:  .1

 .(6)چ..ہ ہ ھ ھ.

 

                                                           

ّٓ من  ,9/398واًمسـن اًمؽؼمى ًمؾبقفؼي:  ,148/ 3ؾمـن أيب داود:  (1) وىمال اًمؽممذي )هذا طمديث ٓ كعرومه إ

 .3/298طمديث جماًمد قمن اًمشعبي( ؾمـن اًمؽممذي: 

 .14/ 13اعمغـي:  (2)

وهو من ومحول شمالمقذ اإلمام قمبداًمؾه  ,ـهو أمحد سمن قمكم سمن احلسلم اًمشاومعي وًمد ؾمـة سمضع وأرسمعلم وأرسمعامئة ه (3)

 ,1ط ,دمشق ,اىمرأدار  ,ـ(ه565ت )شماريخ سمقفق ًمظفػم اًمدين قمكم سمن زيد سمن حمؿد اًمبقفؼي  ,سمن يوؾمف اجلويـي

 .1/381 :ـه1425

 .398/ 9اًمسـن اًمؽؼمى ًمؾبقفؼي:  (4)

دار إطمقاء اًمؽماث اًمعريب  ,ـ(ه676ت)ذح اًمـووي قمغم صحقح مسؾم ًمإلمام حيقى سمن ذف سمن ُمّري اًمشاومعي  (5)

واًمنمح اًمؽبػم ًمشؿس اًمدين  ,16/ 13واعمغـي:  ,4/366ويـظر مغـي اعمحتاج:  ,13/74اًمعريب سمػموت: 

ويمشاف اًمؼـاع:  ,13/16دار احلديث اًمؼاهرة:  ,(ـه 682ت )حمؿد سمن أمحد سمن ىمدامة قمبد اًمرمحن سمن 

 . 6/174واعمحغم:  ,5/193

 . 4من أية:  ,ؾمورة اًمامئدة (6)



 

   

 

 وٓ (1)ومال ُيباح صقده ,وضمه اًمدًٓمة: ُيباُح ما ىمتؾه اًمؽؾب إن يمان معؾاًم إٓ إؾمود اًمبفقم

وٓ أيمل ما ىمتل من  ,ٓ ًمصقٍد وٓ ًمغػمه وٓ حيلُّ شمعؾقؿه ,إمساك يمؾب أؾمود أو هبقم أو ذي كؼطتلم

  .وٓ اُّتاذه ًمؾصقد ٕن اُّتاذه معصقة, واًمذيماة سماجلارح ـماقمة ,اًمصقد أصالً

. (2)وٓ شمـوب اعمعصقة هلل شمعامم قمن ـماقمته, واًمعايص مل يذِك يمام ُأمر سمل شمذيمقته معصقة

ًمام مر ذم طمديث قمدي سمن  (3) هذا سملّن قموامَّ أهل اًمعؾم يرون ضمواز صقد يملِّ يمؾب معؾَّمويعؽمض قمغم

 وٓ ومرق سملم يمون اًمؽؾب أؾمود أو همػمه وؾمواء أيمان هبقاًم أم همػم هبقم. ,طماشمم وهو صحقح

ل .1 ٌة من ىمال: ىمال رؾمول اهلل   (4)سمحديث قمبد اهلل سمن ُمغػَّ : <ًموٓ أنَّ اًمؽالب ُأمَّ

 .(5)وماىمتؾوا يملَّ أؾمود هبقم> ,مرُت سمؼتؾفا يمؾفامن إُمم َٕ 

 ,وما وضمب ىمتؾه طَمُرَم اىمتـاؤه وشمعؾقؿه ,سمؼتل اًمؽؾب إؾمود اًمبفقم وضمه اًمدًٓمة: أمر اًمـبي 

ٕنَّ إسماطمة اًمصقد  ,ؾماّمه ؿمقطاكًا, وٓ جيوز اىمتـاء اًمشقطان ٕن اًمـبي  ,ومؾم ُيبح صقده, يمغػم اعمعؾم

 .(6)سمؿحرم يمسائر اًمرظمص اعمؼتول رظمصة ومال شُمستباح

                                                           

  13/31اًمنمح اًمؽبػم:  (1)

(2) :  .6/174اعمحغمَّ

:  ,4/366ومغـي اعمحتاج: ,6/65يـظر شمػسػم اًمؼرـمبي:  (3)  .4/56ر: واًمسقل اجلّرا ,6/169واعمحغمَّ

ل سمن قمبد همـم يمان صحاسمقًا من أصحاب اًمشجرة (4) ُأؾمد  ,ؾمؽن اعمديـة صمم حتول إمم اًمبٍمة ,هو قمبداًمؾه سمن مغػَّ

,حتؼقق قمكم حمؿد قموض واًمشقخ قمادل (ـه634ت )ٓسمن إصمػم قمكم سمن حمؿد اجلزري  ,اًمغاسمة ذم معرومة اًمصحاسمة

 .3/395دار اًمؽتب اًمعؾؿقة سمػموت: ,أمحد قمبد اعموضمود

حتؼقق ؿمعقب إركاؤوط  ,24547ح (ـه 241ت ) احلديث إؾمـاده طمسن, مسـد اإلمام أمحد سمن طمـبل اًمشقباين (5)

ل طمديث طمسن  ,34/168ممؾمسة اًمرؾماًمة:  ,وقمادل مرؿمد ورواه اًمؽممذي وىمال )طمديث قمبداًمؾه سمن مغػَّ

 .1557ح  ,3/249ؾمـن اًمؽممذي:  ,صحقح(

 .13/16اعمغـي: (6)



 

 

: <... إذا أرؾمؾت يمالسمك هذا يعؽمض قمؾقه سمحديث قمدي  وطمديث قمبداًمؾه سمن مغػل  

 .(1)اعمعؾؿة وذيمرت اؾمم اهلل ومؽل مما أمسؽن قمؾقك...>

من  ,: من ظمالل قمرض اعمذاهب وأدًمتفا وماًمذي يبدو زم, هو شمرضمقح اعمذهب إولاًمؽمضمقح

وهو ىمول اجلؿفور,  ,وذي كاب من اًمسباع يمػفد أو كؿر وهمػمها ,ّؾمأّكه حيلُّ آصطقاد سمؽل يمؾب ُمع

ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں  ...چ ًمؼوًمه ؾمبحاكه وشمعامم (2)من احلـػقة واًمامًمؽقة واًمشاومعقة واًمظاهرية

ومال ومرق  (3)چں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ

ه ًمو يمان ًمؾبفقم أصمر ذم ٕك ,سملم صقد اًمؽؾب وهمػمه من ؾمباع اًمبفائم, وٓ سملم يمؾب هبقم أو همػم هبقم

إذ ٓ يصح شملظمػم اًمبقان قمن وىمت احلاضمة,  ,يمام سملمَّ ضموازه ذم اًمؽؾب اعمعؾَّم ,اًمتحريم ًمبقَّـه اًمـبي 

 واهلل أقمؾم. 

  

                                                           

 ؾمبق ُّترجيه. (1)

وطماؿمقة اًمنمواين وطماؿمقة اسمن  ,2/882,وسمداية اعمجتفد: 6/65. وشمػسػم اًمؼرـمبي:5/65دائع اًمصـائع: سم (2)

: 5/193, ويمشاف اًمؼـاع:12/219ىماؾمم اًمعبادي:  ار:6/169, واعمحغمَّ  .4/56, واًمسقل اجلرَّ

 .ؾمبق ُّترجيفا (3)



 

   

 

(1)

وشمعؾقؿفا سمثالصمة  ,أن شمؽون معؾؿةً  ,اؿمؽمط اًمػؼفاء ًمؾصقد سماًمؽالب واجلارح من ؾمباع اًمبفائم

 ,وٓ شمليمل من اًمصقد ,وأن شمـزضمر إذا زضمرت قمـه ,ذوط: وهي أن شمسؽمؾمل إذا أرؾمؾت قمغم اًمصقد

 وؾمـبحث ذًمك ذم صمالصمة مطاًمب وهي: ,قمغم اظمتالف سمقـفم ذم هذه اًمنموط

 هبلم: اظمتؾف اًمػؼفاء ومقه قمغم مذ

هبذا ىمال احلـػقة  ,: يشؽمط أن يسؽمؾمل اًمؽؾب وؾمبع اًمبفقؿة سمنرؾمال صاطمبه ًمهاعمذهب إول

وىمول اسمن قمباس وأيب موؾمى إؿمعري  ,واًمامًمؽقة واًمشاومعقة واحلـاسمؾة واًمظاهرية وإمامقة واًمزيدية

ادة وأيب سمردة وقمطاء وؾمعقد سمن ضمبػم واًمشعبي واًمـخعي وقمؽرمة وىمت (2)وأيب هريرة وؾمويد سمن همػؾه

  :واؾمتدًموا .(3)وـماووس واًمضحاك وأيب صمور

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ  ...چسمؼوًمه ؾمبحاكه وشمعامم:  .1

 .(4)چ..ہ ہ ھ ھ.

                                                           

 .1/572ًمؾغة: معجم هتذيب ا ,اجلارح من اًمسباع: هي ذوات اًمصقد اًمواطمدة مـفا ضمارطمة (1)

وإصحُّ اّكه ىمدم اعمديـة  ,ىمقل إّكه صغم مع اًمـبي صغم اهلل قمؾقه وؾمّؾم ,هو ؾمويد سمن همػؾة سمن قموؾمجة اجلعػي (2)

 .3/221وؿمفد اًمػمموك, اإلصاسمة ذم متققز اًمصحاسمة:  ,طملم كػضت إيدي من دومـه صغّم اهلل قمؾقه وؾمّؾم

, وطماؿمقة ىمؾقويب وطماؿمقة 6/64وشمػسػم اًمؼرـمبي:  ,2/882وسمداية اعمجتفد:,5/79سمدائع اًمصـائع: (3)

, 3/139, وذائع اإلؾمالم:6/162, واعمحغّم:5/194, ويمشاف اًمؼـاع:13/11, واعمغـي:4/244قمؿػمة:

,دار ـ(ه1255ت)وكقل إوـمار ذح مـتؼى إظمبار, من أطماديث ؾمقد إظمقار, شملًمقف حمؿد سمن قمكم اًمشويماين 

 .4/57ر:واًمسقل اجلرا ,8/458احلديث اًمؼاهرة:

 .4ؾمورة اًمامئدة من أية  (4)



 

 

ومؾو  (1)وضمه اًمدًٓمة: اعمعؾم من اًمؽالب هو اًمذي إذا زضمره صاطمبه اكزضمر, وإذا ُأرؾمل أـماع

 .(2)اؾمؽمؾمل يمؾب معؾم سمـػسه مل حيّل أيمل صقده

ىمال: ىمؾت يا رؾمول اهلل إين ُأرؾمل اًمؽالب اعمعؾَّؿة  م سمحديث قمدّي سمن طماشم .2

ىمؾت  ,ومقؿسؽَن قمكَمَّ وأذيمر اؾمم اهلل قمؾقه ومؼال: إذا أرؾمؾت يمؾبك اعمعؾَّم وذيمرت اؾمم اهلل قمؾقه ومؽل

 .(3)وإن ىمتؾَن ىمال وإن ىمتؾن ما مل ينميمفا يمؾب ًمقس معفا..>

وإٓ يمان اًمؽؾب صائدًا  ,مـهوضمه اًمدًٓمة: ذم احلديث اًمنميف اًمتٍميح سماإلرؾمال ومال سمد 

  ., وٓ حيل إذا ؿماريمه يمؾب أو ؾمبع آظمر اؾمؽمؾمل سمـػسه(4)ًمـػسه ٓ ًمصاطمبه

سمل يباح صقده  ,ٓ يشؽمط أن يسؽمؾمل اًمؽؾب وؾمبع اًمبفقؿة سمنرؾمال صاطمبه ًمه :اعمذهب اًمثاين

إذا  وهو ىمول إؾمحق هبذا ىمال إصم وقمطاء وإوزاقمي ,إن أظمرضمه صاطمبه ًمؾصقد وملؾمؽمؾمل سمـػسه

 .(5)ؾمؿى صاطمبه قمـد اكػالشمه

 :واؾمتدًموا 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ  ...چ .سمؼوًمه ؾمبحاكه وشمعامم:1

 .(6)چ..ھ ھ.

                                                           

 .3/453يـظر اًمذظمػمة: (1)

 .12/216 :طماؿمقة اًمنمواين وطماؿمقة اسمن ىماؾمم اًمعبادي (2)

اًمؽماث اًمعريب  أطمقاءدار  (ـه261ت) ًمإلمام مسؾم سمن احلجاج اًمؼشػمي ,صحقح مسؾم سمنمح اًمـووي (3)

 .13/73سمػموت:

 .4/57اًمسقل اجلرار: (4)

 .13/74وذح اًمـووي ًمصحقح مسؾم: ,9/747ومتح اًمباري: (5)

 . 4من أية:  ,ؾمورة اًمامئدة (6)



 

   

 

يموكه معؾاًم إذا  ,وضمه اًمدًٓمة: إذا اؾمؽمؾمل اًمؽؾب اعمعؾم وؾمبع اًمبفقؿة سمال إرؾمال حيل ما ىمتؾه

 , ٕكه ىمد أمسك قمغم صاطمبه.(1)يمان صاطمبه أظمرضمه ًمالصطقاد

 قه سمام يليت:ويعؽمض قمؾ

 .چ..ہ ہ ہ ھ ھ. ...چ أ. سمؼوًمه ؾمبحاكه وشمعامم:

ومقسؽمؾمل إذا أرؾمؾه  ,ن إمة أمجعت قمغم أن اًمؽؾب إذا مل يؽن أؾمود, وقمؾؿه مسؾمب. إ

وٓ يليمل من صقده اًمذي صاده ومصقده  ,صاطمبه وجيقب إذا دقماه ويـزضمر سمعد فمػره سماًمصقد

 هذا اعمطؾب. يمام ذهب إًمقه أصحاب اعمذهب إول ذم (2)صحقح.

قمن صقد اعمعراض ىمال: ما أصاب  ىمال<ؾملًمت اًمـبي  سمحديث قمدي سمن طماشمم  .1

وؾملًمته قمن صقد اًمؽؾب ومؼال: ما أمسك قمؾقك ومؽل,  سمحده ومؽؾه, وما أصاب سمعرضه ومفو وىمقذ.

ومخشقت أن يؽون أظمذه معه  ,همػمه يمؾباً  -يمالسمك أو –وإن وضمدت مع يمؾبك  ,ومننَّ أظمذ اًمؽؾب ذيماة

 .(3)شمذيمره قمغم همػمه.>  ومل ,يمؾبك قمغم اهلل اؾمم ذيمرت ومنكام ,شمليمل ومال – ىمتؾه وىمد –

ذم صقد اًمؽؾب إٓ اًمتعؾقم واًمتسؿقة وأن ٓ يليمل اًمؽؾب من  ,وضمه اًمدًٓمة: مل يذيمر اًمـبي 

  .(5). ومقحلُّ صقد اًمؽؾب اعمعؾَّم إذا أؾمؽمؾمل سمـػسه أو أرؾمؾه من هو من أهل اًمذيماة.(4)اًمصقد

 

                                                           

 .13/74ذح اًمـووي ًمصحقح مسؾم:  :يـظر (1)

واعمغـي:  ,4/244وطماؿمقة ىمؾقويب وطماؿمقة قمؿػمة:  ,6/64وشمػسػم اًمؼرـمبي:  ,5/79سمدائع اًمصـائع:  :يـظر (2)

 .6/162واعمحغم:  ,4/57واًمسقل اجلرار:  ,13/11

 . 5475ح :سماب اًمتسؿقة قمغم اًمصقد ,9/747ري سمنمح ومتح اًمباري: صحقح اًمبخا (3)

 .4/57اًمسقل اجلرار (4)

 .13/74ذح اًمـووي ًمصحقح مسؾم:  (5)



 

 

<...إذا أرؾمؾت يمؾبك اعمعؾم وذيمرت اؾمم اهلل قمؾقه ومؽل  حديث قمدي يعؽمض قمغم هذا سم

 .(1)ىمؾت: وإن ىمتؾن ىمال وإن ىمتؾن مامل ينميمفا يمؾب ًمقس معفا...>

وضمه اًمدًٓمة: ذم احلديث اًمنميف شمٍميح سملكه ٓ حيل اًمصقد إذا ؿمارك اًمؽؾب يمؾب آظمر 

 .(2)أؾمؽمؾمل سمـػسه ومل يرؾمؾه صاطمبه

من  ,وماًمذي يبدو زم هو شمرضمقح اعمذهب إول ,هبلم وأدًمتفاماًمؽمضمقح: من ظمالل قمرض اعمذ

ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ... چ أكه يشؽمط أن يرؾمل اًمؽؾب واًمسبع صاطمبه ًمؼوًمه ؾمبحاكه وشمعامم

وىمد ومّّسها اًمػؼفاء سملن يرؾمؾه صاطمبه قمغم اًمصقد ويـزضمر  ,(3)چ..ہ ھ ھ.

سمال إرؾمال مل حيّل ما ىمتؾه إذا وضمد ومؾو ُأرؾمل يمؾٌب أو ؾمبع همػم معؾَّم أو اؾمؽمؾمل اعمعؾَّم  ,(4)سمزضمره

 ٕنَّ كقّة اجلارح همػم معروومة, واهلل أقمؾم. ,مقتاً 

  

                                                           

 ؾمبق ُّترجيه. (1)

 .13/74ذح اًمـووي ًمصحقح مسؾم:  :يـظر (2)

 ؾمبق ُّترجيفا.  (3)

 .13/11واعمغـي:  ,9/749وومتح اًمباري:  ,6/64شمػسػم اًمؼرـمبي:  (4)



 

   

 

(1)

 وىمد اظمتؾف اًمػؼفاء ذم هذا اًمنمط ًمتعؾقم اًمؽالب وؾمباع اًمبفائم اًمصقد قمغم مذهبلم:

 ,ن اًمؽالب واًمسباع أن يـزضمر قمـد زضمر صاطمبه ًمه: يشؽمط ذم شمعؾقم اجلارح مإولاعمذهب 

 , واؾمتدًموا:(2)هبذا ىمال احلـػقة واًمامًمؽقة واًمشاومعقة واحلـاسمؾة واإلمامقة وهو رواية ًمؾزيدية

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ  ...چسمؼوًمه ؾمبحاكه وشمعامم:  .1

 .(3)چ..ہ ہ ھ ھ.

فا وإذا زضمرها صاطمب وضمه اًمدًٓمة: يعتؼم ذم شمعؾقم اًمؽالب واًمسباع اًمصقد, أن شمـزضمر إذا

 .(4)أمسؽت اًمصقد مل شمليمل مـه

... ومؼؾت: أرؾمل يمؾبي ىمال: ؾملًمت رؾمول اهلل :<ىمال سمحديث قمدي سمن طماشمم  .2

إذا أرؾمؾت يمؾبك وؾمؿقت ومؽل ىمؾت: ومنن أيمل ؟ ىمال: ومال شمليمل ومنكه مل يؿسك قمؾقك إّكام أمسك قمغم 

ك إّكام ؾمؿقت قمغم يمؾبك ومل شمسّم قمغم ومنك ,كػسه. ىمؾت: أرؾمل يمؾبي وملضمد معه يمؾبا آظمر. ىمال ٓ شمليمل

 .(5)أظمر>

                                                           

معجم هتذيب اًمؾغة:  ,ويماحلث ًمؾبعػم واًمطػم ,وآكزضمار وآزدضمار: هو اًمـفي يماًمردع ًمإلكسان اًمزضمر (1)

2/1513. 

وحتػة  ,144واًمؼواكلم اًمػؼفقة:  ,3/453واًمذظمػمة:  ,7/113وطماؿمقة اًمشقخ ؿمؾبي:  ,5/79سمدائع اًمصـائع:  (2)

دار اًمؽتب اًمعؾؿقة سمػموت:  ,(ـه 973ت)اعمحتاج سمنمح اعمـفاج ًمإلمام ؿمفاب اًمدين سمن طمجر اهلقتؿي 

 ,4/57, واًمسقل اجلرار: 3/144وذائع اإلؾمالم: 5/194ويمشاف اًمؼـاع:  ,13/11واعمغـي:  ,12/219

 .8/452وكقل إوـمار: 

 . 4من أية:  ,ؾمورة اًمامئدة(3)

 .11/ 13, واعمغـي: 6/64شمػسػم اًمؼرـمبي:  (4)

 .5476ح  ,عراضسماب صقد اعم 9/753صحقح اًمبخاري سمنمح ومتح اًمباري:  (5)



 

 

ومقجب  ,وضمه اًمدًٓمة: ٕن اكزضمار اجلارح قمؼقب زضمر اًمصائد دًمقل قمغم ـماقمته ًمصاطمبه

 .(1) ه إذ ًمقس ذم اقمتباره إسمطال ًمؾسبباقمتباره وحيل صقد

ىمال هبذا  ,اعمذهب اًمثاين: ٓ يشؽمط ذم شمعؾقم اجلارح من اًمسباع أن يـزضمر قمـد زضمر صاطمبه ًمه

 , واؾمتدًموا:(2)اًمظاهرية وهو رواية ًمؾزيدية

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ...چسمؼوًمه ؾمبحاكه وشمعامم:  .1

 .(3)چ..ہ.

حيل أيمؾه وٓ جيب أن يـزضمر  ,إذا أمسك اجلارح اعمعؾم من يمؾب وهمػمه صقداً  وضمه اًمدًٓمة:

 .سمزضمر صاطمبه ًمه

أن ومال سمدَّ  (4)چ..ہ ہ ھ ھ. ...چ يعؽمض قمغم هذا سمؼوًمه ؾمبحاكه وشمعامم

وإذا أمسك اًمصقد مل  ,يؿسك اجلارح قمغم صاطمبه وقمالمة ذًمك أن يـزضمر سمزضمر صاطمبه ًمه إذا زضمره

 . (5)يليمل مـه ًمُقباح أيمؾه

إكا كرؾمل اًمؽالب اعمعؾؿة,  ,ىمال:<ىمؾت يا رؾمول اهلل سمحديث قمدي سمن طماشمم  .2

 . (6)ىمؾت: وإن ىمتؾن ؟ ىمال: وإن ىمتؾن. ىمؾت:.....> ,ىمال: يمل ما أمسؽن قمؾقك

 

                                                           

 .7/124شمبقلم احلؼائق:  (1)

 .4/57واًمسقل اجلرار:  ,2/162اعمُحغّم: يـظر  (2)

 ؾمبق ُّترجيفا.  (3)

 ؾمبق ُّترجيفا.  (4)

 .13/11اعمغـي: , و6/64يـظر شمػسػم اًمؼرـمبي:  (5)

 .5477 ح ,سماب ما أصاب اعمعراض 9/754صحقح اًمبخاري سمنمح ومتح اًمباري:  (6)



 

   

 

د إمساك اًمؽؾب ذيماة ًمؾصقد.وضمه  ٕنَّ  (1)اًمدًٓمة: ذم احلديث اًمنميف ما يدلُّ قمغم أنَّ جمرَّ

 احلديث اًمنميف مل يذيمر ذم زضمره ؿمقئا.

<إذا أرؾمؾت يمؾبك  :قمن اًمـبي صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم ىمال يعؽمض قمغم هذا سمحديث قمدي  

قت وملمسك وىمتل ومؽل وإن أيمل ومال شمليمل , ٕن اجلارح اعمعّؾم هو (2)سه...>ومنكَّام أمسك قمغم كػ ,وؾمؿَّ

وإذا شمعؾَّم اإلرؾمال ومؼد  (3)وإذا ىمتؾه مل يليمل مـه ؿمقئاَ  ,اًمذي ٓ يـطؾق طمتى يطؾؼه صاطمبه قمغم اًمصقد

 .شمعؾَّم اإلكزضمار

سملكه  إولاًمؽمضمقح: من ظمالل قمرض اعمذهبلم وأدًمتفام, وماًمذي يبدو زم شمرضمقح اعمذهب 

 <...ومؼؾت: حلديث قمدي  ,اًمسباع أن يـزضمر سمزضمر صاطمبهيشؽمط ذم شمعؾقم اجلارح من اًمؽالب و

قت ومؽْل...> أرؾمل يمؾبي ىمال:  .(4)إذا أرؾمؾت يمؾبك وؾمؿَّ

ٕكَّه قمـدئذ يؽون يمآًمة اًمذيماة سمقد  ,ًمقعتؼم معؾاًم اًمصقد وإذا اؿمؽمط إرؾماًمه ومقشؽمط اكزضماره

 واهلل أقمؾم. ,صاطمبه مممترًا سملمره مـتفقًا سمـفقه

  

                                                           

 .4/57اًمسقل اجلرار:  (1)

 .5484ح /  ,سماب اًمصقد إذا هماب قمـه يوملم أو صمالصمة ,9/762صحقح اًمبخاري سمنمح ومتح اًمباري:  (2)

 . 6/162اعمحغم:  (3)

 .ؾمبق ُّترجيه (4)



 

 
  :وؾمـبحث هذا ذم ومرقملم 

 : شمرك اًمؽالب وؾمباع اًمبفائم إيمل من اًمصقد.إولاًمػرع  

 اظمتؾف اًمػؼفاء ذم شمعؾقم اًمؽالب واًمسباع اًمصقد, سمؽميمفا إيمل من اًمصقد قمغم مذهبلم:

هبذا ىمال  ,يشؽمط ذم شمعؾقم اًمؽالب وؾمباع اًمبفائم اًمصقد سمؽميمفا إيمل مـه :اعمذهب إول

وهو ىمول اسمن قمباس وأيب  ,وهو اًمصحقح ًمؾشاومعقة واحلـاسمؾة ,احلـػقة واًمظاهرية وإمامقة واًمزيدية

موؾمى إؿمعري وأيب هريرة وؾمويد سمن همػؾه وأيب سمردة وؾمعقد سمن ضمبػم وقمطاء واحلسن اًمبٍمي 

, (1)عي وقمؽرمة وىمتادة وإؾمحق وـماووس واًمضحاك وؾمػقان اًمثوري واسمن اعمباركواًمشعبي واًمـخ

 واؾمتدًموا:

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ... چسمؼوًمه ؾمبحاكه وشمعامم:  .1

 .(2)چ..ہ ھ ھ.

ٕكَّه يتحؿل اًمرضب  ,وضمه اًمدًٓمة: اًمتعؾقم ذم اًمؽؾب واًمسبع يؽون سمؽميمه إيمل من اًمصقد

مة شمعؾقؿه شمرك ملًموومه قمادًة, وقمادة اًمؽؾب واًمسبع ٕن قمال ,ومقؿؽن رضسمه طمتى يؽمك إيمل

, وٕنَّ اًمشارع ضمعل أيمؾه مـه قمالمة قمغم (3)دلَّ قمغم شمعؾُّؿه آصطقاد ,آكتفاب وآؾمتالب ومنذا شمريمه

 أكَّه أمسؽه ًمـػسه ٓ ًمصاطمبه.

                                                           

وذح اًمـووي ًمصحقح مسؾم:  ,4/244وطماؿمقة ىمؾقويب:  ,7/113وشمبقلم احلؼائق:  ,5/79سمدائع اًمصـائع:  (1)

 ,3/396وؾمـن اًمؽممذي:  ,6/162واعمحغم:  ,5/194اع: ويمشاف اًمؼـ ,13/12واعمغـي:  ,13/75

 .8/454, وكقل إوـمار:4/57واًمسقل اجلرار: 139/ 3وذائع اإلؾمالم: 

 . 4من أية:  ,ؾمورة اًمامئدة (2)

 .7/113شمبقلم احلؼائق:  (3)



 

   

 

... ومؼؾت: ُأرؾمل يمؾبي. <ىمال: ؾملًمت رؾمول اهلل  سمحديث قمدي سمن طماشمم  .2

ومنن أيمل؟ ىمال: ومال شمليمل, ومنكَّه مل يؿسك قمؾقك, إكَّام  وؾمّؿقت ومؽل. ىمؾت:إذا أرؾمؾت يمؾبك  ىمال:

قت قمغم يمؾبك  أمسك قمغم كػسه ىمؾت ُأرؾمل يمؾبي وملضمد معه يمؾبًا آظمر. ىمال: ٓ شمليمل, ومنكك إكَّام ؾمؿَّ

 .(1)ومل شمسمِّ قمغم أظمر.>

من اًمصقد وضمه اًمدًٓمة: ذم احلديث اًمنميف دًمقل قمغم حتريم ما أيمؾت مـه اًمؽالب واًمسباع 

, ٕنَّ اًمعادة ذم اعمعؾم شمرك إيمل (2)وإن يماكت معؾؿة, ًمؾخوف من أن شمؽون إكَّام أمسؽت قمغم كػسفا

  .(3) من اًمصقد وماقمتؼم ذـمًا ذم شمعؾقؿه

شمريمفا إيمل من اًمصقد هبذا ىمال  ,: ٓ يشؽمط ذم شمعؾقم اًمؽالب وؾمباع اًمبفائماعمذهب اًمثاين

واحلـاسمؾة, ومروي قمن اإلمام قمكم, وىمول ؾمعد سمن أيب وىماص  وهو ىمول ضعقف ًمؾشاومعقة ,اًمامًمؽقة

 , واؾمتدًموا:(4)وؾمؾامن اًمػارد وقمبد اهلل سمن قمؿر وأيب هريرة واًمزهري

 .(5)چ..ہ ہ ھ ھ. ...چسمؼوًمه ؾمبحاكه وشمعامم:  .1

وٓ يشؽمط ومقه شمعؾقم  ,وضمه اًمدًٓمة: ًمو فمفر اًمؽؾب معؾاًم صمم أيمل من اًمصقد حيلُّ صقده

 .(7)ارح همػم معؾم سمؿعصقته مرة واطمدةه ٓ يؽون اجل, ٕكَّ (6)ضمديد

                                                           

 .ؾمبق ُّترجيه (1)

 .8/452كقل إوـمار:  (2)

 .13/11اعمغـي:  (3)

وذح اًمزرىماين قمغم موـّمل اإلمام ماًمك ًمإلمام حمؿد سمن قمبد  ,3/454ًمذظمػمة: وا ,2/884سمداية اعمجتفد:  (4)

وحتػة اعمحتاج سمنمح اعمـفاج:  ,3/114اعمؽتبة اًمعٍمية سمػموت:  ,ـ(ه1122ت )اًمباىمي سمن يوؾمف اًمزرىماين 

 .3/396وؾمـن اًمؽممذي ,13/12واعمغـي:  ,13/76وذح اًمـووي ًمصحقح مسؾم:  ,12/224

 . 4أية: من  ,ؾمورة اًمامئدة (5)

مؽتبة ومطبعة مصطػى  (ـه864ت )ذح اعمحكم قمغم مـفاج اًمطاًمبلم ًمؾشقخ ضمالل اًمدين حمؿد سمن أمحد اعمحكم  (6)

 .4/245اًمبايب احلؾبي وأوٓده سمؿٍم: 

 .3/454اًمذظمػمة:  (7)



 

 

ڻ ۀ ۀ  ...چسمؼوًمه ؾمبحاكه وشمعامم  ,ويعؽمض قمغم آؾمتدٓل هبذه أية اًمؽريؿة

ومال سمدَّ من شمرك اًمؽؾب واًمسبع إيمل من اًمصقد ٕكَّه ًمو مل يؽن ذًمك ذـمًا ًمام , (1)چ..ہہ.

  .(2)چ..ہ ہ ھ ھ. ...چ اطمتقج إمم ىموًمه ؾمبحاكه وشمعامم

ىمال: ىمؾت يا رؾمول اهلل إنَّ زم يمالسمًا مؽّؾبة وماومتـي ذم صقدها ومؼال  . سمحديث أيب صمعؾبة 2

 .(3)<يمل ما أمسؽَن ىمؾت: ذيميٌّ وهمػم ذيميٍّ ؟ ىمال: ذيميٌّ وهمػم ذيمّي...>

اذا ىمتؾت اجلارطمة اعمعؾؿة من اًمؽالب واًمسباع اًمصقد, وأيمؾت مـه ومفو  وضمه اًمدًٓمة:

ٕنَّ شمرك إيمل حيتؿل أن يؽون ًمػرط  عؾم, ومقباح يمام ًمو مل يليمل مـه,ٕكَّه صقد ضمارح م (4)طمالل

  .(5)ضموع أو ًمغقظ قمغم اًمصقد 

: <...ىمؾت ومنن أيمل ؟ ىمال سمحديث قمدي  ,يعؽمض قمؾقه وآؾمتدٓل سمحديث أيب صمعؾبة  

  .(6)ومال شمليمل ومنكه مل يؿسك قمؾقك...>

ساك قمغم كػسه ٓطمتامل أكَّه همػم وىمد ورد اًمتٍميح سماًمـفي قمن إيمل سماًمتعؾقل سمخوف اإلم

 معؾم, ومال سمدَّ أن يؽمك اًمؽؾب إيمل من اًمصقد ًمقصح أيمل صقده.

                                                           

 ؾمبق ُّترجيفا.  (1)

 ؾمبق ُّترجيفا.  (2)

اًمبدر  ,, رواه أسمو داود سمنؾمـاد صحقح18922ح ,414/ 9واًمسن اًمؽؼمى ًمؾبقفؼي:  ,3/149ؾمـن ايب داود:  (3)

اعمـػم ذم ُّتريج إطماديث وأصمار اًمواىمعة ذم اًمنمح اًمؽبػم, ٓسمن اعمؾؼن رساج اًمدين أيب طمػص قمؿر سمن قمكم سمن 

دار اهلجرة , اعمحؼق مصطػى أسمو اًمغقط قمبداًمؾه سمن ؾمؾقامن ويارس سمن يمامل, ـ(ه844ت )أمحد اًمشاومعي اعمٍمي 

 9/241 ـ: ه1425 ,1ط  ,يع اًمرياض اًمسعوديةًمؾـنم واًمتوز

 . 13/75ذح اًمـووي ًمصحقح مسؾم:  (4)

 .13/12اعمغـي:  (5)

 .ؾمبق ُّترجيه (6)



 

   

 

قمغم يمراهة اًمتـزيه مجعًا سمقـه وسملم طمديث أيب  يمام يؿؽن محل اًمـفي اًموارد ذم طمديث قمدي 

 .(2)يمام أنَّ طمديث قمديٍّ رواه اًمبخاري رمحه اهلل , (1)صمعؾبة

ذهبلم وأدًمتفام وماًمذي يبدو زم هو شمرضمقح ىمول اعمذهب إول اًمؽمضمقح: من ظمالل قمرض اعم

: <...ىمؾت ومنن حلديث قمدي  ,من أكَّه ُيشؽمط ذم شمعؾقم اًمؽالب واًمسباع شمريمفا إيمل من اًمصقد

سيح ذم اؿمؽماط شمرك إيمل من اًمصقد, ٕكَّه  أيمل؟ ىمال ومال شمليمل ومنكَّه مل ُيؿسك قمؾقك...> واحلديث

 واهلل أقمؾم. ,وصاد ًمصاطمبه ,إذا شمرك اجلارح إيمل من صقده, ومفذا يعـي أكَّه معؾم

 .قمدد مرات شمرك اًمؽالب وؾمباع اًمبفائم إيمل من اًمصقد :اًمػرع اًمثاين 

اًمؽالب  اظمتؾف ومؼفاء اعمذهب إول ذم اًمػرع إول من هذا اعمطؾب اًمذين اؿمؽمـموا شمرك

 واًمسباع إيمل من اًمصقد ذم هذا اًمعدد قمغم أرسمعة مذاهب: 

: شمعؾقم اًمؽالب وؾمباع اًمبفائم شمريمفا إيمل من اًمصقد سملن يـتؼل قمن ـمبعه اعمذهب إول

وهو رواية قمن أيب طمـقػة واًمشاومعقة  ,هبذا ىمال رسمقعة ,واًمرضموع ذم ذًمك امم أهل اخلؼمة ,إصكم

 تدًموا:, واؾم(3)ومشفور قمن اًمامًمؽقة

گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ چ  سمؼوًمه ؾمبحاكه وشمعامم .1

 .(4)چ..ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ.

                                                           

 .3/114ذح اًمزرىماين:  (1)

 .ؾمبق ُّترجيه (2)

 ,6/67وشمػسػم اًمؼرـمبي:  ,1/58وطماؿمقة اسمن قماسمدين:  ,7/114وشمبقلم احلؼائق:  ,5/79سمدائع اًمصـائع:  (3)

ومغـي  ,4/245و طماؿمقة ىمؾقويب وطماؿمقة قمؿػمة:  ,9/754وصحقح اًمبخاري:  ,3/454واًمذظمػمة: 

 .4/367اعمحتاج: 

 ؾمبق ُّترجيفا.  (4)



 

 

ر ومقه  ,أهل اًمصـعة إمموضمه اًمدًٓمة: يرضمع ذم شمعؾقم اجلارح من اًمؽالب واًمسباع  ومل يؼدَّ

وىمد يؿسك  ,شمؼديرًا ٕنَّ طمال اًمؽؾب واًمسبع ذم اإلمساك وشمرك إيمل خيتؾف ومؼد يؿسك ًمؾتعؾقم

ض  ,ًمؾشبع  (1)احلؽم ومقه امم أهل اخلؼمة سمذًمك.ومػوِّ

ّٓ أنَّ اؾمتدٓهلم هبذه أية اًمؽريؿة يعؽمض قمؾقه ہ ہ ھ  ...چ سمؼوًمه ؾمبحاكه وشمعامم ,إ

ٕنَّ أية اًمؽريؿة ىمد أؿمارت إمم مـع إيمل من اًمصقد سمدون إرؾمال اًمصائد , (2)چ..ھ.

 (3)ًمؾجارح.

 ؾمل اًمؽالب اعمعؾؿة.إكَّا كر ,ىمال<ىمؾت: يا رؾمول اهلل سمحديث قمدي سمن طماشمم  .2

 .(4)ىمؾت: وإن ىمتؾن؟ ىمال: وإن ىمتؾن...> ىمال: يمل ما أمسؽن قمؾقك.

وضمه اًمدًٓمة: اعمؼصود من احلديث اًمنميف أن يـتؼل اجلارح قمن ـمبعه إصكم طمتى يصػم 

ذم  (6), واًمرضموع ذم ذًمك امم أهل اخلؼمة واًمعؾم (5)مٍمومًا سمحؽم اًمصائد يمأًمة ٓ صائدًا ًمـػسه

 أمسؽه اجلارح قمغم كػسه وما أمسؽه قمغم صاطمبه.معرومة ما 

: <...إذا أرؾمؾت يمالسمك اعمعؾؿة ويعؽمض قمغم هذا احلديث اًمنميف سمحديث آظمر ًمعدي  

ّٓ أن يليمل اًمؽؾب ومال شمليمل...> , ٕكه ٓ يؿؽن اًموصموق (7)وذيمرت اؾمم اهلل ومؽل مما أمسؽن قمؾقك إ

                                                           

 .14/58 :وطماؿمقة اسمن قماسمدين 5/79سمدائع اًمصـائع:  (1)

 ؾمبق ُّترجيفا.  (2)

 .3/454يـظر اًمذظمػمة:  (3)

 ؾمبق ُّترجيه. (4)

 .144واًمؼواكلم اًمػؼفقة:  3/454اًمذظمػمة: (5)

 .114-7/113وشمبقلم احلؼائق:  ,4/245ؿمقة ىمؾقويب وطماؿمقة قمؿػمة: وطما (6)

 ؾمبق ُّترجيه. (7)



 

   

 

ٕنَّ اًمعادة ضمرت ذم اعمعؾَّم أن يؽمك إيمل  سمتعؾقم اًمؽؾب ما مل يؽمك إيمل من صقده صمالث مرات

 .(1)وملقمتؼم اًمثالث ذـمًا يماإلكزضمار

ومقميمل ما  ,: شمعؾقم اًمؽالب وؾمباع اًمبفائم شمريمفا إيمل من اًمصقد مرة واطمدةاعمذهب اًمثاين

وهو ىمول أيب  ,وٓ يعتؼم اًمتؽرار ذم رواية ًمؾحـاسمؾة ,هبذا ىمال اًمظاهرية واإلمامقة ,ىمتل ذم اًمثاكقة

 , واؾمتدًموا:(2)ورصم

گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ چ  سمؼوًمه ؾمبحاكه وشمعامم: .1

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 

 .(3)چ﮷ 

وٓؿمك  ,وضمه اًمدًٓمة: ٕنَّ اجلارح سمتؾك اًمػعؾة إومم سمؽميمه إيمل من اًمصقد ُيعؾم أكَّه معؾم

 (4) ,سمنموط اًمتعؾقم أكَّه ىمبؾفا مل يؽن معؾاًم, وًمو مل يؽن معؾاًم ًمام أشمى

ہ ہ ھ  ...چ اؾمتدٓهلم سمأية اًمؽريؿة يعؽمض قمؾقه سمؼوًمه ؾمبحاكه وشمعامم . أ

ّن اًمثالث موضوقمة وهذا يدّل قمغم اؿمؽماط اًمتؽرار ًمؽمك إيمل صمالصمًا ٕ, (5)چ..ھ.

 .(6)إلسمداء إقمذار

                                                           

 .13/11يـظر اعمغـي:  (1)

وشمعؾقؼات اًمسقد  3/139وذائع اإلؾمالم  6/162, واعمحغم: 5/194, ويمشاف اًمؼـاع: 13/11اعمغـي:  (2)

 .3/139 : ن ىممإيرا ,ممؾمسة إطمقاء اًمؽتب اإلؾمالمقة ,قمغم ذائع اإلؾمالم ,صادق اًمشػمازي

 .ؾمبق ُّترجيفا(3)

 .6/163اعمحغم:  (4)

 .ؾمبق ُّترجيفا (5)

 .13/11اعمغـي:  (6)



 

 

ب واًمسباع شمريمفا سملنَّ شمعؾقم اًمؽال ,ب. يمام أنَّ ىموهلم هذا مردود سمام ورد ذم ىمول اعمذهب اًمراسمع

 ٕنَّ اًمتؽرار ضُمعل دًٓمة قمغم اًمتعؾم. ,إيمل من اًمصقد صمالث مرات

إكا كرؾمل اًمؽالب اعمعؾؿة  ,...ىمؾت يا رؾمول اهلل:ىمال> سمحديث قمدي سمن طماشمم  .2

 .(1) ىمؾت: وإن ىمتؾن ؟ ىمال: وإن ىمتؾن...> ىمال: يمل ما أمسؽن قمؾقك.

يليمل مـه, ومبلول مرة يػعل ذًمك يميمل ما  وضمه اًمدًٓمة: إذا أمسك اًمؽؾب وؾمبع اًمبفقؿة ومل

 , (3), ٕنَّ اًمتعؾقم حيصل سمؿرة واطمدة وٓ يعتؼم اًمتؽرار ٕكَّه شمعؾَّم صـعة يمسائر اًمصـائع(2)ىمتل

<...وما صدت  وآؾمتدٓل سمحديث قمدي هذا يعؽمض قمؾقه سمحديث أيب صُمعؾبة اخلشـي 

ّٓ اًمتسؿقة قمـد إرؾمال , ومؾم ُيشؽم(4)سمؽؾبك اعمعّؾم ومذيمرت اؾمم اهلل ومؽل...>  ط ذم اًمؽؾب اعمعّؾم ا

 اجلارح.

ًمؽن جُياب قمن هذا, سمام اؿمؽمـمه أصحاب اعمذهبلم اًمثاًمث واًمراسمع من شمؽرار شمريمه إيمل طمتى 

 يؽون ذًمك قمادة ًمه وُيعؾم أكَّه يمؾب معّؾم اًمصقد.

 اًمـبي وحيؿل طمديث قمدي قمغم يمراهة اًمتـزيه وقمغم اًمورع ٕنَّ قمدّيًا يمان مورسًا وملومتاه 

. اًمصحاسمة يمؾفم ورقمون ٓ يلشمون ؿمبفة  ,سماًمؽف ورقما  ويعؽمض قمغم هذا سملنَّ

 ,: شمعؾقم اجلارح من اًمؽالب وؾمباع اًمبفائم شمريمفا إيمل من اًمصقد مرشملماعمذهب اًمثاًمث

 , واؾمتدًموا.(5)وهذا رواية ًمؾشاومعقة واحلـاسمؾة

                                                           

 ؾمبق ُّترجيه. (1)

 .6/162اعمحغم:  (2)

 .5/194ويمشاف اًمؼـاع:  ,13/11يـظر اعمغـي:  (3)

 ؾمبق ُّترجيه.  (4)

 .13/11واعمغـي:  ,4/366مغـي اعمحتاج:  (5)



 

   

 

گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ چ  سمؼوًمه ؾمبحاكه وشمعامم: .1

 .(1)چ..ہہ ہ ہ ھ ھ. ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

ٕنَّ شمريمه قمـد اعمرة اًمثاًمثة يعدُّ  ,إذا شمرك اًمؽؾب إيمل مرشملم حيل اًمصقد اًمثاًمث وضمه اًمدًٓمة:

 .(2) ٕنَّ إمسايمه ىمد شمعلم قمغم صاطمبه ,آية شمعؾؿه, ومصار هذا صقد يمؾب معؾم

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چ سمؼوًمه ؾمبحاكه وشمعامم  ,يمام يعؽمض قمغم هذه أية اًمؽريؿة

 , ومل شمشؽمط هذه أية قمدد مرات شمرك إيمل من اًمصقد.(3)چ...ہ ہ ہ ہ ھ

إكا كرؾمل اًمؽالب  ,ىمال: <...ىمؾت: يا رؾمول اهلل سمحديث قمدي سمن طماشمم  .2

 (4) ىمؾت: وإن ىمتؾن؟ ىمال: وإن ىمتؾن...>. اعمعؾؿة. ىمال: يمل ما أمسؽن قمؾقك.

واًمتؽرار حيصل ار معؾاًم, وضمه اًمدًٓمة: ٕنَّ يمؾب اًمصقد إذا شمؽرر مـه اًمؽمك مرشملم ص

 .(5)سمؿرشملم

<...وما صدت سمؽؾبك اعمعؾم ومذيمرت اؾمم  يعؽمض قمغم هذا احلديث سمحديث أيب صمعؾبة 

 ّٕن احلديث مل يشؽمط إٓ اًمتسؿقة ومؼط قمـد إرؾمال اًمؽؾب. ,(6) اهلل ومؽل...>

 

                                                           

 ؾمبق ُّترجيفا. (1)

 .4/366ومغـي اعمحتاج:  ,7/114ائق: يـظر شمبقلم احلؼ(2)

 .94من أية:  ,ؾمورة اًمامئدة(3)

 ؾمبق ُّترجيه. (4)

 .13/11اعمغـي:  (5)

 ؾمبق ُّترجيه. (6)



 

 

 ومقحؿل طمديث قمدي قمغم يمراهة اًمتـزيه واًمورع ٕنَّ قمديًا يمان موؾمعًا قمؾقه وملومتاه اًمـبي 

 .(1)سماجلواز وأنَّ أسما صمعؾبة يمان حمتاضمًا وملومتاه اًمـبي  ,اًمؽف ورقماً سم

  ,: شمعؾقم اًمؽالب وؾمباع اًمبفائم شمريمفا إيمل من اًمصقد صمالث مراتاعمذهب اًمراسمع

 , واؾمتدًموا: (2)هبذا ىمال أسمو يوؾمف وحمؿد وهو رواية قمن أيب طمـقػة واًمشاومعقة واحلـاسمؾة

ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ  گ گ ڳ ڳڳ ڳچ سمؼوًمه ؾمبحاكه وشمعامم  .1

 .(3)چ..ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ.

ر شمرك   وضمه اًمدًٓمة: ذم أية اًمؽريؿة إؿمارة امم أنَّ طمد شمعؾقم اًمؽؾب وما ذم معـاه ّأن يتؽرَّ

آيمل من اًمصقد, ٕنَّ اًمتؽرار ضُمعل دًٓمة قمغم اًمتعؾم, وٕنَّ اًمشبع ٓ يّتػق ًمؾجارح ذم يمل مرة, ومدلَّ 

 قمغم ذًمك شمؽرار اًمؽمك صمالصما. 

ہ ہ ھ ھ ...چؽمض قمغم آؾمتدٓل هبذه أية اًمؽريؿة سمؼوًمه ؾمبحاكه وشمعامم وُيع

, (5)ومُقشؽمط ذم اًمؽؾب أن يؽون معّؾاًم اًمصقد وًمو عمّرة واطمدة  ,(4)چ..ھ ھ ے ےۓ.

 وأن يؿسك قمغم صاطمبه.

 

                                                           

 .9/751وومتح اًمباري:  ,6/64شمػسػم اًمؼرـمبي:  :يـظر(1)

 12/221 :وحتػة اعمحتاج ,4/367ومغـي اعمحتاج:  ,14/58وطماؿمقة اسمن قماسمدين:  ,7/113شمبلم احلؼائق:  (2)

 .5/194ويمشاف اًمؼـاع:  ,13/14واعمغـي: 

 ؾمبق ُّترجيفا. (3)

 ؾمبق ُّترجيفا. (4)

 .6/162واعمحغم:  ,13/11واعمغـي:  ,4/367ومغـي اعمحتاج:  ,5/79سمدائع اًمصـائع:  :يـظر(5)



 

   

 

ىمال: <ىمؾت: يا رؾمول اهلل, إكَّا كرؾمل اًمؽالب اعمعؾؿة.  سمحديث قمدي سمن طماشمم  .2

 .(1)قمؾقك. ىمؾت: وإن ىمتؾن ؟ ىمال: وإن ىمتؾن...>ىمال: يمل ما أمسؽن 

وضمه اًمدًٓمة: إكَّام اؿمؽمط شمرك إيمل صمالث مرات ٕنَّ شمعؾقم اًمؽؾب ُيعرف سمتؽرار اًمتجارب 

 .(2)وآمتحان وهي مدة رضسمت ًمذًمك

<...وما صدت  هذا سمحديث أيب صمعؾبة اخلشـي  ويعؽمض قمغم آؾمتدٓل سمحديث قمدي 

, ومل (3)م اهلل ومؽل, وما صدت سمؽؾبك همػم معؾم وملدريمت ذيماشمه ومؽل> سمؽؾبك اعمعؾم ومذيمرت اؾم

ّٓ سمذيمر اؾمم اهلل قمغم اجلارح قمـد إرؾماًمه,   يشؽمط احلديث اًمنميف اًمػرق سملم اًمؽؾب اعمعؾم وهمػمه إ

وجُياب قمـه سمحديث قمدي ذم هذا اعمذهب ّٕكه متضؿن زيادة, معؾالً سمؽميمه إيمل صائدًا 

 أومم ًمإلطمتقاط.ًمصاطمبه ٕنَّ إظمذ سمه 

: من ظمالل قمرض اعمذاهب وأدًمتفا, وماًمذي يبدو هو شمرضمقح اعمذهب اًمراسمع من أنَّ اًمؽمضمقح

ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ  ...چ ًمؼوًمة ؾمبحاكه وشمعامم ,شمعؾقم اًمؽؾب شمريمه إيمل من اًمصقد صمالصماً 

ًمؽن إذا شمريمه  ,, ٕكَّه ىمد يؽمك إيمل مرة أو مرشملم ًمتعب أو عمرض(4)چ..ھ ھ.

قُمدَّ صائدًا ًمصاطمبه ٓ ًمـػسه, ٕكَّه ٓ يتػق قمارض اعمرض أو اًمتعب سمؽميمه صمالث  صمالث مرات,

 مرات, وٕنَّ إومم إظمذ سماًمثالث اطمتقاـمًا ٕمر اًمدين, واهلل اقمؾم. 

  

 

                                                           

 .ؾمبق ُّترجيه (1)

 .7/113شمبلم احلؼائق:  :يـظر (2)

 ؾمبق ُّترجيه. (3)

 ؾمبق ُّترجيفا. (4)



 

 

اًمؾفم قمؾِّؿـا ما  ,ؾمبحاكك اًمؾفم وسمحؿدك ٓ كحيص صمـاًء قمؾقك أكت يمام أصمـقت قمغم كػسك

 وسمعد.  ,قمؾَّؿتـا وزدكا قمؾام يـػعـا واكػعـا سمام

ؾت  ًمقفا سمعد هذا اًمغوص ذم اعمؽتبة اإلؾمالمقة جلؿع ًٔمئ إومفذه مجؾة من اًمتوصقات شموصَّ

ومجعـا وإيَّاهم ذم مؼعد صدق قمـد مؾقك مؼتدر, وضمزاهم قمـَّا  ,أهداها ًمـا ومؼفاء اإلؾمالم رمحفم اهلل

 وهي يمام يليت: ,ظمػم اجلزاء

ه ذم اًمدين ومعرومة أطمؽام اًمصقد ٕنَّ يمثػما مـفم جيفل أطمؽامه دقموة اًمصّقادين إمم اًمتػؼُّ  .1

 ومقؼعون ذم حمظور.

شمرك اًمصقد أيام وٓدة احلقواكات طمتى ٓ متوت صغارهن سمؼتل ُأمفاهتنَّ اًمتي يماكت شمليت  .2

 هلنَّ سمإيمل.

ٕنَّ إيمثاره يـزع اًمرمحة من اًمؼؾب  ,احلذر من ضمعل اًمصقد اًموؾمقؾة اًمرئقسة ًمؾؽسب .3

 سوة ومقه.ويزرع اًمؼ

 وقمدم اإليمثار مـه طمتى ٓ يصبح شمبذيرا وهلوا. ,ذم اًمصقد سمؼدر احلاضمة آىمتصاد .4

 وقمدم اًمتشػي واًمتػاظمر ذم اًمصقد. ,اًمرمحة واإلطمسان سماعمصقد قمـد صقده .5

َّٓ سمرضاه وآؾمتئذان مـه. آسمتعاد .6  قمن اًمصقد ذم أرض وزرع اًمغػم إ

فا سملذى.وقم ,احلػاظ قمغم ممتؾؽات وزروع اًمـاس قمـد اًمصقد .7  دم مسِّ

قمغم اًمدوًمة أن شمـظِّم ىماكوكًا يؿـع اًمصقد أيام شمؽاصمر احلقواكات ًمؾحػاظ قمغم صغارها من  .8

 اهلالك.

طمثُّ اًمدوًمة قمغم قمؿل اعمحؿقات واًمعـاية سماحلقواكات اًمـادرة ًمؾؿحاومظة قمؾقفا من  .9

  .آكؼراض

 



 

   

 

  

 

واًمصالة واًمسالم قمغم رؾمول  ,اماتوُّتتتم اخلت ,وشمػرج اعمؾامت ,احلؿد هلل سمه شمؼتحم اعمفامت

 وسمعد. ,ظماشمم اًمرؾمآت اهلل حمؿد 

ؾت إمم مجؾة من اًمـتائج أمهفا ما يليت:   ومػي ظمتام سمحثي هذا شموصَّ

 سمعد اًمبحث ذم طمؽم اًمصقد شمبلم ًمؾباطمث أنَّ طمؽؿه ذم إصل مباح. .1

ح اًمباطمث ضمواز آصطقاد سمؽّل يمؾب معؾَّم, ؾمواء أيمان هبقاًم ذا كؼطتلم .2  أم همػم هبقم. رضمَّ

 وسماىمي ؾمباع اًمبفائم اعمعؾَّؿة. ,شمبلم ًمؾباطمث أكَّه ٓ ومرق ذم إسماطمة صقد اًمؽؾب اعمعؾَّم .3

 فمفر أكَّه يشؽمط ذم صقد اًمؽالب وؾمباع اًمبفائم أن شمؽون معؾَّؿة اًمصقد. .4

أن يسؽمؾمل سمنرؾمال اًمصائد ًمه وأن يـزضمر  ,رضمح اًمباطمث ذم شمعؾقم اًمؽؾب اًمصقد .5

 سمزضمره قمن اًمصقد.

وأن يسؽمؾمل  ,أن يـزضمر سمزضمر صاطمبه ًمه ,ذم شمعؾقم اجلارح من اًمسباع اًمصقد يشؽمط .6

 وأن ٓ يليمل من صقده صمالصمًا. ,سمنرؾماًمه قمغم اًمصقد

 ومرضمح اًمباطمث اؿمؽماـمه. ,اظمتؾف اًمػؼفاء ذم شمرك اًمؽؾب إيمل من اًمصقد .7

ح ًمؾباطمث أكه يشؽمط ذم اًمؽؾب .8  شمريمه إيمل من صقده صمالث مرات. ,شمرضمَّ

  



 

 

إرؿماد اًمساًمك إمم أذف اعمساًمك ذم ومؼه اإلمام ماًمك شملًمقف قمبد اًمرمحن سمن حمؿد سمن  .1

 مؽتبة ومطبعة مصطػى اًمبايب احلؾبي.  ,ـه932قمسؽر اًمبغدادي ت

حتؼقق قمكم حمؿد  ,ـه634اسمن إصمػم قمكم حمؿد اجلزري ت  ,أؾمد اًمغاسمة ذم معرومة اًمصحاسمة .2

ض واًمشقخ قمادل أمح  دار اًمؽتب اًمعؾؿقة سمػموت. ,د قمبد اعموضمودمعوَّ

دار اًمؽتب  ,هـ 853ت  ,ًمإلمام أمحد سمن قمكم سمن طمجر اًمعسؼالين ,اإلصاسمة ذم متققز اًمصحاسمة .3

 سمػموت.  ,اًمعؾؿقة

سمدائع اًمصـائع ذم شمرشمقب اًمنمائع ًمإلمام قمالء اًمدين أيب سمؽر سمن مسعود اًمؽاؾماين احلـػي  .4

 مريمز أهل ؾمـت سمريمات رضا اهلـد. هـ587ت

سمداية اعمجتفد وهناية اعمؼتصد ًمإلمام حمؿد سمن أمحد سمن حمؿد سمن أمحد سمن رؿمد اًمؼرـمبي  .5

 دار اسمن طمزم.  ـه 595ت

اًمبدر اعمـػم ذم ُّتريج إطماديث وأصمار اًمواىمعة ذم اًمنمح اًمؽبػم ٓسمن اعمؾؼن رساج اًمدين  .6

بداًمؾه سمن اعمحؼق مصطػى اسمو اًمغقط قم ـه844قمؿر سمن قمكم سمن أمحد اًمشاومعي اعمٍمي, ت 

  ـه 1425, 1ؾمؾقامن ويارس سمن يمامل, اًمـاذ دار اهلجرة اًمسعودية, ط

دار إىمرأ دمشق  ,ـه565شماريخ سمقفق ٕيب احلسن فمفػم اًمدين قمكم سمن زيد سمن حمؿد اًمبقفؼي ت .7

 ـه 1425 ,1 ,ط

مريمز أهل اًمسـة  هـ714شمبقلم احلؼائق ذح يمـز اًمدىمائق ًمإلمام قمبداًمؾه سمن أمحد اًمـسػي ت .8

 ريمات رضا.سم

ًمإلمام حمؿد قمبد اًمرمحن سمن قمبد اًمعظقم  ,ذح ضمامع اًمؽممذي ,حتػة إطموذي .9

 سمػموت.  ,دار اًمؽتب اًمعؾؿقة ,حتؼقق ظماًمد قمبد اًمغـي حمػوظ ,هـ 1353ت  ,اعمباريمػوري

  .دار اًمؽتب اًمعؾؿقة ـه972حتػة اعمحتاج ًمإلمام ؿمفاب اًمدين سمن طمجر اهلقتؿي ت .14

 .قمغم ذائع اإلؾمالم ممؾمسة اًمرؾماًمة إيران ىمم ي,شمعؾقؼات اًمسقد صادق اًمشػماز .11



 

   

 

 شمػسػم آيات إطمؽام ًمألُؾمتاذ حمؿد قمكم اًمسايس دار اًمؽتب اًمعؾؿقة سمػموت. .12

, ـه774شمػسػم اًمؼرآن اًمعظقم ٕيب اًمػداء إؾمامقمقل سمن قمؿر سمن يمثػم اًمؼرر اًمبٍمي ت .13

ات حمؿد اًمـاذ دار اًمؽتب اًمعؾؿقة سمػموت, مـشور حتؼقق حمؿد سمن طمسلم ؿمؿس اًمدين,

 .ـه 1419, 1قمكم سمقضون, ط 

ضمامع إُصول ذم أطماديث اًمرؾمول, عمجد اًمدين أيب اًمسعادات اعمبارك سمن حمؿد سمن حمؿد سمن  .14

 ,حتؼقق قمبداًمؼادر إركموط,ـه646حمؿد اسمن قمبداًمؽريم اًمشقباين اجلزري اسمن إصمػم, ت 

 .1ط  ,ر اًمبقانمؽتبة دا ,ـمبعة اعمالح ,وأيؿن صاًمح ؿمعبان, اًمـاذ مؽتبة احلؾواين

حمؿد سمن أمحد إكصاري اًمؼرـمبي اجلامع ٕطمؽام اًمؼرآن )شمػسػم اًمؼرـمبي( ٕيب قمبداًمؾه  .15

 حتؼقق قمبد اًمرزاق اعمفدي دار اًمؽتاب اًمعريب سمػموت. ـه 671ت

 .طماؿمقة اًمنمواين ًمؾعالّمة قمبداحلؿقد اًمنمواين دار اًمؽتب اًمعؾؿقة سمػموت .16

 دار اعمعرومة سمػموت  ـه1346ػم سماسمن قماسمدين ت طماؿمقة اسمن قماسمدين ًمإلمام حمؿد أملم اًمشف .17

ذيمة مصطػى اًمبايب  ـه957محد اًمؼمًمز اعمؾؼب سمعؿػمة ت طماؿمقة قمؿػمة ًمشفاب اًمدين أ .18

 احلؾبي وأوٓده سمؿٍم.

ذيمة مصطػى  ـه1469طماؿمقة ىمؾقويب ًمشفاب اًمدين أمحد سمن أمحد سمن ؾمالمة اًمؼؾقويب ت  .19

 اًمبايب احلؾبي وأوٓده سمؿٍم. 

دار  ـه 684ومروع اًمامًمؽقة ًمإلمام أمحد سمن إدريس سمن قمبداًمرمحن اًمصـفاضمي ت اًمذظمػمة ذم .24

 اًمؽتب اًمعؾؿقة سمػموت. 

هـ, حتؼقق ؿمعقب آركموط,  279ؾمـن اًمؽممذي, ًمإلمام حمؿد سمن ؾمورة اًمؽممذي, ت  .21

 وحمؿد يمامل, دار اًمرؾماًمة اًمعاعمقة, سمػموت. 

دار احلديث  ـه275زدي ت ؾمـن أيب داود ًمإلمام ؾمؾقامن سمن إؿمعث اًمسجستاين إ .22

 اًمؼاهرة



 

 

دار اًمؽتب اًمعؾؿقة  ـه 458اًمسـن اًمؽؼمى, ًمإلمام أمحد سمن احلسلم سمن قمكم اًمبقفؼي ت .23

 سمػموت.

 دار اعمعرومة سمػموت.  ـه273ؾمـن اسمن ماضمه ًمإلمام أيب قمبداًمؾه حمؿد سمن يزيد اًمؼزويـي ت  .24

وزارة  ـه 1254اًمشويماين ت اًمسقل اجلرار اعمتدومق قمغم طمدائق إزهار ًمؾشقخ حمؿد سمن قمكم  .25

 إوىماف اًمؼاهرة. 

ذائع اإلؾمالم ذم مسائل احلالل واحلرام حتؼقق أيب اًمؼاؾمم كجم اًمدين ضمعػر سمن احلسن  .26

 اًمؽتب اإلؾمالمقة إيران ىمم. إطمقاءممؾمسة 

ؿد قمبداًمباىمي سمن يوؾمف اًمزرىماين ذح اًمزرىماين قمغم موـمل اإلمام ماًمك ًمإلمام حم .27

 ة سمػموت.اعمؽتبة اًمعٍمي ـه1122ت

رمحن سمن حمؿد سمن أمحد سمن ىمدامة اًمنمح اًمؽبػم هامش اعمغـي, ًمشؿس اًمدين قمبد اًم .28

 , دار احلديث اًمؼاهرة.ـه682ت

 , 3ط ,ـه 864ذح اعمحكم قمغم مـفاج اًمطاًمبلم ًمؾشقخ ضمالل اًمدين حمؿد سمن أمحد اعمحكم ت  .29

 ذيمة ومطبعة مصطػى اًمبايب احلؾبي وأوٓده سمؿٍم.

, دار ـه676ت  ًمإلمام حيقى سمن ذف سمن مري اًمـووي, حقح مسؾم,ذح اًمـووي قمغم ص .34

 إطمقاء اًمؽماث اًمعريب سمػموت. 

.صحقح اًمبخاري سمنمح ومتح اًمباري ًمإلمام حمؿد سمن إؾمامقمقل سمن إسمراهقم اًمبخاري 31 .31

 دار اًمؽتب اًمعؾؿقة سمػموت. ـه256ت

دار  ـه261 صحقح مسؾم سمنمح اًمـووي, ًمإلمام مسؾم سمن احلجاج اًمؼشػمي اًمـقساسموري ت .32

 إطمقاء اًمؽماث اًمعريب سمػموت.

قمبد احلؿقد محد ؿمفاب دار اًمرؾماًمة اًمصقد واًمتذيمقة ذم اًمنميعة اإلؾمالمقة رؾماًمة ماضمستػم  .33

 ًمؾطباقمة سمغداد.



 

   

 

قمون اعمعبود, ذح ؾمـن ايب داود, ًمنمف اًمدين حمؿد اذف اًمصديؼي اًمعظقم آسمادي,  .34

 ودار اعمـفل, كاذون. ُّتريج يوؾمف احلاج امحد, دار اًمػقحاء, دمشق,

دار  ـه 852ومتح اًمباري ذح صحقح اًمبخاري ًمإلمام أمحد سمن قمكم سمن طمجر اًمعسؼالين  .35

 اًمؽتب اًمعؾؿقة سمػموت.

 ـ.ه2,1448اًمؼاموس اًمػؼفي, د ؾمعدي أسمو طمبقب, دار اًمػؽر دمشق, ط  .36

سمن  اًمؼواكلم اًمػؼفقة ذم شمؾخقص مذهب اًمامًمؽقة شملًمقف حمؿد سمن حمؿد سمن أمحد سمن قمبداًمؾه .37

 ممؾمسة اعمختار. ـه 757ضمّزي اًمؽؾبي ت

يمشاف اًمؼـاع ًمؾشقخ مـصور سمن يوكس اًمبفويت حتؼقق حمؿد أملم اًمضـاوي قمامل اًمؽتب  .38

 سمػموت. 

حتؼقق اًمشقخ أمحد, مريمز أهل اًمسـة  يمـز اًمدىمائق ٕيب اًمؼميمات قمبداًمؾه سمن أمحد اًمـسػي, .39

 .سمريمات رضا سماهلـد

 .سمن طمزم دار اًمؽتب اًمعؾؿقة سمػموتاعمحغّم ًمإلمام قمكم سمن أمحد سمن ؾمعقد  .44

, سمػموت –خمتار اًمصحاح, حمؿد سمن أيب سمؽر سمن قمبداًمؼادر اًمرازي, مؽتبة ًمبـان كاذون  .41

 , حتؼقق: حمؿود ظماـمر.1995 – 1415ـمبعة ضمديدة, 

, حتؼقق ؿمعقب إركموط وقمادل مرؿمد, ـه 241مسـد اإلمام أمحد سمن طمـبل اًمشقباين, ت  .42

  .ممؾمسة اًمرؾماًمة

هـ, حتؼقق ومريد  626دان, ًمقاىموت سمن قمبد اهلل احلؿوي اًمرومي اًمبغدادي, ت معجم اًمبؾ .43

  .قمبد اًمعزيز اجلـدي, دار اًمؽتب اًمعؾؿقة, سمػموت

 .دار اعمعرومة سمػموت ـه 374معجم هتذيب اًمؾغة عمحؿد سمن أمحد إزهري ت .44

 ـه1448معجم اعممًمػلم قمؿر سمن رضا سمن حمؿد راهمب سمن قمبد اًمغـي يمحاًمة اًمدمشؼي ت .45

 .ة اعمثـى سمػموتمؽتب

 دار احلديث اًمؼاهرة. 634اعمغـي ٕيب حمؿد قمبد اهلل سمن أمحد سمن ىمدامة اعمؼدد احلـبكم ت .46



 

 

 ـه977مغـي اعمحتاج إمم معرومة معاين أًمػاظ اعمـفاج ًمؾشقخ حمؿد سمن اخلطقب اًمنمسمقـي ت .47

 دار اعمعرومة سمػموت.

ام حمؿد سمن قمكم اًمشويماين كقل إوـمار ذح مـتؼى إظمبار من أطماديث ؾمقد إظمقار, ًمإلم .48

 ُّتريج قمصام اًمدين اًمصباسمطي, دار احلديث اًمؼاهرة. ـه1255ت 


