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Summary 
There is no doubt that science and scientists are well known to anyone, 

and that the statement of the virtue of science these scientists evacuation 
requires us to dive in the seas of their flag, and to show the echo of this 
science, because it is the virtues and supervised works, and the most 
cherished human, is the basis of civilization and the source of glories For 
the sake of that, the verses and the news came to honor science and 
scholars and praise their high prestige. If the Rabbani scholars who 
specialize in religious sciences and Islamic knowledge have stopped 
themselves in the service of Islamic law, it is worthwhile for them to test 
them and reap the fruits of their science to be aware of their faith and 
legitimacy. Gawin propaganda Misleader of the enemies of Islam. 

   This is why this research came as I loved diving in the sea of a world 
whose greatness we forget in the Arab Mashreq, and there is no mention of 
it between the forums of the scholars and their councils except what is rare. 
Al-Wariqat is something about his family and scientific life, and then some 
of the views of the Tartousi jurisprudent, from which he chose what the 
Maliki school disagreed with, what the three doctrines of jurisprudence 
(Hanafis, Shaafa'is and Hanbalis) went to. 

 ممو ٓ ؿمؽ ومقف أن ًمؾعؾؿ واًمعؾامء ومضؾ ٓ خيػك قمغم أطمد، وأن سمقون ومضؾ اًمعؾؿ همٓء اًمعؾامء آضمالء

يستؾزم مـو اًمغقص ذم سمحور قمؾؿفؿ، وإفمفور درر هذا اًمعؾؿ، ٕكف أضمؾ اًمػضوئؾ وأذف إقمامل، وأقمز مو 

يتحغم سمف اإلكسون، ومفق أؾموس احلضورة، ومصدر أجمود إمؿ، مـ أضمؾ ذًمؽ ضموءت أيوت وإظمبور 

متخصصلم سموًمعؾقم اًمديـقي، ًمتؽريؿ اًمعؾؿ واًمعؾامء واإلؿمودة سمؿؼومفؿ اًمرومقع، وإذا يمون اًمعؾامء اًمرسموكققن 

واعمعورف اإلؾمالمقي، ىمد أوىمػقا أكػسفؿ قمغم ظمدمي اًمنميعي اإلؾمالمقي، ومجدير أن يستفدوا هبؿ، وجيـقا 

صمؿرات قمؾقمفؿ ًمقؽقكقا قمغم سمصػمة مـ قمؼقدهتؿ وذيعتفؿ، ويتػودوا دقمويوت اًمغوويـ واعمضؾلم مـ اقمداء 

 اإلؾمالم . 

اًمغقص ذم سمحر قمومل ضمؾقؾ شمـوؾمقـوه كحـ ذم اعمنمق اًمعريب، ومل ًمذًمؽ ضموء هذا اًمبحٌ، إذ أطمببً    

–يعد ًمف ذيمر سملم مؾتؼقوت أهؾ اًمعؾؿ وجموًمسفؿ إٓ مو كدر، وسمرًا مـل هلذا اًمعومل اًمرسموين اإلموم اًمطرـمقر 

اظمؽمت أن أيمتى مو شمقن زم ذم هذا اًمقريؼوت ؿمقئو قمـ طمقوشمف إهيي واًمعؾؿقي ، صمؿ سمقون سمعض  -اهلل رمحف

آراء اًمطرـمقر اًمػؼفقي واًمتل أظمؽمت مـفو مو ظموًمػ ومقفو اعمذهى اًمامًمؽل مو ذهبً إًمقف اعمذاهى اًمػؼفقي 

 اًمثالصمي ) احلـػقي واًمشوومعقي واحلـوسمؾي (، واًمتل يموكً أرسمع مسوئؾ ومؼط .

 

  



 

   

 

 

 

 ٱ ٻ ٻ

 سمسؿ اهلل، واحلؿد هلل، واًمصالة واًمسالم قمغم رؾمقل اهلل، وقمغم آًمف وصحبف ومـ وآه.

 أمو سمعد :

ومتحً إمصور وقمال اًمتقطمقد ذم إىمطور، يمون ٓسمد مـ آظمتالف: ًمتتقاومؼ إطمؽوم مع  ًمام

يمؾ إىمؾقؿ، وآظمتالف هـو مل يؽـ اظمتالومًو مذمقمًو إذ مل يؿس اًمعؼقدة وأصقل اًمديـ، إكام يمون ذم 

ن اًمػروع واًمذي هق رضب مـ اًمرمحي. ومل يؽـ هذا آظمتالف كتوج قمصبقي أو هقى أو ضمفؾ، إكام يمو

كتوضمًو: ًمتػووت اًمػفؿ واًمؼدرة قمغم اؾمتقعوب كصقص اًمؼرآن واًمسـي اًمـبقيي. زد قمغم ذًمؽ اًمبقئي اًمتل 

شملصمر هبو اًمػؼفوء، ومؽون دًمقالً قمغم ؾمعي اًمنميعي ومروكي اًمػؼف اإلؾمالمل وشمالؤمف مع يمّؾ زمون ومؽون 

قف اًمػروع سمام يتالئؿ مع ودًمقالً قمغم اًمـضٍ اًمػؽري، واًمػؼف اًمامًمؽل يمغػمه ًمف أصقل قمومي، ختتؾػ وم

يمؾ إىمؾقؿ، وومؼفوء اًمامًمؽقي وإن اظمتؾػقا ذم دًٓمي إًمػوظ ومؼوصدهو إٓ أهنؿ يؾتؼقن قمـد إصقل 

 اًمعومي عمذهبفؿ . 

 هذا اًمبحٌ هيدف إمم أمقر، طمرصً قمغم حتؼقؼفو قمـد يمتوسمتف وإقمداده، وأمهفو: أهداف اًمبحٌ:

 عومل ومؼفف ومقزاشمف .إسمراز مؽوكي اًمطرـمقر يمػؼقف، وإفمفور أهؿ م .1

 دراؾمي آرائف، ومؼوركتفو سملىمقال أئؿي اًمػؼف، ًمـعؾؿ مـزًمي اًمطرـمقر سملم اًمػؼفوء واًمعؾامء . .2

اعمشوريمي ذم ظمدمي أصمور اًمعؾامء اًمتل ورصمـوهو قمـفؿ، ومفق أمر واضمى قمؾقـو دموه شمؾؽ أمهقي اعمقوقع :

 اجلفقد اًمعظقؿي. سمعد اًمدقموء هلؿ ..

 د يمون إلظمتقوري هلذا اعمقوقع اؾمبوب قمديدة، مـفو:ًمؼ أؾمبوب اظمتقور اعمقوقع:

 أمهقي اعمقوقع، وىمد سمقـتفو ؾموًمػًو . .1



 

 

ه( . يمون قمٍمًا ىمد قموش ومقف صمؾي مـ اًمػؼفوء ممـ ذاع 525أن اًمعٍم اًمذي قموش ومقف اًمطرـمقر ) .2

ه( واًمُتسؽمي 557ه( واًمشور )ت 474صقتفؿ، ويموكقا أئؿي هلذا اًمعؾؿ ومـفؿ اًمبوضمل )ت 

 ػمهؿ ممو يعطل صقرة ضمؾقي ٓزدهور قمؾؿ اًمػؼف ذم ذًمؽ اًمعٍم .ه( وهم479)ت 

اعمـزًمي اًمعظقؿي اًمتل متقز هبو اإلموم اًمطرـمقر ذم ؿمتك اًمعؾقم، وأمهقي أىمقاًمف اًمػؼفقي، وىمد  .3

 أووحً ذًمؽ ذم شمرمجتف .

وضمدت قمـد سمحثل اعمتقاوع يمتوسمًو سمعـقان :يمتوب أسمق سمؽر اًمطرـمقر اًمعومل اًمدراؾموت اًمسوسمؼي :

 145هد اًمثوئر، شملًمقػ: د. مجول اًمديـ اًمشقول، وهق مطبقع، شمضؿـ شمرمجي حلقوة اًمطرـمقر ذم اًمزا

 صػحي .

 مـفجل ذم اًمبحٌ :

شمرشمقى اعمسوئؾ اًمػؼفقي وومؼ إسمقاب اًمػؼفقي معتؿدة ذم ذًمؽ اًمتؼسقؿ اًمذي  اقمتؿده مصـػق  .1

 اًمامًمؽقي .

 أذيمر ًمؽؾ مسلًمي ذيمرهو اًمطرـمقر قمـقان سمحثفو . .2

أذيمر مـ واومؼ اًمطرـمقر ذم رأيف وأدًمتفؿ، صمؿ مـ ظموًمػفؿ وأدًمتفؿ، وأذيمر مو يظفر مـ مـوىمشي  .3

 هلذه إدًمي، صمؿ أسملم اًمرأي اًمراضمح .

آًمتزام سمؽتوسمي رأي اًمطرـمقر دون كصف ٕن أهمؾى اعمسوئؾ شمؿ اؾمتـبوط رأيف اؾمتـبوـمو، وكودرًا  .4

 مو كجد ًمف كصًو واوحًو ذم اعمسلًمي.

ٌ، وقمزوهو إمم مصودرهو، ومو أظمرضمف اًمشقخون مـفو أو أطمدمهو ومنين أقمزوه ختريٍ إطمودي .5

إًمقفام، أو إمم أطمدمهو، وأىمدم قمؾقفام مـ هق أىمدم مـفام ووموة يموإلموم موًمؽ ذم مقـمئف، واإلموم 

أمحد ذم مسـده، ومو مل خيرضمف اًمشقخون، أو أطمدمهو ومنين أكؼؾ يمالم أهؾ اًمعؾؿ قمؾقف سموًمصحي 

 واًمضعػ .

 وقح اعمصطؾحوت واًمؽؾامت اًمغريبي .ذح وشمق .6

 اًمتعريػ سموٕمويمـ واًمبؾدان ذم أول مقـمـ شمرد ومقف . .7



 

   

 

 

 ضموء اًمبحٌ ذم مؼدمي ومبحثلم وظمومتي : ظمطي اًمبحٌ : 

 شمرمجي اإلموم اًمطرـمقر ) رمحف اهلل( :  اعمبحٌ إول :

 ًٓ  : ووموة اًمطرـمقر :طمقوة اإلموم اًمطرـمقر اًمشخصقي. صموكقًو :طمقوة اًمطرـمقر اًمعؾؿقي. صموًمثوً أو

آراء اًمطرـمقر اًمػؼفقي ذم اعمسوئؾ اًمتل اكػرد هبو اًمامًمؽقي قمـ أئؿي اعمذاهى اًمثالصمي،  اعمبحٌ اًمثوين :

واعمسلًمي اًمثوكقي : اًمشؽ ذم قمدد اًمطؾؼوت ) اعمسلًمي اًمدوٓسمقي (، وومقف أرسمع مسوئؾ : اعمسلًمي إومم : 

مسلًمي ظمؾع اًمثؾٌ، واعمسلًمي اًمثوًمثي : طمؽؿ اجلبـ اًمرومل، واعمسلًمي اًمراسمعي : اًمتداظمؾ سملم طمؼ اهلل 

 شمعومم وأدمقلم ذم احلدود 

 

 وصغم اهلل قمغم ؾمقدكو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم

  



 

 

 أوًٓ : طمقوة اإلموم اًمطرـمقر اًمشخصقي . 

 (2)اًمػفري(1)حمؿد سمـ اًمقًمقد سمـ حمؿد سمـ ظمؾػ سمـ ؾمؾقامن سمـ أيقب اًمؼرر ويمـقتف وًمؼبف :اؾمؿف 

 .   (6)، ويمون يعرف سموسمـ أيب ركدىمي(5)، اًمطرـمقر(4)، أسمق سمؽر(3)اعمغريب إكدًمز اًمامًمؽل

أمو كشلشمف ومؾؿ شمذيمر  (7)(م1559 – ـه451ذهى أيمثر اعممرظملم إمم إكف وًمد ؾمـي ) مقًمده وكشلشمف :

يمتى اًمطبؼوت واًمؽماضمؿ واًمسػم ؿمقئًو يمثػمًا قمـفو، إٓ أكف وًمد ذم سمؾدة )ـمرـمقؿمي( وكشل هبو، وسمدأ 

ؿمقئًو يتعؾؼ سملهشمف ؾمقى اًمؼؾقؾ  -اًمتل اـمؾعً قمؾقفو  -رطمؾتف ذم ـمؾى اًمعؾؿ، ومل شمذيمر اعمصودر 

أصقؾي، إذ أن مرد كسبف مـ ضمفي أسمقف ضمدا ذيمر هـو وهـوك، وممو ٓ ؿمؽ ومقف أكف كشل وؾمط أهة قمرسمقي 

                                                           

اًمُؼَرر : هذه اًمـسبي إمم ىمريش، وومقفؿ يمثرة قمغم اظمتالف ىمبوئؾفؿ، وأؿمتفر هبذه اًمـسبي مجوقمي مـ أهؾ اًمعؾؿ مع  (1) 

 . 369/ 15إمم ىمبقؾي ظموصي مـ ىمريش . يـظر: إكسوب ًمؾسؿعوين :  اإلكتسوب

اًمػفري : هذه اًمـسبي إمم ومفر سمـ موًمؽ سمـ اًمـرض سمـ يمـوكي، وإًمقف يـتسى ىمريش وحمورب واحلورث سمـك ومفر،  (2)

ومـفؿ أسمق قمبقدة سمـ اجلراح اًمػفري، أطمد اًمعنمة اعمبنمة سموجلـي، وهمػمهؿ . يـظر: إكسوب ًمؾسؿعوين : 

15/268 . 

، اًمديبوج اعمذهى ٓسمـ ومرطمقن : 19/495، ؾمػم أقمالم اًمـبالء ًمؾذهبل : 9/69يـظر : إكسوب ًمؾسؿعوين :  (3)

276 . 

 . 14/353ؾمػم أقمالم اًمـبالء ًمؾذهبل:  (4) 

اًمطرـمقر : سمضؿ اًمطوءيـ اعمفؿؾتلم سمقـفام راء ؾمويمـي وسمعدهو واو ؾمويمـي صمؿ ؿملم معجؿي، هذه اًمـسبي إمم  (5) 

رـمقؿمي ، وهل مديـي ذم آظمر سمالد اعمسؾؿلم سموٕكدًمس قمغم ؾموطمؾ اًمبحر وهل ذق إكدًمس . يـظر : ) معجؿ ـم

( ، أمو ذم اًمقىمً اعمعوس ومال شمزال شمسؿك هبذه اًمتسؿقي وهل إطمدى مدن  35/ 4اًمبؾدان ًمقوىمقت احلؿقي : 

 ( . http://ar.wikipedia.orgيو مـطؼي يمتوًمقكقو ذم اؾمبوكقو ، قمغم هنر أسمرة . يـظر : ) مقؾمققمي ويؽقبقد

اسمـ أيب ركدىمي : سمراء مفؿؾي مضؿقمي وكقن ؾمويمـي ودال مفؿؾي وىموف مػتقطمتلم، وهل ًمػظي إومركجقي ، ىمول اسمـ  (6)

 .278ومرطمقن : "ؾملًمً سمعض اإلومركٍ قمـفو ومؼول معـوهو رد شمعول" . يـظر: اًمديبوج اعمذهى ٓسمـ ومرطمقن : 

 . 7/133، إقمالم ًمؾزريمكم : 19/493 ؾمػم أقمالم اًمـبالء ًمؾذهبل :(7) 



 

   

 

 

إمم ىمبقؾي ومفر اًمؼرؿمقي، أمو مـ ضمفي أمف ومقبدو أهنو مـ قموئؾي مقهة هلو مـ اعمؽوكي واجلوه مو هلو شمؼطـ 

ىُمْسَطي َهَ
، وًمعؾ هذا يػن مل ادمف ذم رطمؾتف اًمعؾؿقي إومم إمم هذه اعمديـي، ومجده ٕمف هق قمبد (1)

احلشوء، ىمول أسمق سمؽر اًمطرـمقر: ًمّز، ىمويض ـُمَؾقُْطؾي، وُيعرف سموسمـ اًمرمحـ سمـ قمقسك أسمق زيد إكد

أسمق زيد سمـ احلََشوء اًمؼضوء سمطؾقطؾي مجع أهؾفو وأظمرج هلؿ صـدوىًمو ومقف  -يعـل ٕمف -وًماّم وزم ضمدي)

قمنمة آٓف ديـور، وىمول: "هذا موزم، ومال حتسبقا فمفقر طموزم مـ وٓيتؽؿ، وٓ ُكُؿقَّ موزم مـ 

  (2)أمقاًمؽؿ"(

وذيمرت سمعض اعمصودر أكف شمزوج سموإلؾمؽـدريي مـ امرأة مقهة طمسـً طموًمف هبو، أهدشمف دارًا،    

، ُرزق سموٕوٓد ومـفؿ حمؿد (3)ضمعؾ مـ اًمدور اًمعؾقي حمال ًمسؽـوه، ومـ اًمسػكم مؽوكو ًمتؾؼلم اًمعؾؿ

 . (4)حمؿد صغّم قمؾقف قمـد مقشمف

سمحثل ذم يمتى اًمؽماضمؿ سمشلن وهذا مو اؾمتطعً احلصقل قمؾقف مـ معؾقموت زهقدة قمـد    

قمـ  -رمحف اهلل  -اًمطرـمقر، وًمعؾ اًمسبى ذم قمدم شمقؾمع اعمصودر ذم ذيمر كشلشمف وأهشمف ؾمؽقشمف 

احلديٌ قمـ كػسف، وإمسويمف قمـ اإلؿمورة إمم مووقف، وصؿتف قمـ يمؾ مو يتصؾ سملهؾف وقمشػمشمف، ممو 

 يميمد شمقاوعف وكؽراكف ًمذاشمف.

 صموكقًو : طمقوة اًمطرـمقر اًمعؾؿقي .

سمؾغ اًمطرـمقر اعمؽوكي اًمعظقؿي، طمتك صور يشور إًمقف سموًمبـون، وشمػــ ذم قمؾقم قمديدة ذم اًمػؼف    

وأصقًمف، واحلديٌ، واًمتػسػم وهق مـ قمؾامء إصمر واًمػؼف واًمـظر، وىمد سمؾغ مبؾغ يمبور أئؿي اًمامًمؽقي، 

                                                           

ىُمْسَطُي : مـ مدن إكدًمس اعمشفقرة، مبـقي قمغم هنر يمبػم، وهلو ومقايمف قمذسمي، اكػردت سمصـعي اًمسّؿقر كقع مـ   (1) َهَ

اًمثقوب اًمرىمقؼي، إًمقفو يـسى أسمق احلسـ قمكم سمـ إسمراهقؿ سمـ يقؾمػ اًمنىمسطل . يـظر : معجؿ اًمبؾدان ًمقوىمقت 

 .  3/213احلؿقي : 

  . 32/89شموريخ آؾمالم ًمؾذهبل :   (2)

 .277_276اًمديبوج اعمذهى ٓسمـ ومرطمقن : يـظر :  (3) 

 اعمصدر كػسف . (4) 



 

 

َهبِّل ، قمؾقف ًمام يمون اًمطرـمقر ذم هذه اعمؽوكي اًمعؾؿقي اعمرمقىمي يمون حمؾ مدح وصمـوء ًمؾعؾامء :  ىمول اًمذَّ

 ، (1)( اإلموم اًمعالمي، اًمؼدوة اًمزاهد، ؿمقخ اًمامًمؽقي ... اًمطرـمقر اًمػؼقف)

وىمول اسمـ ظَمؾَِّؽون : ) ويمون إمومًو قموًماًم قمومالً زاهدًا ورقمًو ديـًو متقاوعًو  متؼشػًو متؼؾاًل مـ اًمدكقو 

 .  (2)راوقو مـفو سموًمقسػم(

ؾمبؼ وذيمركو أن اًمطرـمقر وًمد وشمرقمرع ذم ـمرـمقؿمي وشمؾؼك ومؼد  رطمؾتف ذم ـمؾى اًمعؾؿأمو قمـ    

، وًمام ؿمّى قمـ اًمطقق رطمؾ إمم مديـي قمؾقمف إومم ومقفو، طمػظ اًمؼرآن وشمعؾؿ اًمؼراءة واًمؽتوسمي

هىمسطي طمقٌ مقـمـ أمف، وأشمصؾ سمؽبػم قمؾامئفو ذم ذًمؽ اًمقىمً اًمؼويض أيب اًمقًمقد اًمبوضمل ، وأظمذ 

ضموز ًمف، وىمرأ اًمػرائض واحلسوب سمقـمـف، وىمرأ إدب قمغم أيب قمـف مسوئؾ اخلالف، وؾمؿع مـف، وأ

هـ ذم رطمؾي ًمؾؿنمق اًمعريب ًمتؾؼل 476صمؿ ذهى ذم قموم حمؿد سمـ طمزم سمؿديـي إؿمبقؾقي، 

ومشوومفي اًمعؾامء وإظمذ مـفؿ، ومـزل مؽي، وأدى مـوؾمؽ احلٍ وأًمؼك سمعض اًمدروس، صمؿ  اًمعؾؿ 

أئؿي اًمعؾؿ، وحمط ـمالب اعمعرومي مـ أرضموء سمغداد طمورضة اخلالومي اًمعبوؾمقي، ومؾتؼك  ىمصد 

شمػؼف  فووازدهورهو، وشمتؾؿذ هبو، وومق وىمد ؿمفد اًمطرـمقر كظومقي سمغداد وهل ذم أوج شملًمؼفو  اًمدكقو، 

قمغم قمدد مـ أقمالم سمغداد، يمليب سمؽر اًمشور، وأيب أمحد اجلرضموين، صمؿ رطمؾ إمم اًمبٍمة وشمتؾؿذ ومقفو 

 . (3)قمكم اًمتسؽمي وؾمؿع مـف ؾمــ أيب داود قمغم أيب 

صمؿ ادمف إمم اإلؾمؽـدريي، وأؾمتؼر ومقفو، وأىمبؾ قمؾقف ـمالب اًمعؾؿ، وامتألت طمؾؼوشمف    

واحلديٌ ومسوئؾ اخلالف، ويموكً ًمف ـمريؼي حمببي ضمعؾً ىمؾقب  سموًمراهمبلم ذم شمعؾؿ اًمػؼف اًمدراؾمقي 

اعمسجد، سمؾ هلؿ مـ طمؾؼوت دراؾمقي ذم سمقتف أو ذم  شمالمذشمف شمتعؾؼ سمف وشملكس معف، ومؾؿ يؽتػ سمام يعؼده 

                                                           

 . 19/495ؾمػم أقمالم اًمـبالء ًمؾذهبل : (1)

 . 4/262وومقوت إقمقون ٓسمـ ظمؾؽون :  (2)

 . 7/133، إقمالم ًمؾزريمكم : 276اعمصدران اًمسوسمؼون، اًمديبوج اعمذهى ٓسمـ ومرطمقن : يـظر :  (3)



 

   

 

 

وإمويمـ اجلؿقؾي، وهـوك ذم اهلقاء اًمطؾؼ يؾؼل دروؾمف أو  يمون يصحبفؿ ذم رطمالت إمم اًمبسوشملم 

  . (1)وؾمفيذيمرهؿ سمام طمػظقه ودر

شمتؾؿذ اإلموم اًمطرـمقر قمغم ؿمققخ قمٍمه مـ أقمالم إكدًمس واعمنمق،  ؿمققظمف وشمالمقذه :

وروى قمـ مجع يمبػم مـفؿ، وأظمذ قمـفؿ قمؾقمف ذم اًمػؼف، وروايي احلديٌ، واًمتػسػم، وخمتؾػ اًمعؾقم، 

يمون ىمول اسمـ ومرطمقن : ) صحى اًمؼويض أسمو اًمقًمقد اًمبوضمل سمنىمسطي وأظمذ قمـف مسوئؾ اخلالف و

يؿقؾ إًمقفو وشمػؼف قمؾقف وؾمؿع مـف وأضموز ًمف، صمؿ رطمؾ إمم اعمنمق وطمٍ ومدظمؾ سمغداد واًمبٍمة وشمػؼف 

قمـد أيب سمؽر اًمشور، واسمـ ؾمعقد اجلرضموين، وهمػمهؿ مـ أئؿي اًمشوومعقي، وؾمؿع سموًمبٍمة مـ أيب قمكم 

، وىمول اًمقوومعل : ) صحى أسمو اًمقًمقد اًمبوضمل، وأظمد قمـف مسوئؾ اخلالف، وؾمؿع مـف (2)اًمتسؽمي (

وأضموز ًمف، وىمرأ اًمػرائض واحلسوب، وىمرأ إدب قمغم أيب حمؿد سمـ طمزم، ورطمؾ إمم اعمنمق ؾمـي 

هـ، وطمٍ ودظمؾ سمغداد واًمبٍمة، وشمػؼف قمغم أيب سمؽر حمؿد اًمشور اعمعروف سموعمستظفري اًمػؼقف 476

 . (3)غم أيب اًمعبوس أمحد اجلرضموين(اًمشوومعل، وقم

َهبِّل     أمو شمالمقذه ومؼد أظمذ قمـ اإلموم اًمطرـمقر اًمعؾؿ قمدد يمبػم مـ أسمـوء قمٍمه، قمّدهؿ اًمذَّ

)طمدث قمـف أسمق ـموهر اًمسؾػل، واًمػؼقف ؾمال َّ سمـ اعمؼدم، وضمقهـــر سمــــ ًممًمـــم اعمؼرئ، واًمػؼقف ومؼول : 

اهلل سمـ قمطوف إزدي، ويقؾمػ سمـ حمؿد اًمؼروي اًمػريض، صوًمح سمـ سمـً معوذم اًمامًمـؽـل، وقمبد 

وقمكم سمـ مفدي سمـ ىمؾقـو، وأسمق ـموًمى أمحد اعمســؾؿ اًمؾخؿل، وفموومر سمـ قمطقي، وأسمق اًمطوهر إؾمامقمقؾ 

 .( 4)سمـ قمقف، وأسمق حمؿد قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ اًمعثامين، وقمبد اعمجقد سمـ دًمقؾ، وآظمرون (

ي شمدل قمغم مؽوكتف اًمعؾؿقي، وىمدرشمف اًمعؼؾقي، ىموئؿي قمغم ًمؾطرـمقر ممًمػوت كػقس ممًمػوشمف :

 اًمتحرير واًمتـؼقح واًمتحؼقؼ، ًمؼقً اًمؼبقل ًمدى أهؾ اًمعؾؿ، ومتسوسمؼقا إمم اإلومودة مـفو واًمعـويي هبو 

                                                           

 .  276اًمديبوج اعمذهى ٓسمـ ومرطمقن : يـظر :   (1)

 اعمصدر كػسف .   (2)

 .  3/172مرآة اجلـون ًمؾقوومعل :   (3)

 .  19/493ؾمػم أقمالم اًمـبالء ًمؾذهبل :   (4)



 

 

ىمول اسمـ ومرطمقن : ) وأًمػ شمآًمقػ طمسوكًو مـفو : شمعؾقؼتف ذم مسوئؾ اخلالف، وذم أصقل اًمػؼف،    

 .  (1)ت، وذم سمّر اًمقاًمديـ، وهمػم ذًمؽ (ويمتوب ذم اًمبدع واعمحدصمو

ويبدو واوحًو مـ ىموئؿي اعممًمػوت اًمتل ؾمقليت ذيمرهو، واًمتل ذيمرهتو اعمراضمع وكسبتفو إمم    

اًمطرـمقر أن اًمعومل يمون كشقطًو مـتجًو ظمصى اإلكتوج، إذ شمـققمً ممًمػوشمف سملم خمتؾػ اًمػـقن، مـفو مو 

 ًو رهلم اعمؽتبوت . ـمبع، ومـفو مو ومؼد، ومـفو مو ٓيزال خمطقـم

( وأهؿ ممًمػوشمف قمغم ؾمبقؾ اًمذيمر ٓ احلٍم ًمؽثرهتو: )اظمتصور يمتوب أظمالق رؾمقل اهلل )   

، وحتريؿ (3)، وسمّر اًمقاًمديـ ومو جيى قمغم اًمقاًمد ًمقًمده، ومو جيى قمغم اًمقًمد ًمقاًمده مطبقع،(2)مػؼقد

أضمزاء ومقف اًمؽالم قمـ اًمغـك ، وصمالصمي (4)اًمغـوء واًمؾفق قمغم اًمصقومقي ذم رىمصفؿ وؾمامقمفؿ خمطقط

، واحلقادث واًمبدع، أو (6)، وضمزء ذم مـتخى مـ قمققن ظمصوئص اًمعبود مػؼقد(5)واًمػؼر مػؼقد

، وهاج اعمؾقك، اًمػف ًمؾؿلمقن سمـ اًمبطوئحل وزير مٍم وهق (7)يمتوب سمدع إمقر وحمدصموهتو مطبقع

 ، وهمػمهو( .(9)، ويمتوب حتريؿ اإلؾمتؿـوء وهق خمطقط(8)مطبقع

 

 

 

                                                           

 . 276اًمديبوج اعمذهى ٓسمـ ومرطمقن :   (1)

 .  241يـظر : ومفرؾمي اسمـ ظمػم :  (2) 

 . 134/ 7، إقمالم ًمؾزريمكم : 19/494يـظر : ؾمػم أقمالم اًمـبالء ًمؾذهبل :   (3)

 .19/494يـظر : ؾمػم أقمالم اًمـبالء ًمؾذهبل :   (4)

 .  266يـظر : ومفرؾمي اسمـ ظمػم :   (5)

 اعمصدر كػسف .   (6)

 .  134/ 7، إقمالم ًمؾزريمكم : 19/494يـظر : ؾمػم أقمالم اًمـبالء ًمؾذهبل :   (7)

 .  492/ 19: ؾمػم أقمالم اًمـبالء ًمؾذهبل :  يـظر  (8)

 .155( يـظر: أسمق سمؽر اًمطرـمقر، د. اًمشقول : 4981شمقضمد كسخي مـف ظمطقي ذم مؽتبي سمرًملم حتً رىمؿ )  (9)



 

   

 

 

 صموًمثًو : ووموة اًمطرـمقر . 

شمقذم اإلموم اًمطرـمقر )رمحف اهلل( سمثغر اإلؾمؽـدريي، ذم اًمثؾٌ إظمػم مـ ًمقؾي اًمسبً، ٕرسمع    

( 75م( قمـ قمؿر كوهز )1126 -هـ 525، ؾمـي )(2)، وىمقؾ : مـ ؿمعبون(1)سمؼلم مـ ؿمفر مجودي آومم

مـ اًمؼمج اجلديد ىمبكم اًمبوب  ( قمومًو، وصغّم قمؾقف وًمده حمؿد، ودومـ ذم مؼؼمة وقمؾي، ىمريبوً 75)

، وىمقؾ : شمقذم سمعد ؾمـي (4)( قموموً 75هـ( قمـ )525، وىمقؾ : شمقذم ذم مجودي آومم ؾمـي )(3)إظمرض

 .(6)هـ(525، أو ىمبؾ ؾمـي )(5)هـ( 516)

هـ( 525ويبدو أن اًمراضمح هق مو ذهى إًمقف مجفقر اعممرظملم، مـ أن ووموشمف يموكً ؾمـي )   

( يموٕكسوب ًمؾسؿعوين، واًمقومقوت ٓسمـ ظمؾؽون، وؾمػم 3وؾمؾسؾي اعمصودر اًمتل ذيمرهتو ذم هومش )

 أقمالم اًمـبالء ًمؾذهبل، شمثبً أن هذه اًمسـي ذهى إًمقفو اًمغوًمبقي مـ اعممرظملم .  
  

                                                           

 .  19/494يـظر : ؾمػم أقمالم اًمـبالء ًمؾذهبل :  (1) 

 . 545اًمصؾي ٓسمـ سمشؽقال : يـظر :   (2)

ًمؾذهبل : ، ؾمػم أقمالم اًمـبالء  264/ 4، وومقوت إقمقون ٓسمـ ظمؾؽون : 69/ 9إكسوب ًمؾسؿعوين : يـظر :   (3)

19/494  

 .  452/ 1يـظر : طمسـ اعمحورضة ًمؾسققـمل :   (4)

 .  69/ 9إكسوب ًمؾسؿعوين : يـظر : (5)

 . 117يـظر : اًمتؼققد عمعرومي رواة اًمســ واعمسوكقد ٓسمـ كؼطي :   (6)



 

 1

إذا يمون اًمشؽ ذم قمدد اًمطؾؼوت مع يؼلم وىمققمف، مثؾ أن يشؽ هؾ طمؾػ واطمدة أو صمالصمًو،      

يؾزمف أيمثر مو ؿمؽ ومقف وهق اًمثالث، ومال حتؾ ًمف طمتك شمـؽح زوضمًو همػمه قمـد اإلموم اًمطرـمقر )رمحف 

 اهلل( .

 .  (2)كؼؾ ذًمؽ قمـف حمؿد قمؾقش

ن رضمـالً ـمــؾؼ امرأشمف ومؾؿ يـدر يمـؿ ـمؾؼفـو  أ ـمؾؼي ، ؾمـئؾ اإلمـوم مـوًمؽ : ًمق أ(3)اًمامًمؽقي  إًمقف ذهى :

 . (4)واطمدة، أم اصمـلم، أم صمالصمًو ؟ ىمول موًمؽ : )ٓ حتؾ ًمف طمتك شمـؽح زوضمًو همػمه(

 وطمجتفؿ :

اؾمتدل اًمامًمؽقي قمغم اًمتزامف مع اًمشؽ طمؽؿ إيمثر، سملن اًمشؽ ذم احلظر واإلسموطمي يقضمى    

ويمؿـ  (5)أظمتف سملضمـبقي طمّرم قمؾقف كؽوطمفو شمغؾقبًو ًمؾتحريؿشمغؾقى احلظر قمغم اإلسموطمي يمام ًمق اظمتؾطً 

                                                           

اعمسوًمي اًمدوٓسمقي او ) اًمطالق اًمدوٓيب ( : هق مو دار اًمشؽ ومقف ، وملن ؿمؽ اًمزوج أـمؾؼ زوضمتف ـمؾؼي واطمدة أو  (1) 

اصمـلم أو صمالصمًو مل حتؾ ًمف إٓ سمعد زوج ٓطمتامل يمقكف صمالصمًو ، صمؿ إن شمزوضمفو سمعد زوج وـمؾؼفو ـمؾؼي أو اصمـتلم ومؽذًمؽ 

، حيتؿؾ أن يؽقن اعمشؽقك ومقف اصمـلم وهذه صموًمثي ، صمؿ إن شمزوضمفو ٓ حتؾ ًمف إٓ سمعد زوج ، ٕكف إذا ـمؾؼفو واطمدة 

وـمؾؼفو ٓ حتؾ ًمف إٓ سمعد زوج ٓطمتامل يمقن اعمشؽقك ومقف واطمدة وهوشمون اصمـتون حمؼؼتون، صمؿ إن ـمؾؼفو صموًمثي سمعد 

وهذه اعمسلًمي  زوج مل حتؾ ًمف إٓ سمعد زوج ٓطمتامل يمقن اعمشؽقك ومقف صمالصمًو وىمد حتؼؼ سمعدهو صمالصمًو ومقؼطع اًمدور .

 ( . 2/453ىمول هبو اًمامًمؽقي . يـظر :) طموؿمقي اًمدؾمقىمل :

 .4/148يـظر : مـح اجلؾقؾ عمحؿد قمؾقش :  (2)

 .2/582، اًمؽوذم ٓسمـ قمبد اًمؼم : 2/67اعمدوكي ًمإلموم موًمؽ : يـظر :  (3)

 .2/67اعمدوكي ًمإلموم موًمؽ: (4)

 .15/274احلووي ًمؾاموردي :   (5)



 

   

 

 

همسؾ مجقعف شمغؾقبًو ًمؾـجوؾمي، ويمؿـ ـمؾؼ إطمدى زوضمتقف ومل  أصوب صمقسمف كجوؾمي ومؾؿ يعرف مقوعفو،

، يمذًمؽ إذا ؿمؽ ذم قمدد اًمطالق ًمزمف إيمثر شمغؾقبًو (1)يعرومفو طمرمتو قمغم اًمتلسمقد شمغؾقبًو حلؽؿ اًمطالق

 ًمؾطالق .

 : (2)اًماموردي قمغم اؾمتدٓل اًمامًمؽقي سمذًمؽ ومؼولاقمؽمض اإلموم 

أمو اجلقاب قمـ اؾمتدٓهلؿ سمتغؾقى احلظر قمغم اإلسموطمي ومفق أن ذًمؽ يؽقن مع اضمتامقمفؿ دون    

اًمشؽ ومقفو، وأن ٓ أصؾ ًمتغؾقى احلؽؿ . وأمو اظمتف وآضمـبقي، ومإلن اًمتحريؿ ىمد صمبً ومؾؿ يستبح 

مـ زوضمتقف وًمقس يموًمشؽ ذم اًمطالق، ٕكف مل يثبً إطمدامهو سموًمشؽ، ويمذًمؽ إذا ؿمؽ ذم اعمطؾؼي 

 حتريؿ اًمثالث ومؾؿ يؾزم سمتحريؿفو سموًمشؽ .

وملمو اًمثقب إذا ؿمؽ ذم مقوع اًمـجوؾمي مـف ومغؾبف قمغم مجقعف إلن وىمقع اًمـجوؾمي ومقف ىمد يؿـع    

 اًمصالة ومقف، ومؾؿ يستبحفو ومقف إٓ سمقؼلم ـمفورة، ومؽذًمؽ قمغم مجقعف .

 ء :ومخوًمػ ذًمؽ مجع مـ اًمػؼفو

ومؼوًمقا: مـ ؿمؽ ذم قمدد اًمطؾؼوت مع يؼلم وىمققمف ، مثؾ أن يشؽ هؾ ـمؾؼ واطمدة أو صمالصمًو؟ مل 

 يؾزمف إٓ اًمقؼلم وهق إىمؾ . 

 .(3)احلـػقي ، واًمشوومعقي، واحلـوسمؾي، واإلمومقي، واًمظوهريي، واًمزيديي إًمقف ذهى :

يؾتزم إيمثر، ومنن يمون اًمشؽ اًمثالث ومو دوهنو ـمؾؼفو  إٓ أن اًمشوومعقي يرون أن مـ اًمقرع ان  

 .(4)طمتك حتؾ ًمغػمه سمقؼلم

 

                                                           

 . 2/582اًمؽوذم ٓسمـ قمبد اًمؼم :   (1)

 .15/274احلووي ًمؾاموردي :  (2)

، 17/245، اعمجؿقع ًمؾـقوي :15/274، احلووي ًمؾاموردي : 3/317يـظر : اعمحقط اًمؼمهوين ٕيب اعمعوزم :   (3)

 ، اعمحغم ٓسمـ طمزم :5/73، اعمبسقط ًمؾطقد :5/332، يمشوف اًمؼـوع ًمؾبفقيت : 3/143اًمؽوذم ٓسمـ ىمدامي : 

 .1/415، إطمؽوم ًمقحقك سمـ احلسلم : 9/455

 .17/245يـظر : اعمجؿقع ًمؾـقوي :  (4)



 

 

 وطمجتفؿ :

 ( مو روي قمـ قمبود سمـ متقؿ، قمـ قمؿف، أكف ؿمؽو إمم رؾمقل اهللاًمرضمؾ اًمذي )  خيقؾ إًمقف أكف جيد

 .( 1)أو جيد رحيًو (( صقشموً  يسؿع طمتك –أو ٓ يـٍمف  –اًمٌمء ذم اًمصالة ؟ ومؼول : )) ٓ يـػتؾ 

ىمول اإلموم اًمـقوي معؾؼًو قمغم احلديٌ : ) وهذا احلديٌ أصؾ مـ أصقل اإلؾمالم وضمف اًمدًٓمي : 

وىموقمدة قمظقؿي مـ ىمقاقمد اًمػؼف وهل أن إؿمقوء حيؽؿ سمبؼوئفو قمغم أصقهلو طمتك يتقؼـ ظمالف ذًمؽ، 

 .( 2)وٓ يرض اًمشؽ اًمطورئ قمؾقفو (

 ( مو رواه أسمق هريرة( ىمول: ىمول رؾمقل اهلل ،))  إذا وضمد أطمديمؿ ذم سمطـف ؿمقئًو، وملؿمؽؾ (( :

 .( 3)قمؾقف أظمرج مـف رء أّم ٓ، ومال خيرضمـ مـ اعمسجد طمتك يسؿع صقشمًو، أو جيد رحيًو ((

( أن يثبً دّل احلديٌ قمغم يؼلم اًمقوقء وؿمؽ ذم اكتؼووف، وملمره رؾمقل اهلل )وضمف اًمدًٓمي : 

قمغم يؼلم اًمقوقء ومال يـٍمف مـ اًمصالة، طمتك يستقؼـ سموكتؼوض اًمقوقء سملن يسؿع مـ كػسف 

 .( 4)صقشمًو او جيد رحيًو، وهق ذم معـك اًمذي يؽقن قمغم يؼلم اًمـؽوح، ويشؽ ذم حتريؿ اًمطالق

 يت:( سمؤرّد قمؾامء اًمامًمؽقي قمغم آؾمتدٓل سمحديثل قمبد اهلل سمـ زيد وأيب هريرة )اقمؽمض :

 

 

                                                           

( يمتوب : اًمقوقء ، سموب : مـ ٓ يتقول مـ اًمشؽ طمتك يستقؼـ ، 137)1/39صحقح اًمبخوري واًمؾػظ ًمف :   (1)

دث ومؾف ( ، يمتوب : احلقض ، سموب : اًمدًمقؾ قمغم مـ شمقؼـ اًمطفورة صمؿ ؿمؽ ذم احل361)1/276صحقح مسؾؿ : 

 أن يصكم ًمطفورشمف شمؾؽ .

 .4/49ذح اًمـقوي :   (2)

( يمتوب: احلقض، سموب: اًمدًمقؾ قمغم أن مـ شمقؼـ اًمطفورة صمؿ ؿمؽ ذم احلدث ، ومؾف 362)1/276صحقح مسؾؿ :   (3)

 أن يصكم سمطفورشمف شمؾؽ .

 . 11/86يـظر : معرومي اًمســ وأصمور ًمؾبقفؼل :  (4)



 

   

 

 

ومال ووقء اًمذي يشؽ ذم احلدث يمثػمًا، ومـ اؾمتـؽحف ذًمؽ  (1)أن احلديثلم وردا ذم اعمستـؽح   

قمؾقف قمـد موًمؽ وهمػمه، واًمدًمقؾ قمغم ذًمؽ ىمقًمف ذم طمديٌ قمبد اهلل سمـ زيد: "ؿمؽو إمم رؾمقل اهلل 

( ٓ واًمشؽقى ٓ شمؽقن إٓ مـ قمؾي. ويميده ىمقًمف : "خيقؾ إزّم"  ٕن اًمتخققؾ " )(2)يؽقن طمؼقؼي. 

 ( مو روي قمـ اسمـ قمبوس، أكف ىمول ًمف قمؿر : يو همالم : هؾ ؾمؿعً مـ رؾمقل اهلل أو مـ أطمٍد )

مـ اًمصحوسمي : إذا ؿمؽ اًمرضمؾ ذم صالشمف موذا يصـع؟ ىمول : ومبقـو هق يمذًمؽ، إذ أىمبؾ قمبد اًمرمحـ 

( أو اهلل )سمـ قمقف، ومؼول : ومقؿ اكتام؟ ومؼول قمؿر: ؾملًمً هذا اًمغالم : هؾ ؾمؿعً مـ رؾمقل 

أطمد مـ اصحوسمف إذا ؿمؽ اًمرضمؾ ذم صالشمف موذا يصـع؟ ومؼول قمبد اًمرمحـ : ؾمؿعً رؾمقل اهلل 

( ،(، يؼقل :)) إذا ؿمؽ أطمديمؿ ذم صالشمف ، ومؾؿ يدرأ واطمدة صغم أم اصمـلم؟ ومؾقجعؾفو واطمدة

؟ ومؾقجعؾفو صمالصمًو، وإذا مل يدر صمـتلم صغم أم صمالصمًو؟ ومؾقجعؾفو صمـتلم، وإذا مل يدرأ صمالصمًو صغم أم أرسمعوً 

 .(3)صمؿ يسجد إذا ومزع مـ صالشمف وهق ضموًمس ىمبؾ أن يسؾؿ ؾمجدشملم ((

  وٕكف ؿمؽ ذم ـمالق ومؾؿ حيؽؿ سمقىمققمف، يموًمشؽ ذم أصؾ اًمطالق، وٕكف يمؾام وىمع اًمشؽ ذم

أصؾف سمـل قمغم اًمقؼلم، ووضمى إذا وىمع ذم قمدده أن يبـل قمغم اًمقؼلم يموًمصالة، وٕكف إؾمؼوط طمؼ 

 . (4)يموإلسمراء ومؾؿ يؾزم اًمشؽ

 اًمراضمح : 

، واًمؼويض سملن إصقل شمبـك قمغم اًمقؼلم ومؿـ ؿمؽ اجلؿفقر سمؼقل إظمذ –أقمؾؿ واهلل –ُأرضمح    

ذم قمدد ـمؾؼوشمف ًمزمف إىمؾ وهق اًمقاطمدة ٕن ومقفو اًمقؼلم، واًمزيودة مشؽقك ومقفو، واًمؼوقمدة اًمػؼفقي 

  .  (5)شمؼقل :) اًمقؼلم ٓ يزول سموًمشؽ (

                                                           
: هق مصطؾح يستعؿؾف ومؼفوء اًمامًمؽقي ويطؾؼقكف قمغم مـ يمثر مـف اًمشؽ، ؾمقاء ذم اًمطالق، أو همػمه.  اعمُْسَتـِْؽح  (1)

 .  1/156يـظر : ذح خمتٍم ظمؾقؾ ًمؾخرر : 

 ( .1/224يـظر : ذح صحقح اًمبخوري ٓسمـ سمطول : )  (2)

(،وىمد صححف اًمؽممذي ذم ( مسـد قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف اًمزهري )1656)3/194مسـد أمحد واًمؾػظ ًمف :   (3)

 " ومؼول هذا طمديٌ طمسـ صحقح ". 1/513ؾمــف : 

 .15/274احلووي ًمؾاموردي :  (4)

 . 1/79يـظر : ذح اًمؼقاقمد اًمػؼفقي أمحد اًمزرىمو :   (5)



 

 

1

مـ أوىص وًمف مول طمورض وآظمر ديـ أو هموئى، خيػم اًمقرصمي سملم إمضوء اًمقصقي يمؾفو مـ اًمامل      

احلورض، وسملم أن ُيسؾؿقا صمؾٌ اًمامل احلورض وصمؾٌ اًمديـ مـ اًمامل اًمغوئى قمـد اإلموم اًمطرـمقر 

 .  (2)كؼؾ ذًمؽ اًمؼراذم)رمحف اهلل( . 

ىمول موًمؽ : ) إذا أوىص اًمرضمؾ سمامئي ديـور ًمف طمورضة، وشمرك همػمهو أًمػ ، (3)اًمامًمؽقي إًمقف ذهى :

ديـور ديـًو هموئبي، وموًمقرصمي سموخلقور سملم إمضوء اًمقصقي سموًمامئي يمؾفو قموضمالً ؾمقاء أمه اًمديـ وؾمؾؿ 

 . ( 4)اًمغوئى أم ٓ، وسملم أن ُيسؾؿقا صمؾٌ اًمامئي احلورضة، وصمؾٌ اًمديـ مـ اًمامل اًمغوئى(

  وطمجي اًمامًمؽقي:

  أن اًمثؾٌ مقوع ًمؾقصويو ومنذا امتـع اًمقرصمي أن خُيرضمقا مو أوىص سمف اعمقً وزقمؿقا

أكف شمعدى ومقف سمليمثر مـ اًمثؾٌ، ظمػموا سملم أن ُيسؾؿقا ًمؾؿقىص ًمف مو أوىص سمف اعمقً هلؿ، أو 

ُيسؾؿقا إًمقف صمؾٌ مول اعمقً يمام ًمق ضمـك اًمعبد ضمـويي ىمقؿتفو موئي درهؿ، واًمعبد ىمقؿتف أًمػ، يمون 

                                                           

مسلًمي اؿمتفر هبو اعمذهى اًمامًمؽل وظموًمػ سمؼقي اعمذاهى، يؼقل اخلرر : ) هذه مسلًمي شُمعرف قمـد  ظمؾع اًمثؾٌ :  (1)

 ذًمؽ، أؿمبف ومو ؾمـلم قمبده سمخدمي أو ؾمـلم، داره سمؿـػعي ًمف أوىص ومنذا –ظَمؾِْع اًمثؾٌ  -إصحوب سمؿسلًمي 

 سملم خُيػمون طمقـئذ اًمقرصمي ومنن اًمعبد، رىمبي ىمقؿي وٓ اًمدار، رىمبي ىمقؿي حيؿؾ ٓ أي يمؾف ذًمؽ حيؿؾ ٓ صمؾثف أن واحلول

ًمف صمؾٌ مجقع اًمؽميمي مـ اًمامل احلورض واًمغوئى قمقـًو يمون، أو قمروًو أو  اعمقً أو يدومعقا ًمؾؿقىص وصقي جُيقزوا أن

همػم ذًمؽ (، وىمول اسمـ قمبد اًمؼم : ) هذه مسلًمي معروومي ًمامًمؽ، وأصحوهبو يدقمقهنو مسلًمي ظمؾع اًمثؾٌ، وظموًمػفؿ 

يمور ٓسمـ ومقفو أسمق طمـقػي واًمشوومعل وأسمق صمقر وأمحد وداود وأصحوهبؿ وأكؽروهو قمغم موًمؽ ( .  يـظر : اإلؾمتذ

 .  7/285قمبد اًمؼم : 

 .7/151اًمذظمػمة ًمؾؼراذم :   (2)

 .  7/285يـظر : اإلؾمتذيمور ٓسمـ قمبد اًمؼم :   (3)

 . 15/452كؼؾف قمـف اًمـقوي ذم جمؿققمف :   (4)



 

   

 

 

خُمػمًا سملم أن ُيمدي أرش اجلـويي ومال يؽقن ًمؾؿجـل قمؾقف إمم اًمعبد ؾمبقؾ، وسملم أن ُيسؾؿ  ؾمقده

 .  (1)اًمعبد إًمقف وإن يمون يسووي أوعوف ىمقؿي اجلـويي

أن اًمؼقل سموخلقور ًمؾقرصمي سملم اًمتزام اًمقصقي ذم صمؾٌ يمؾ اًمؽميمي أو إمضوء اًمقصقي ذم اقمؽمض : 

طمؽؿ اًمقصقي، ٕهنؿ إذا اظمتوروا مـعف مـ يمؾ اًمامل احلورض، اًمامل احلورض، مردود ٕكف ظمورج قمـ 

ومؼد أًمزمفؿ صمؾٌ يمؾ اًمؽميمي، وذًمؽ همػم مقىص ًمف، وإن اظمتوروا أٓ ُيعطقا صمؾٌ اًمؽميمي، ومؼد أًمزمفؿ 

 . ( 2)إمضوء اًمقصقي سمؽؾ اًمامل احلورض، ومعؾؿ ومسود دًمقؾفؿ

 وظموًمػ ذًمؽ مجع مـ اًمػؼفوء : 

ٌ اًمامل احلورض، وصمؾثوه اًمبوىمل مقىمقف قمغم ىمبض اًمديـ ووصقٓ إن اعمقىص ًمف يلظمذ صمؾ ومؼوًمقا :

ًمؾامل اًمغوئى، ٓ يتٍمف ومقف اًمقارث، وٓ اعمقىص ًمف، سمؿعـك إن يمون ًمؾؿقً موئي طمورضة أقمطل 

اعمقىص ًمف صمؾثفو، وصمؾثوهو اًمبوىمل مقىمقف قمغم ىمبض اًمديـ ٓ يتٍمف ومقف أي مـ اًمطروملم )اًمقارث 

ووصؾ مـ اًمغوئى مو خيرج اًمامئي يمؾفو مـ صمؾثف، ُأمضقً اًمقصقي واعمقىص ًمف( وإذا ىمبض اًمديـ 

سمجؿقع اًمامئي، وإن وصؾ مو خيرج سمعضفو : ُأميض ىمدر مو اطمتؿؾف اًمثؾٌ مـفو، ومنن سمرئ اًمديـ وىمدم 

 اًمغوئى اؾمتؼرت اًمقصقي ذم صمؾٌ اًمامئي احلورضة، وشمٍمف اًمقرصمي ذم صمؾثقفو، ٕهنو صور دمؿقع اًمؽميمي . 

 .(3)ػقي، واًمشوومعقي، واحلـوسمؾي ذم اًمصحقح، واإلمومقي، واًمظوهريي، واًمزيديياحلـ إًمقف ذهى :

 

 

  

                                                           

 . 7/285آؾمتذيمور ٓسمـ قمبد اًمؼم :   (1)

 .  8/266احلووي ًمؾاموردي :   (2)

، اعمغـل  15/452، اعمجؿقع ًمؾـقوي : 8/266، احلووي اًمؽبػم ًمؾاموردي : 6/672طموؿمقي اسمـ قموسمديـ :   (3)

، اعمحغم ٓسمـ طمزم : 4/133، اخلالف ًمؾطقد : 4/378، يمشوف اًمؼـوع ًمؾبفقيت : 6/265ٓسمـ ىمدامي : 

 .6/53، كقؾ إوـمور ًمؾشقيموين : 8/369



 

 

 وطمجتفؿ : 

  إكام وضمى دومع اًمثؾٌ ًمؾؿقىص ًمف مـ اًمامل احلورض ٕن طمؼف ومقف مستؼر، ومقضمى شمسؾقؿف إًمقف

 . ( 1)ًمعدم اًمػوئدة مـ وىمػف، وٕكف ًمق شمؾػ ؾموئر اًمامل اًمغوئى ًمقضمى شمسؾقؿف صمؾٌ احلورض

  إكام ٓ جيقز أن يتٍمف اعمقىص ًمف ومقام ٓ يتٍمف اًمقرصمي ذم مثؾقف، وىمد مـع اًمقرصمي مـ اًمتٍمف

 . (2)ذم صمؾثل اًمامئي اعمقىمقف، ومقضمى أن يؿـع اعمقىص ًمف مـ اًمتٍمف ذم اًمثؾٌ اعمؿه

ٓ يدومع إًمقف رء ٕن اًمقرصمي ذيموؤه ذم اًمؽميمي ومال حيصؾ ًمف رء  وىمول احلـوسمؾي ذم روايي اظمرى:

 .  (3)مومل حيصؾ ًمؾقرصمي مثؾف ومل حيصؾ هلؿ رء

 .  (4)ورّد اعمرداوي ذم اإلكصوف قمغم هذه اًمروايي وىمول : ) هذا سمعقد ضمدًا(

مـ  اًمامًمؽقي إًمقف ذهى مو – أقمؾؿ واهلل –اًمذي يبدو زم سمعد قمرض اًمؼقًملم أن اًمراضمح اًمراضمح : 

ًمف صمؾٌ اًمؽميمي يمؾفو مـ اًمامل اعمقضمقد سملم  إقمطوء اخلقور ًمؾقرصمي مـ إمضوء اًمقصقي ومـح اعمقىص

ايدهيؿ، واًمامل اًمغوئى، أو هلؿ مـحف صمؾٌ اًمامل احلورض واعمتبؼل ًمف يستحؼف سمعد حتصقؾ اًمديقن اًمتل 

ًمؾؿقً، وإمقال إظمرى اعمقضمقدة هـو وهـوك ويعطك صمؾثفو ايضًو، وؾمبى شمرضمقحل ًمؼقهلؿ يعقد 

 اًمعلم واًمديـ سمؼدر طمصصفام، ٕن اًمعلم ظمػم مـ اًمديـ، إمم أن اًمؽميمي مشؽميمي سمقـفؿ ومقشؽميمون ذم

 ومؾق اظمتص سمف أطمدمهو شمرضر أظمر ومؽون مـ اًمعدل أن يـتظر يمؾ مـفام طمصتف مـ اًمديـ.

  

                                                           
 . 6/265اعمغـل ٓسمـ ىمدامي :  (1) 

 . 8/266حلووي اًمؽبػم ًمؾاموردي : ا (2) 

 . 7/275، اإلكصوف ًمؾؿرداوي : 6/623يـظر : اعمغـل ٓسمـ ىمدامي :   (3)

 . 7/271اإلكصوف ًمؾؿرداوي :  (4)



 

   

 

 

 حيرم أيمؾ ضمبـ اًمروم قمـد اإلموم اًمطرـمقر )رمحف اهلل( . 

 .  (2)، وذيمر ذًمؽ قمـف اًمؼراذم(1)بـ اًمرومحتريؿ ضم -وىمد أًمػ ذم ذًمؽ رؾموًمي اؾمامهو

 

                                                           
اًمداومع ًمف قمغم  واًمرؾموًمي مل أـمؾع قمؾقفو ، وهل مطبققمي يمام أيمد ذًمؽ د. حمؿد سمـ ؾمعد اًمشقيعر، وومقفو يذيمر اًمطرـمقر (1)

حتريؿ اجلبـ اًمرومل ًمام وصؾف مـ ومعؾ اًمروم سمجبـفؿ ، ومقؼقل ذم رؾموًمتف : ) اجلبـ اًمذي حيؿؾف اًمروم ذم اًمسػـ إمم 

اإلؾمؽـدريي ومو وآهو، وصػتف مو ىمد طمؽك ًمـو همػم واطمد مـ اعمسؾؿلم، وذًمؽ أين يمـً ؿمديد اًمعـويي واًمبحٌ ذم 

مع أصحوسمـو، إذ دظمؾ قمؾقـو رضمؾ يسّؿك اسمـ اؾمؽـدر ومؼول: ٓ شمسلًمقا قمـف همػمي، أمره، ومبقـو أكو ذات يقم أشمؽؾؿ ومقف 

إين يمـً أول رضمؾ يدظمؾ ؾمػـ اًمروم، قمـد كزوهلو سموًمسوطمؾ، وأكؼؾ أظمبور اًمروم إمم إمػم أومتؽلم وازم اإلؾمؽـدريي، 

ؽقن اجلبـ سمعضف، قمغم سمعض وملضمد اًمسػـ ىمد قُمبِّل ومقفو اجلبـ، وحلقم اخلـوزير، مؽسّق سمعضفو قمغم سمعض، ومـف مو ي

صمؿ جيعؾ قمؾقف حلقم اخلـوزير( يػفؿ مـ ذًمؽ أن اًمسبى اًمذي دومع سموًمشقخ إمم حتريؿ اجلبـ اًمرومل مطؾؼًو هق مو وصؾ 

إًمقف مـ ظمؾطفؿ اجلبـ سمؾحؿ اخلـزير وضمؾبف إمم اعمسؾؿلم ًمؾبقع، وقمؾقف يػفؿ مـ ذًمؽ إسموطمي أيمؾ اجلبـ اًمرومل إذا 

ان همػم مذيمك أو مـ اخلـزير، ويميده مو ذيمره ذم رؾموًمتف : ) وكرؾمؿ ًمف صمالث صقر قمؾؿ= =ظمؾقه مـ اكػحي طمقق

ًٓ : أن شمؽقن إكوومح ... اًمتل قمؼدت هبو ىمد ذيمل طمققاهنو قمغم  شمصقر طموٓت صمالث مـ اإلسموطمي امم اًمتحريؿ هل: أو

وٓ حلقم اخلـوزير، وٓ اًمؾحقم همػم ذائط آؾمالم، ذسمحًو ذم احلؾؼ واًمّؾّبي، صمؿ قُمِؼد ذم آكقي ضمديدة مل يؿسفو اخلؿر 

اعمذيّموة، ومنذا اؾمتقؼـً هذه اًمصقرة، ومفق ـموهر جيقز أيمؾف وسمقعف وذاؤه. صموكقًو: أن يعؼد سملكوومح طمققان همػم مذيّمك، إمو 

مقتي أو قمؼرت ذم همػم احلؾؼ واًمّؾبي، أو ذسمحفو سمؿقّد، وأكوومح احلالًمقػ وهل اخلـوزير اًمؼّميي صمؿ ؾمؾؿً مـ ؾموئر 

ؾموت، ومػل هذه اًمصقرة اظمتؾػ اًمعؾامء ومؼول موًمؽ واًمشوومعل ٓ جيقز أيمؾف، وىمول أسمق طمـقػي: يميمؾ إٓ مو قمؼد اًمـجو

سملكوومح اخلـزير . صموًمثًو : اجلبـ اًمذي حيؿؾف اًمروم ذم اًمسػـ إمم اإلؾمؽـدريي ومو وآهو، وصػتف ... وؾملًمً همػم واطمد 

ـدهؿ ذم إمرطمي، ومقجؿعقن أًمبوهنو ذم ىمصورى مجع ىمٍمّيي ىمد مـ إؾمورى، ومحدصمـل مجوقمي مـفؿ أن إهمـوم شمؽقن قم

يتػؼ أن شمؽقن ـموهرة، ويتػؼ أن شمؽقن اؾمتعؿؾقهو ذم حلقم اخلـوزير، صمؿ يعّؼدوهنو سملكوومح اعمقتي، وإن ىمصدوا شمذيمقتف، 

اًمؼماري  قمؼروه ضَمرطمًو، وٓ يؼطعقن اًمَقَدضَملم واحلؾؼقم، ومنذا ضمّػ محؾقه إمم خموزهنؿ، وهؿ ذم شمؾؽ إمرطمي

دوهنو صمؿ حيؿؾقهنو إمم خموزن اجلبـ، ومتختؾط هـوًمؽ، صمؿ حيؿؾقهنو قمغم اًمدواب ظمؾطًو واطمدًا  يصطودون اخلـوزير ويؼدِّ

إمم اعمدن، وهذه اجلؿؾي ٓ شمؽود شمسؾؿ هلؿ مـفو ضمبـ وىمد شمقصؾ مـ ذًمؽ إمم احلؽؿ سمتحريؿ ضمبـ اًمرومل. يـظر: 

  http://www.feqhweb.com  اًمامًمؽل اعمذهى مؾتؼك –فقي مؾتؼك اعمذاهى اًمػؼ -مقىمع اًمشبؽي اًمػؼفقي

 . 4/124اًمذظمػمة ًمؾؼراذم :   (2)

http://www.feqhweb.com/


 

 

 . (1)اًمامًمؽقي ذم روايي، واًمظوهريي إذا قمؼد سمنكػحي مقتي وإٓ ومال إًمقف ذهى :

 وطمجتفؿ : 

 سمـ قمبقدة، ىمول : ؾملل رضمؾ اسمـ قمؿر قمـ اجلبـ؟ ومؼول اسمـ قمؿر : )يمؾ اجلبـ  مو روي قمـ ؾمعقد

 . (2)واذسمف( ومؼول : إن ومقف مقتي؟ ومؼول ًمف اسمـ قمؿر: ) ومال شمليمؾ اعمقتي(

  إكام طمرمً إلهنؿ ٓ يتقرقمقن مـ صـوقمتفو مـ أكػحي اعمقتي أو اخلـزير، وىمد أووح اًمطرـمقر

 .  (3)ؾمبى احلرمي ذم رؾموًمتف

 وظموًمػ ذًمؽ مجع مـ اًمػؼفوء : 

سمنسموطمي أيمؾ اجلبـ مطؾؼًو ؾمقاء يمون مـ صـع اًمروم أو اعمجقس، مومل يتقؼـ أهنو صـعً  ومؼوًمقا :

 مـ اعمقتي أو اخلـزير، وإومم قمدم اًمسمال . 

قمؿر، وقمكم، واسمـ قمبوس، واسمـ قمؿر، واحلسـ سمـ قمكم، واسمـ مسعقد، وؾمؾامن،  روي ذًمؽ قمـ :

 . (4)وأم ؾمؾؿي، وقموئشي

 . ( 5)اسمـ احلـػقي، واحلسـ، واسمـ ؾمػميـ، وأسمق وائؾ، وإسمراهقؿ، وأسمق رزيـ، وؾمومل سمف ىمول :

احلـػقي وٓ سملس قمـدهؿ سموجلبـ وإن يمون مـ صـعي اعمجقس، وموًمؽ إذ ؾمئؾ قمـ  وإًمقف ذهى :

ًٓ، وأمو أن يؽرهف رضمؾ ذم ظموصي  ضمبـ اًمروم اًمذي يقضمد ذم سمققهتؿ، ىمول : مو أطمى أن أطمرم طمال

 .  (6)كػسف ومال سملس سمذًمؽ، واًمشوومعقي، واحلـوسمؾي

                                                           
 .  6/151، اعمحغم ٓسمـ طمزم :  3/273يـظر : اًمبقون واًمتحصقؾ ٓسمـ رؿمد اجلد :  (1) 

 ، سموب: ذم اجلبـ وأيمؾف . ( يمتوب: آـمعؿي24435) 5/131مصـػ اسمـ أيب ؿمقبي :  (2)

 –حتريؿ ضمبـ اًمروم، أـمؾعً قمؾقف د. حمؿد سمـ ؾمعد اًمشقيعر، مقىمع اًمشبؽي اًمػؼفقي مؾتؼك اعمذاهى اًمػؼفقي   (3)

، يـظر : اًمبقون واًمتحصقؾ ٓسمـ رؿمد اجلد :  http://www.feqhweb.com اًمامًمؽل اعمذهى مؾتؼك

3/273  . 

 ومو سمعدهو .  5/129يـظر : مصـػ اسمـ أيب ؿمقبي :  (4) 

 اعمصدر كػسف .   (5)

، 9/68، اعمجؿقع ًمؾـقوي : 3/273، اًمبقون واًمتحصقؾ ٓسمـ رؿمد اجلد : 24/27يـظر : اعمبسقط ًمؾنظمز :  (6)

 . 6/251، يمشوف اًمؼـوع ًمؾبفقيت : 1/55اعمغـل ٓسمـ ىمدامي : 



 

   

 

 

 وطمجتفؿ : 

  : (1)چ...ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې ... چىمقًمف شمعومم . 

 .   (2)ًمؼد أسموح اهلل شمعومم ًمـو أيمؾ ـمعومفؿ، ومؽؾ ـمعوم هلؿ ضموئز مو مل يقىمـ ومقف كجوؾمي وضمف اًمدًٓمي : 

 ( مو رواه اسمـ قمبوس : أن اًمـبل ُأيت سمجبـي، ىمول : ومجعؾ أصحوسمف يرضسمقهنو سموًمعيص، ومؼول )

 .  (3)(: ))وعقا اًمسؽلم واذيمروا اؾمؿ اهلل ويمؾقا((رؾمقٓ هلل)

، يمذا ىموًمف أسمق طموشمؿ اًمرازي حلديٌ ٓ يرىمك إمم درضمي آطمتجوج سمف، ومفق طمديٌ مـؽرسملن ا اقمؽمض :

 .   (4)كؼالً قمـ اًمسالمل

سملن احلديٌ وإن يمون وعقػًو إٓ أن ًمف ؿمقاهد شمعضده وشمرىمك سمف إمم درضمي احلسـ ًمغػمه،  أضمقى :

، إٓ أكف ىمول : ذم همزوة شمبقك، وظمّرج اًمطؼماين (5)()ومخرضمف أسمق داود سمؿعـوه مـ طمديٌ اسمـ قمؿر

 .   (6)) ريض اهلل قمـفو(معـوه مـ طمديٌ مقؿقكي 

  ،ومو كؼؾ قمـ اًمصحوسمي واًمتوسمعلم مـ روايوت ذم إسموطمي ضمبـ اًمعراق واًمذي يمون يصـعف اعمجقس

 ومام صـعف اًمروم وهمػمهؿ مـ أهؾ اًمؽتوب أومم سموإلسموطمي، ومـفو 

(، ومؼؾـو ًمف : إكف يصـع ومقف أكوومقح ىمول : ذيمركو اجلبـ قمـد قمؿر) مو روي قمـ قمؿرو سمـ ذطمبقؾ، -

 . (7)اعمقتي، ومؼول : ) ؾمؿقا اهلل ويمؾقه(

                                                           

 .  5ؾمقرة اًمامئدة، أيي :  (1) 

 .  3/273يـظر : اًمبقون واًمتحصقؾ ٓسمـ رؿمد اجلد :   (2)

 (  .( مسـد قمبد اهلل سمـ اًمعبوس )2585) 3/553مسـد اإلموم أمحد :   (3)

 . 2/167يـظر : ضمومع اًمعؾقم واحلؽؿ ًمؾسالمل :   (4)

:  4/364( يمتوب : إـمعؿي ، سموب : أيمؾ اجلبـ ، وىمول أسمق طموشمؿ ذم قمؾؾف: 3819) 3/359ؾمــ أيب داود :  (5) 

 "وهق مـؽر " . 

( مـ اؾمؿف أمحد ، ىمول اًمسالمل ذم يمتوسمف ضمومع اًمعؾقم واحلؽؿ : 1574) 2/159اعمعجؿ آوؾمط ًمؾطؼماين :   (6)

 : " إؾمـوده ضمقد، وًمؽـف همريى ضمدًا" .  2/168

( يمتوب: إـمعؿي ، سموب: ذم اجلبـ وأيمؾف ، ىمول اًمسالمل ذم يمتوسمف 24422) 5/135مصـػ اسمـ أيب ؿمقبي :   (7)

 كؼالً قمـ اإلموم أمحد : "أصح طمديٌ ومقف هذا احلديٌ ، يعـل: ضمبـ اعمجقس" .  2/167ضمومع اًمعؾقم واحلؽؿ : 



 

 

 ( 1)( ىمول:) إذ امل شمدروا مـ صـعف وموذيمروا اؾمؿ اهلل قمؾقف ويمؾقه (ومو رواه قمكم ) -

إًمقـو مـ و مـ اًمعراق أقمجى ( أكف ؾمئؾ قمـ اجلبـ، ومؼول : ) مو يلشمقـومو رواه اسمـ قمبوس ) -

 . ( 2)(اجلبـ

، ) ريض اهلل قمـفو(مو روي قمـ رسمقعي، قمـ ظموًمتف، ىموًمً : ضموءكو ضمبـ مـ اًمعراق، وملرؾمؾً إمم قموئشي و -

  .( 3)ومؼوًمً : ) يمكم وأـمعؿقـل (

(، ىمول : ) يمـو كليمؾ اجلبـ قمغم قمفد ومو روي قمـ أسمون سمـ أيب قمقوش، قمـ أكس سمـ موًمؽ ) -

 .   (4)قمـف ... ((، وسمعد ذًمؽ ٓ كسلل رؾمقل اهلل )

هذا أصمور دًمً سمؿجؿؾفو قمغم إسموطمي اجلبـ مطؾؼًو، واًمـفل قمـ اًمسمال واًمبحٌ قمـ     

مصدره، إذا اؿمتبف إمر وموجلبـ يمون يصـع سملرض اعمجقس وكحقهؿ مـ اًمؽػور، وومقف دًمقؾ قمغم 

 .   (5)ـمفورة اإلكػحي ٕهنو ًمق يموكً كجسي ًمؽون اجلبـ كجسًو ٕكف ٓ حيصؾ إٓ هبو

 يبوح ضمبـ اعمسؾؿلم وأهؾ اًمؽتوب، وٓ يبوح همػمه يمجبـ اعمجقس واًمؽػور .  وىمول آظمرون :

قمؿر، واسمـ مسعقد، واسمـ قمؿر، وإسمراهقؿ، وؾمعقد سمـ ضمبػم يمؾفؿ ذم روايي  روي ذًمؽ قمـ:

 .  (7)موًمؽ إًمقف ذهى :، (6)أظمرى

 وطمجتفؿ : 

 ( مو روي ذم يمتوب قمؿر (، ىمقًمف:) ٓ شمليمؾقا مـ اجلبـ إٓ مو) ( 8)صـع أهؾ اًمؽتوب . 

                                                           

 جلبـ وأيمؾف .( يمتوب: إـمعؿي ، سموب: ذم ا24422) 5/135مصـػ اسمـ أيب ؿمقبي :  (1) 

 اعمصدر كػسف .  (2)

 اعمصدر كػسف . (3) 

 ( وىمول اًمبقفؼل : )أسمون سمـ أيب قمقوش مؽموك (.19695)15/11اًمســ اًمؽؼمى ًمؾبقفؼل :  (4)

 .  7/2723يـظر : مرىموة اعمػوشمقح ًمؾؼوري :  (5) 

 .ومو سمعدهو 15/15، اًمســ اًمؽؼمى ًمؾبقفؼل : 5/135يـظر : مصـػ اسمـ أيب ؿمقبي :   (6)

 . 2/418يـظر : مـح اجلؾقؾ عمحؿد قمؾقش :  (7)

 ( يمتوب : اًمضحويو ، سموب : أيمؾ اجلبـ . 19691) 15/15اًمســ اًمؽؼمى ًمؾبقفؼل :  (8) 



 

   

 

 

 ( ومو روي قمـ قمبد اهلل سمـ مسعقدـ مو صـع اعمسؾؿقن وأهؾ اًمؽتوب( ىمول : ) يمؾقا اجلب)(1).  

  ومو روي قمـ قمكم اًمبورىمل أكف ؾملل اسمـ قمؿر قمـ اجلبـ، ومؼول ) يمؾ ممو صـع اعمسؾؿقن وأهؾ

كس سمـ موًمؽ، وهذا ٕن اًمؽتوب (، يؼقل اًمبقفؼل : ) ورويـو مثؾ هذا قمـ قمبد اهلل سمـ قمبوس ، وأ

 اًمسخول شمذسمح، ومتمظمذ

   ،مـفو اإلكػحي اًمتل هبو يصؾح اجلبـ، ومنذا يموكً مـ ذسموئح اعمجقس، وأهؾ إوصمون مل حيؾ

  (2)وهؽذا إذا موشمً اًمسخؾي ومُلظمذت مـفو اإلكػحي مل حتؾ (

 (3)ًمـو ـمعومفؿ وًمعدم شمقىمقفؿ اًمـجوؾمي ىمطعًو، وضمبـ أهؾ اًمؽتوب طمالل إلن اهلل شمعومم اسموح . 

 اًمراضمح : 

 أدًمتفؿ ًمؽقن اًمػؼفوء مجفقر قمؾقف اًمذي وهق مطؾؼوً  اجلبـ أيمؾ إسموطمي – أقمؾؿ واهلل –أرضمح     

مـ اًمضعػ واإلكؽور إٓ أن سمعضفو يعضد سمعض ويؼقيف،  شمعوين يموكً وإن همػمهو، دون سموٕظمذ أومم

وٕن اًمصحوسمي ومتحقا سمالد اعمجقس وأيمؾقا مـ ضمبـفؿ مع قمؾؿفؿ سمـجوؾمي ذسموئحفؿ، يمام ان اإلكػحي 

اعمستخرضمي مـ معدات اًمعجقل وصغور اًمغـؿ واًمداظمؾي ذم صـوقمي اجلبـ مبوطمي مو مل شمؽـ مقتي، وان 

 أكف وموًمظوهر –اعمجقس واًمقصمـققن ويدظمؾقهنو ذم صـوقمي اجلبـ  يموكً مـ مقتي يموًمعجقل اًمتل يذسمحفو

وٓ شمـجس سمؿقشمف،  ـموهرة، اًمعجؾ معدة ذم اعمتجؿعي اإلكػحي ٕن سمذًمؽ، اجلبـ حيرم وٓ هبو سملس ٓ

، يؼقل اسمـ شمقؿقي : ) وإفمفر أن ضمبـفؿ (4)ٕهنو ذم طمؽؿ اعمـػصؾ، وهذا مو أيمده اًمعؾؿ احلديٌ

إكػحي اعمقتي وًمبـفو ـموهر وذًمؽ ٕن اًمصحوسمي ًمام ومتحقا سمالد اًمعراق  وأن -اعمجقس أي –طمالل 

أيمؾقا ضمبـ اعمجقس، ويمون هذا فموهرًا ؿموئعًو سمقـفؿ، ومو يـؼؾ قمـ سمعضفؿ مـ يمراهي ذًمؽ ومقف كظر، 

ومنكف مـ كؼؾ سمعض احلجوزيلم وومقف كظر، وأهؾ اًمعراق يموكقا أقمؾؿ هبذا ومنن اعمجقس يموكقا سمبالدهؿ 

 .   (5)ض احلجوز(ومل يؽقكقا سملر

                                                           
 ( يمتوب : اًمضحويو ، سموب : أيمؾ اجلبـ.19691) 15/15اًمســ اًمؽؼمى ًمؾبقفؼل :   (1)

 اعمصدر كػسف . (2) 

 . 2/418:  يـظر : مـح اجلؾقؾ عمحؿد قمؾقش  (3)

 .  119:  إؿمؼر ؾمؾقامن حمؿد. د –يـظر : أسمحوث اضمتفوديي ذم اًمػؼف اًمطبل   (4)

 . 21/153جمؿقع اًمػتووى ٓسمـ شمقؿقي :  (5) 



 

 

1

يؼدم طمؼ اهلل شمعومم، ومؾق شمعددت أؾمبوب اًمؼتؾ يملن زكو وهق حمصـ وىمتؾ ؿمخصًو، رضمؿ ًمؾزكو،    

ف ٕكف طمؼ اهلل شمعومم، وطمؼ اهلل مؼدم ذم آؾمتقػوء قمغم طمؼقق اًمعبود قمـد اإلموم اًمطرـمقر )رمح

 . (2)اهلل(، كؼؾ ذًمؽ قمـف اًمؼراذم

 .  (3)اًمؾقٌ، واسمـ ؿمؼممي سمف ىمول : 

اًمامًمؽقي واؾمتثـقا مـ اًمسؼقط طمّد اًمؼذف، طمتك ٓ شمظؾ ؾمؿعتف مؾقصمي وذم إىمومي  وإًمقف ذهى :

 . ( 4)احلّد شمؼمئي ًمسوطمي اعمؼذوف، وسمف ىمول : اًمظوهريي، واًمزيديي

وكؼؾ قمـ اإلموم موًمؽ ومقؿـ هق صمؿ ىمتؾ ُيبدأ سمام هق طمؼ هلل شمعومم ومُقؼطع ذم اًمنىمي، صمؿ ُيؼتؾ    

 . ( 5)ذم اًمؼصوص

  (.6)إلن طمؼقق اًمعبود شمؼبؾ اًمعػق، سمخالف طمؼقق اهلل شمعومم ومال شمؼبؾ اًمعػقوطمجتفؿ :

                                                           

: أن شمؽقن ظموًمصي هلل شمعومم ومفل كققمون : أطمدمهو : أن  اًمؼسؿ إولإذا اضمتؿعً احلدود مل ختؾ مـ صمالصمي أىمسوم،   (1)

يؽقن ومقفو ىمتؾ مثؾ أن ينق ويزين وهق حمصـ وينمب اخلؿر ويؼتؾ ذم اعمحورسمي، اًمـقع اًمثوين : أن ٓ يؽقن 

اًمؼسؿ احلدود اخلوًمصي ًممدمل وهق اًمؼصوص وطمد اًمؼذف،  اًمؼسؿ اًمثوين :ومقفو ىمتؾ يمؿـ ذب وزكك وهق، 

تؿع طمدود اهلل وطمدود أدمقلم وهذه صمالصمي أكقاع : أطمدمهو : أن ٓ يؽقن ومقفو ىمتؾ، اًمـقع اًمثوين : أن دم اًمثوًمٌ :

أن دمتؿع طمدود هلل شمعومم وطمدود ٔدمل وومقفو ىمتؾ يموًمرضمؿ ذم اًمزكو واًمؼتؾ ًمؾؿحورسمي أو اًمردة مـ طمدود اهلل، أو 

ويؽقن شمػقيتو يموًمؼتؾ واًمؼطع ىمصوصو وطمدا  حلؼ آدمل يموًمؼصوص، اًمـقع اًمثوًمٌ : أن يتػؼ احلؼون ذم حمؾ واطمد

 . 9/154. يـظر : اعمغـل ٓسمـ ىمدامي : 

 .  12/196اًمذظمػمة ًمؾؼراذم :   (2)

 .  8/151يـظر : اإلؾمتذيمور ٓسمـ قمبد اًمؼم :   (3)

، اعمحغم ٓسمـ طمزم : 334-9/333: ، مـح اجلؾقؾ عمحؿد قمؾقش4/485يـظر : اعمدوكي ًمإلموم موًمؽ :  (4) 

 .  2/436، ؾمبؾ اًمسالم ًمؾصـعوين : 12/289

 . 8/151يـظر : اإلؾمتذيمور ٓسمـ قمبد اًمؼم :  (5)

 . 8/25، ذح خمتٍم ظمؾقؾ ًمؾخرر :8/151يـظر : اإلؾمتذيمور ٓسمـ قمبد اًمؼم :   (6)



 

   

 

 

 وظموًمػ ذًمؽ مجع مـ اًمػؼفوء : 

يؼدم طمؼ أدمل قمغم طمؼ اهلل شمعومم، ومؿـ اضمتؿع قمؾقف ىمتؾ ردة وىمتؾ ىمصوص، ومنكف  ومؼوًمقا :

يؼتؾ ًمؾؼصوص ٕكف حمض طمؼ آدمل ويسؼط طمد اًمردة ًمػقات اعمحؾ أمو إذا اضمتؿع قمؾقف ىمتؾ 

ًمؾؿحورسمي وًمؾؼصوص سُمدئ سملؾمبؼفام ٕن اًمؼتؾ ذم اعمحورسمي ومقف طمؼ ٔدمل أيضًو ومقؼدم أؾمبؼفام، ومنن 

اعمحورسمي، اؾمتقرم ووضمى ًمقزم اعمؼتقل أظمر ديتف ذم مول اجلوين، وإن ؾمبؼ اًمؼصوص،  ؾمبؼ اًمؼتؾ ذم

ىمتؾ ىمصوصًو ومل يصؾى، ٕن اًمصؾى مـ متوم احلد وىمد ؾمؼط احلد سموًمؼصوص ومسؼط اًمصؾى، يمام ًمق 

 سمف ىمول :موت، وجيى ًمقزم اعمؼتقل ذم اعمحورسمي ديتف، ٕن اًمؼتؾ اؾمتقػوؤه، ومصور اًمقضمقب إمم اًمديي، 

 . ( 1)ٕوزاقملا

احلـػقي، واًمشوومعقي إٓ أهنؿ ومرىمقا سملم اًمؼتؾ ًمؾحراسمي واًمؼتؾ رمجًو ًمؾزكك وسملم اًمؼتؾ  وإًمقف ذهى :

ىمصوصًو، ومؼوًمقا : ًمق اضمتؿع اًمرضمؿ ًمؾزكك وىمتؾ ىمصوص، ذم شمؼديؿ اهيام وضمفون، أصحفام : أن ُيسؾؿ 

هيام أؾمبؼ ىمدم ومنن ؾمبؼ ىمتؾ إمم اًمقزم ًمقؼتؾف ىمصوصًو، وًمق اضمتؿع ىمتؾ حمورسمي مع ىمصوص كظر أ

اعمحورسمي ىمتؾ طمدًا، ويعدل صوطمى اًمؼصوص إمم اًمديي، وإٓ ىمدم اًمؼصوص إذا يمون أؾمبؼ، وسمف ىمول 

 ( 2)احلـوسمؾي، واإلمومقي

 وطمجتفؿ : 

  ٕن طمؼقق أدمقلم ىموئؿي قمغم اًمضقؼ واعمشوطمي سمخالف طمؼقق اهلل شمعومم، ومنهنو ىموئؿي قمغم

زكو، ىمدم طمد اًمؼذف ٕكف طمؼ آدمل صمؿ طمد اًمزكو ٕكف طمؼ اهلل اعمسوحمي، ومؾق أضمتؿع طمد ىمذف و

شمعومم، يمام يؼدم اًمؼصوص ىمتالً وىمطعًو قمغم اًمنمب واًمزكو ًمؾعؾي اًمسوسمؼي، وهل طمؼ أدمل . 

                                                           

 . 8/151يـظر : اإلؾمتذيمور ٓسمـ قمبد اًمؼم :   (1)

، 9/156، اعمغـل ٓسمـ ىمدامي : 15/165، رووي اًمطوًمبلم ًمؾـقوي : 2/462طموؿمقي اسمـ قموسمديـ : يـظر :  (2) 

 .  21/489احلدائؼ اًمـورضة ًمؾؿحؼؼ اًمبحراين : 



 

 

وًمذًمؽ ىمدم اًمؼصوص قمغم اًمرضمؿ ذم اًمزكو ًمتليمد طمؼ أدمل، أمو ًمق أضمتؿع اًمؼتؾ ذم اعمحورسمي 

  (1) اعمحورسمي ومقف طمؼ أدملواًمؼصوص ىمدم اؾمبؼفام، ٕن اًمؼتؾ ذم

  وحلوضمي اًمعبد إمم اإلكتػوع سمحؼف، وشمعومم اهلل ؾمبحوكف قمـ احلوضموت، وشمؼديؿ طمؼ اًمعبد قمغم طمؼ

 .  (2)اًمنمع ًمقس هتووكًو سمحؼ اًمنمع، سمؾ حلوضمي اًمعبد وقمدم طموضمي اًمنمع

 اًمراضمح : 

ضمح هق مو ذهى إًمقف مجفقر اًمرا أن ومـوىمشتفو إىمقال قمرض سمعد - أقمؾؿ واهلل –اًمذي يبدو زم    

اًمػؼفوء واًمذي يػقد ىمقهلؿ سمتؼديؿ طمؼ أدمل قمغم طمؼ اهلل شمعومم، ٓ هتووكًو سمحؼ اهلل طموؿمو، وًمؽـ 

ًمعدم طموضمتف ؾمبحوكف إًمقف، ًمذًمؽ شمؼقم طمؼقىمف قمغم اعمسوحمي، ذم طملم طمؼقق اًمعبود قمغم اعمشوطمي 

 واعمطوًمبي، وقمدم اًمعػق آ مـ أهؾ اًمعػق وهؿ ىمؾي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .  9/156اعمغـل ٓسمـ ىمدامي :  (1) 

 .  7/62سمدائع اًمصـوئع ًمؾؽوؾموين :   (2)



 

   

 

 

 وسمعد هذه اعمسػمة ذم يمتوسمي اًمبحٌ ومؼد ظمرضمً مـفو سمـتوئٍ قمديدة، مـ أمهفو :

 صمؿ ًمؾعؾؿ، ـمؾبوً  وآرحتول، واًمتـؼؾ واًمعطوء، سموًمبذل مؾقئي يموكً -اهلل رمحف –أن طمقوشمف  .1

 كؼطوع ًمؾعؾؿ واًمتعؾقؿ، واًمؽتوسمي واًمتصـقػ، طمتك ؾمورت سمتصوكقػف اًمريمبون.اإل

ًمؼد يموكً احلوًمي اًمعؾؿقي ذم قمٍمه مزدهرة، وأؾموًمقى اًمتعؾقؿ ومقف متطقرة، إذ يمثرت ومقف اعمعوهد  .2

  -اهلل رمحف–واعمدارس اًمـظومقي، يمام سمرز ومقف قمؾامء أضمالء يمبور مـفؿ اًمطرـمقر 

إلزدهور اًمعؾؿ ذم هذا اًمعٍم، ويمثرة اًمعؾامء اعمؼمزيـ ومقف، أيمؼم إصمر قمغم شمؽقيـ اًمطرـمقر،  .3

، وطمقوزشمف ٕكقاع مـ اًمعؾقم، وشمصـقػف ٕكقاع مـ اًمػـقن، ومؼد صـػ ذم اًمػؼف وأصقًمف، وكبقهمف

 واًمتػسػم، واًمبدع وكحق ذًمؽ، ومـفو مو هق مطبقع ومـفو مو هق خمطقط .

أكف يغؾى قمغم ومؼفف مـ ظمالل أىمقاًمف اعمـؼقًمي قمـف، أكف يمون ومؼقفًو جمتفدًا، ًمف آراؤه اًمعؾؿقي اعمستؼؾي  .4

 ًمؽمضمقح، ومل يؽـ جمرد كوىمؾ أو مؼؾدًا . ذم آؾمتـبوط وا

كؼؾ قمـف مـ آرائف اًمػؼفقي واًمتل اظمؽمت مـفو مو ظموًمػ ومقفو اعمذهى اًمامًمؽل مو ذهبً إًمقف  .5

 ، واًمتل سمؾغً أرسمع مسوئؾ ومؼط . اعمذاهى اًمػؼفقي اًمثالصمي ) احلـػقي واًمشوومعقي واحلـوسمؾي (

ؾؼوت يؾزمف إيمثر، ومو رضمحتف اًمبوطمثي هق يمون رأيف ذم اعمسلًمي اًمدوٓسمقي أن اًمشؽ ذم قمدد اًمط .6

 ًمزوم إىمؾ ومقؿـ ؿمؽ ذم قمدد اًمطؾؼوت ٕكف اًمقؼلم .  

أوىص وًمف مول طمورض وآظمر ديـ أو هموئى، خيػم اًمقرصمي سملم ورأيف ذم مسلًمي ظمؾع اًمثؾٌ أن مـ  .7

ًمامل إمضوء اًمقصقي يمؾفو مـ اًمامل احلورض، وسملم أن ُيسؾؿقا صمؾٌ اًمامل احلورض وصمؾٌ اًمديـ مـ ا

 ، وهذا مو رضمحتف اًمبوطمثي .  اًمغوئى

 ورضمحً اًمبوطمثي ضمقاز أيمؾ اجلبـ اًمرومل . ويرى قمدم ضمقاز أيمؾ اجلبـ اًمرومل،  .8

شمؼديؿ طمؼ اهلل شمعومم، ومؾق شمعددت أؾمبوب اًمؼتؾ يملن زكو وهق حمصـ وىمتؾ ؿمخصًو، رضمؿ ويرى  .9

شمؼديؿ طمؼ أدمل ، ورضمحً اًمبوطمثي ًمؾزكو، ٕكف طمؼ اهلل شمعومم، وطمؼ اهلل مؼدم ذم اإلؾمتقػوء

 .  قمغم طمؼ اهلل شمعومم

 وآظمر دقمقاكو أن احلؿد هلل رب اًمعوعملم وصغم اهلل قمغم رؾمقل اهلل وآًمف وصحبف أمجعلم .



 

 

 

 أوًٓ : اًمؼرآن اًمؽريؿ .

 صموكقًو : اعمصودر واعمراضمع .

ي دار اًمـػوئس/ ط . إومم، أسمحوث اضمتفوديي ذم اًمػؼف اًمطبل : د. حمؿد ؾمؾقامن إؿمؼر، مؽتب .1

 م .2551

أسمق سمؽر اًمطرـمقر اًمعومل اًمزاهد اًمثوئر: مجول اًمديـ اًمشقول، دار اًمؽوشمى اًمعريب ًمؾطبوقمي  .2

 واًمـنم .

(، حتؼقؼ: أسمق احلسـ قمكم سمـ أمحد سمـ أيب ـه298إطمؽوم: اإلموم حيقك سمـ احلسلم، )ت:  .3

 م.1995-ـه1415طمريصي، ط. 

: أسمق قمؿر يقؾمػ سمـ قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ قمبد اًمؼم سمـ قموصؿ اًمـؿري اًمؼرـمبل  اإلؾمتذيمور .4

ه(، حتؼقؼ : ؾمومل حمؿد قمطو، حمؿد قمكم معقض، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، ط. 463)ت: 

 م.2555 -ـه1421إومم، 

إقمالم : ظمػم اًمديـ سمـ حمؿقد سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ ومورس، اًمزريمكم اًمدمشؼل )ت:  .5

 م.2552(، دار اًمعؾؿ ًمؾؿاليلم، ط. اخلومسي قمنم، مويق ـه1396

إكسوب : قمبد اًمؽريؿ سمـ حمؿد سمـ مـصقر اًمتؿقؿل اًمسؿعوين اعمروزي، أسمق ؾمعد )ت:  .6

(، حتؼقؼ : قمبد اًمرمحـ سمـ حيقك اعمعؾؿل اًمقامين، جمؾس دائرة اعمعورف اًمعثامكقي، طمقدر ـه562

 م.1962-ـه1382آسمود، ط. إومم، 

معرومي اًمراضمح مـ اخلالف : قمالء اًمديـ أسمق احلسـ قمكم سمـ ؾمؾقامن اعمرداوي اإلكصوف ذم  .7

 (، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، ط. اًمثوكقي ـه885اًمدمشؼل اًمصوحلل احلـبكم ) ت: 

سمدائع اًمصـوئع ذم شمرشمقى اًمنمائع :قمالء اًمديـ، أسمق سمؽر سمـ مسعقد سمـ أمحد اًمؽوؾموين احلـػل )  .8

 م .1986 -ـه1456قي، ط. اًمثوكقي، (، دار اًمؽتى اًمعؾؿـه587ت: 



 

   

 

 

اًمبقون واًمتحصقؾ واًمنمح واًمتقضمقف واًمتعؾقؾ عمسوئؾ اعمستخرضمي : أسمق اًمقًمقد حمؿد سمـ أمحد  .9

(، حتؼقؼ : د. حمؿد طمجل وهمػمه، دار اًمغرب اإلؾمالمل، ـه525سمـ رؿمد اًمؼرـمبل )ت: 

 م.1988 -ـه1458سمػموت، ًمبـون، ط. اًمثوكقي، 

وهػم وإقمالم : ؿمؿس اًمديـ أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ أمحد سمـ قمثامن شموريخ اإلؾمالم ووومقوت اعمش .15

(، حتؼقؼ: قمؿر قمبد اًمسالم اًمتدمري، دار اًمؽتوب اًمعريب، ـه748سمـ ىمويامز اًمذهبل )ت: 

 م.1993-ـه1413سمػموت، ط. اًمثوكقي، 

، اًمتؼققد عمعرومي رواة اًمســ واعمسوكقد : حمؿد سمـ قمبد اًمغـل سمـ أيب سمؽر سمـ ؿمجوع، أسمق سمؽر .11

(، حتؼقؼ : يمامل يقؾمػ احلقت، دار ـه629معلم اًمديـ، اسمـ كؼطي احلـبكم اًمبغدادي )ت: 

 م.1988-ـه1458، 1اًمؽتى اًمعؾؿقي، ط. 

ضمومع اًمعؾقم واحلؽؿ ذم ذح مخسلم طمديثًو مـ ضمقامع اًمؽؾؿ : زيـ اًمديـ قمبد اًمرمحـ سمـ  .12

ؿمعقى إركوؤوط، (، حتؼقؼ : ـه795أمحد سمـ رضمى سمـ احلسـ، اًمسالّمل، احلـبكم )ت: 

 م.2551 -ـه1422إسمراهقؿ سموضمس، ممؾمسي اًمرؾموًمي، سمػموت، ط. اًمسوسمعي، 

طموؿمقي اًمدر اعمختور ذح شمـقير إسمصور ومؼف أسمق طمـقػي: اسمـ قموسمديـ، دار اًمػؽر ًمؾطبوقمي  .13

 م.2555-ـه1421واًمـنم، سمػموت، 

ؽل ) ت: طموؿمقي اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمؽبػم: حمؿد سمـ أمحد سمـ قمرومي اًمدؾمقىمل اًمامًم .14

 (، دار اًمػؽر.ـه1235

احلووي اًمؽبػم ذم ومؼف مذهى اإلموم اًمشوومعل وهق ذح خمتٍم اعمزين : أسمق احلسـ قمكم سمـ  .15

(، حتؼقؼ: اًمشقخ ـه455حمؿد سمـ حمؿد سمـ طمبقى اًمبٍمي اًمبغدادي، ًمشفػم سموًماموردي )ت: 

ًمبـون، ط.  اًمشقخ قمودل أمحد قمبد اعمقضمقد، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت،-قمكم حمؿد معقض

 م .1999-ـه1419إومم، 



 

 

(، ممؾمسي اًمـنم اإلؾمالمل، حمرم احلرام ـه1186احلدائؼ اًمـورضة : اعمحؼؼ اًمبحراين )ت:  .16

 .ـه1455

طمسـ اعمحورضة ذم شموريخ مٍم واًمؼوهرة: قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمؽر، ضمال اًمديـ اًمسققـمل ) ت:  .17

اًمؽتى اًمعرسمقي، قمقسك اًمبويب احلؾبل (، حتؼقؼ : حمؿد أسمق اًمػضؾ إسمراهقؿ، دار إطمقوء ـه911

 م.1967-ـه1387وذيموه، مٍم، ط. إومم، 

اًمسقد ضمقاد  -(، حتؼقؼ: اًمسقد قمكم اخلراؾموينـه465اخلالف : اًمشقخ اًمطقد )ت:  .18

 .ـه1411اًمشقخ مفدي ـمف كجػ، ممؾمسي اًمـنم اإلؾمالمل، -اًمشفرؾمتوين

ؿ سمـ قمكم سمـ حمؿد اسمـ ومرطمقن، سمرهون اًمديبوج اعمذهى ذم معرومي أقمقون قمؾامء اعمذهى : إسمراهق .19

 . (، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموتـه799اًمديـ اًمقعؿري )ت: 

اًمذظمػمة : أسمق اًمعبوس ؿمفوب اًمديـ أمحد سمـ إدريس سمـ قمبد اًمرمحـ اًمامًمؽل اًمشفػم سموًمؼراذم  .25

 م.1994(، دار اًمغرب اإلؾمالمل، سمػموت، ط. إومم، ـه684)ت: 

(، ـه676: أسمق زيمريو حمقل اًمديـ حيقك سمـ ذف اًمـقوي ) ت: رووي اًمطوًمبلم وقمؿدة اعمػتلم  .21

-ـه1412حتؼقؼ: زهػم اًمشوويش، اعمؽتى اإلؾمالمل، سمػموت، دمشؼ، قمامن، ط. اًمثوًمثي، 

 م.1991

ؾمبؾ اًمسالم : حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ صالح سمـ حمؿد احلسـل، اًمؽحالين صمؿ اًمصـعوين، أسمق  .22

 (، دار احلديٌ.ـه1182إسمراهقؿ، اعمعروف يملؾمالومف سموٕمػم )ت: 

(، ـه275ؾمــ أيب داود: أسمق داود ؾمؾقامن سمـ إؿمعٌ سمـ اؾمحوق سمـ سمشػم اًمسجستوين )ت:  .23

 حتؼقؼ: حمؿد حمقل اًمديـ قمبد احلؿقد، اعمؽتبي اًمعٍميي، صقدا، سمػموت.

ؾمــ اًمؽممذي : حمؿد سمـ قمقسك سمـ ؾَمقرة سمـ مقؾمك سمـ اًمضحوك، اًمؽممذي، أسمق قمقسك )ت:  .24

 م.1998شور قمقاد معروف، دار اًمغرب اإلؾمالمل، سمػموت، (، حتؼقؼ: سمـه279



 

   

 

 

اًمســ اًمؽؼمى: أمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ مقؾمك اخلنوضمردي اخلراؾموين، أسمق سمؽر اًمبقفؼل  .25

(، حتؼقؼ: حمؿد قمبد اًمؼودر قمطو، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، ًمبـون، ط. اًمثوًمثي، ـه458)ت: 

 م.2553-ـه1424

ًمديـ أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىَموْيامز اًمذهبل )ت ؿمؿس ا - ؾمػم أقمالم اًمـبالء .26

هـ(،اعمحؼؼ : جمؿققمي مـ اعمحؼؼلم سمنذاف اًمشقخ ؿمعقى إركوؤوط، ممؾمسي اًمرؾموًمي، 748

 م .1985هـ /  1455،  3ط.

ذح صحقح اًمبخوري ٓسمـ سمطول : اسمـ سمطول أسمق احلسـ قمكم سمـ ظمؾػ سمـ قمبد اعمؾؽ )ت:  .27

أسمق متقؿ يوه سمـ إسمراهقؿ، مؽتبي اًمرؿمد، اًمسعقديي، اًمريوض، ط. اًمثوكقي، (، حتؼقؼ: ـه449

 م .2553-ـه1423

ذح اًمؼقاقمد اًمػؼفقي: أمحد سمـ اًمشقخ حمؿد اًمزرىمو، صححف وقمؾؼ قمؾقف: مصطػك أمحد  .28

 م .1989-1459اًمزرىمو، دار اًمؼؾؿ، دمشؼ، ؾمقريو، ط. اًمثوكقي، 

(، ـه1151اخلرر اًمامًمؽل أسمق قمبد اهلل ) ت ذح خمتٍم ظمؾقؾ ًمؾخرر: حمؿد سمـ قمبد اًمف  .29

 دار اًمػؽر ًمؾطبوقمي، سمػموت .

(، ـه578اًمصؾي ذم شموريخ أئؿي إكدًمس : أسمق اًمؼوؾمؿ ظمؾػ سمـ قمبد اعمؾؽ سمـ سمشؽقال )ت:  .35

 م .1955-ـه1374مؽتبي اخلوكجل، ط. اًمثوكقي، 

ه(، دار ـمقق 256صحقح اًمبخوري : حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ أسمق قمبد اهلل اًمبخوري اجلعػل )ت:  .31

 . ـه1422اًمـجوة، ط. إومم، 

(، حتؼقؼ: ـه261صحقح مسؾؿ : مسؾؿ سمـ احلجوج أسمق احلسـ اًمؼشػمي اًمـقسوسمقري )ت:  .32

 حمؿد ومماد قمبد اًمبوىمل، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت .



 

 

كم، أسمق حمؿد قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ إدريس سمـ اعمـذر اًمتؿقؿل، احلـظ -اًمعؾؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ  .33

هـ( ، حتؼقؼ: ومريؼ مـ اًمبوطمثلم، مطوسمع احلؿقيض، اًمطبعي: 327اًمرازي اسمـ أيب طموشمؿ )ت 

 م . 2556 -هـ  1427إومم، 

ومفرؾمي اسمـ ظمػم اإلؿمبقكم : أسمق سمؽر حمؿد سمـ ظمػم سمـ قمؿر سمـ ظمؾقػي اًمؾؿتقين إمقي اإلؿمبقكم  .34

ن، سمػموت، ط. إومم، (، حتؼقؼ: حمؿد ومماد مـصقر، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، ًمبـوـه575)ت: 

 م.1998-ـه1419

اًمؽوذم ذم ومؼف اإلموم أمحد: أسمق حمؿد مقومؼ اًمديـ قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ ىمدامي اجلامقمقكم  .35

(، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، ط. ـه625اعمؼدد صمؿ اًمدمشؼل احلـبكم اًمشفػم سموسمـ ىمدامي )ت: 

 م.1994-ـه1414إومم، 

ق قمؿر يقؾمػ سمـ قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ قمبد اًمؼم سمـ قموصؿ اًمـؿري اًمؽوذم ذم ومؼف أهؾ اعمديـي: أسم .36

(، حتؼقؼ: حمؿد حمؿد أطمقد وًمد موديؽ، اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقدي، ط. ـه463اًمؼرـمبل )

 م.1985-ـه1455اًمثوكقي، 

(، دار اعمعرومي، ـه483اعمبسقط : حمؿد سمـ أمحد سمـ أيب ؾمفؾ ؿمؿس إئؿي اًمنظمز )ت:  .37

 ،م1993-ـه1414سمػموت، 

 (،حتؼقؼ : اًمسقد حمؿد شمؼل اًمؽشػل.ـه465اعمبسقط : اًمشقخ اًمطقد )ت:  .38

 (، دار اًمػؽر.ـه676اعمجؿقع ذح اعمفذب : أسمق زيمريو حمقل اًمديـ سمـ ذف اًمـقوي )ت:  .39

هـ(، 728شمؼل اًمديـ أسمق اًمعبوس أمحد سمـ قمبد احلؾقؿ سمـ شمقؿقي احلراين )ت  -جمؿقع اًمػتووى  .45

سمـ ىموؾمؿ، جمؿع اعمؾؽ ومفد ًمطبوقمي اعمصحػ اًمنميػ، اعمديـي  اعمحؼؼ: قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد

 .  م1995هـ/1416اًمـبقيي، اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي، 

اعمحغم سمؤصمور : أسمق حمؿد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمعقد سمـ طمزم إكدًمز اًمؼرـمبل اًمظوهري )ت:  .41

 (، دار اًمػؽر، سمػموت .ـه456



 

   

 

 

أسمق اعمعوزم سمرهون اًمديـ حمؿقد سمـ أمحد سمـ قمبد اًمعزيز سمـ  -اعمحقط اًمؼمهوين ذم اًمػؼف اًمـعامين  .42

هـ(، اعمحؼؼ: قمبد اًمؽريؿ ؾمومل اجلـدي، دار اًمؽتى 616قمؿر سمـ َموَزَة اًمبخوري احلـػل )ت 

 م . 2554 -هـ  1424ًمبـون، اًمطبعي: إومم،  –اًمعؾؿقي، سمػموت 

(، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، ط. ـه179قمومر إصبحل اعمدين )ت:  اعمدوكي: موًمؽ سمـ أكس سمـ .43

 م.1994-ـه1415إومم، 

مرآة اجلـون وقمؼمة اًمقؼظون ذم معرومي مو يعتؼم مـ طمقادث اًمزمون : أسمق حمؿد قمػقػ اًمديـ قمبد  .44

(، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، ًمبـون، ـه768اهلل سمـ أؾمعد سمـ قمكم سمـ ؾمؾقامن اًمقوومعل ) ت: 

 م.1997-ـه1417، ط. إومم

مرىموة اعمػوشمقح ذح مشؽوة اعمصوسمقح: قمكم سمـ ؾمؾطون حمؿد، أسمق احلسـ كقر اًمديـ اعمال  .45

 م.2552-ـه1422(، دار اًمػؽر، سمػموت، ًمبـون، ط. إومم، ـه1514اهلروي اًمؼوري )ت: 

 مسـد اإلموم أمحد سمـ طمـبؾ : أسمق قمبد اهلل أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمشقبوين .46

(، حتؼقؼ: ؿمعقى إركوؤوط، قمودل مرؿمد، وآظمريـ، ممؾمسي اًمرؾموًمي، ط. ـه241)ت: 

 م.2551-ـه1421إومم، 

مصـػ اسمـ أيب ؿمقبي : أسمق سمؽر سمـ أيب ؿمقبي، قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ قمثامن سمـ  .47

(، حتؼقؼ: يمامل يقؾمػ احلقت، مؽتبي اًمرؿمد، اًمريوض، ط. ـه235ظمقاؾمتل اًمعبز ) ت: 

 .ـه1459مم، إو

اعمعجؿ إوؾمط: ؾمؾقامن سمـ أمحد سمـ أيقب سمـ مطػم اًمؾخؿل اًمشومل، أسمق اًمؼوؾمؿ اًمطؼماين  .48

(، حتؼقؼ: ـمورق سمـ قمقض اهلل سمـ حمؿد، قمبد اعمحسـ سمـ إسمراهقؿ احلسقـل، دار ـه365)ت: 

 احلرملم، اًمؼوهرة .

(، ـه626حلؿقي )ت: معجؿ اًمبؾدان: ؿمفوب اًمديـ أسمق قمبد اهلل يوىمقت سمـ قمبد اهلل اًمرومل ا .49

 م.1995دار صودر، سمػموت، ط. اًمثوكقي، 



 

 

معرومي اًمســ وأصمور : أمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ مقؾمك اخلنوضمردي اخلراؾموين، أسمق سمؽر  .55

 م.1991-ـه1412(، حتؼقؼ: قمبد اعمعطل أملم ىمؾعجل، ط. إومم، ـه458اًمبقفؼل ) ت: 

د سمـ حمؿد سمـ ىمدامي اجلامقمقكم اعمؼدد صمؿ اعمغـل : أسمق حمؿد مقومؼ اًمديـ قمبد اهلل سمـ أمح .51

 (، مؽتبي اًمؼوهرة.ـه625اًمدمشؼل احلـبكم، اًمشفػم سموسمـ ىمدامي اعمؼدد)ت: 

مـح اجلؾقؾ ذح خمتٍم ظمؾقؾ: حمؿد سمـ أمحد سمـ حمؿد قمؾقش، أسمق قمبد اهلل اًمامًمؽل ) ت:  .52

 م.1989-ـه1459(، دار اًمػؽر، سمػموت، ـه1299

(، حتؼقؼ: قمصوم ـه1255سمـ حمؿد سمـ قمبد اهلل اًمشقيموين )ت: كقؾ إوـمور: حمؿد سمـ قمكم  .53

 م.1993-ـه1413اًمديـ اًمصبوسمطل، دار احلديٌ، مٍم، ط. إومم، 

وومقوت إقمقون وأكبوء أسمـوء اًمزمون : أسمق اًمعبوس ؿمؿس اًمديـ أمحد سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ  .54

قؼ: إطمسون قمبوس، دار (، حتؼـه681إسمراهقؿ سمـ أيب سمؽر اسمـ ظمؾؽون اًمؼممؽل اإلرسمكم )ت: 

 صودر، سمققت.

 اًمامًمؽل اعمذهى مؾتؼك –اًمػؼفقي مؾتؼك اعمذاهى اًمػؼفقي مقىمع اًمشبؽي اًمػؼفقي  .55

 http://www.feqhweb.com 

 http://ar.wikipedia.orgمقؾمققمي ويؽقبقديو  .56
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