
 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

  

  



 

 

Summary 
Some of them wrote letters in the papers to explain and explain some 

minor issues in the Hadith, including Sheikh Al-Jazami (may Allah have 

mercy on him), who wrote a letter explaining it. The Prophet's Hadith In 

repentance, and because of the importance of this message, and our desire 

to serve the Hadith, and to revive the effort of our good predecessor, we 

chose this letter as the title of our research. 

God has facilitated us to obtain a single copy of the manuscript, we 

copied the message on it, and then we began to investigate and study after 

the adoption of God Almighty books and sources in the various sciences of 

legitimacy. 

 

 

لقد تناول العلامء هذه الكتب بالرشح، والتوضوح، واالختصار، والتهذيب، فرتكوا لنا جملدات يف 

والبعض اآلخر منهم كتب رسائل يف وريقات لتوضوح ورشح رشح واختصار وهتذيب كتب احلديث، 

بعض ادسائل البسوطة يف احلديث الرشيف ومنهم الشوخ اجلذامي )رمحه اهلل( والذي كتب رسالة رشح فوها 

يف التوبة، وألمهوة هذا الرسالة، ورغبة منا يف خدمة احلديث الرشيف، وإحواًء جلهد سلفنا  حديث النبي

 .ىا هذه الرسالة ننواىًا لبثننا، ومن هذا ادنطل  نقدىا العز  نذ قحقو  هذه الرسالةالصالح، فقد أخرت

وقد يرس اهلل نز وجل لنا احلصول نذ ىسخة وحودة للمخطوط، فنسخنا الرسالة نلوها، ثم بعد ذلك 

  .الرشنوةرشننا بالتثقو  والدراسة معتمدين ـ بعد اهلل نز وجل ـ نذ الكتب وادصادر يف شتى العلو  



 

   

 

 

 

 ٱ ٻ ٻ

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ظم٤مًمؼ اًمسٛمقات وإرضلم ، واًمّمالة واًمسالم قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد 

رؾمقل اهلل إُملم ، وقمغم آًمف اًمٓمٞمبلم اًمٓم٤مهريـ ، وقمغم أصح٤مسمف أضمـٛمٕملم ، وُمـ شمبٕمٝمؿ سم٢مطمس٤من إمم 

 يقم اًمديـ .

 أُم٤م سمٕمد:

اعمّمدر اًمث٤مين وم٢من قمٚمؿ احلدي٨م هق ُمـ أذف اًمٕمٚمقم سمٕمد قمٚمؿ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم، إذ هق 

ًمٚمتنميع، واؾمتٜمب٤مط إطمٙم٤مم، ومٝمق اعمقضح عمِمٙمؾ اًم٘مرآن، واعمخّمص ًمٕم٤مُمف، واعمٗمّمؾ عمجٛمٚمف، 

  شمبٞم٤من ُم٤م أراده ُمـ اًمتٜمزيؾ احلٙمٞمؿ، سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: واعم٘مٞمد عمٓمٚم٘مف، وم٘مد أويمؾ اهلل قمز وضمؾ ًمٚمٜمبل

 َإِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَوَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّل (1) اًمٜمبل ، وم٘م٤مم  ،ُمبٞمٜم٤ًم ًمف سم٠مىمقاًمف

 وأومٕم٤مًمف، وشم٘مريراشمف سم٠مؾمٚمقب واضح ُمبلم. 

وىمد ٟم٤مل قمٚمؿ احلدي٨م طمٔمف اًمالئؼ سمف ُمـ قمٚمامء اإلؾمالم ُمـ ًمدن اًم٘مرن إول إمم يقُمٜم٤م هذا، 

ىمٞمٛم٦م اًمسٜم٦م،  اعمسٚمٛمقن ُمٜمذ قمٝمد اًمّمح٤مسم٦مومتقاومروا قمٚمٞمف طمٗمٔم٤ًم ومجٕم٤ًم وشمدويٜم٤ًم وذطم٤ًم، وم٘مد قمرف 

ذم طمٞم٤مهتؿ، ومحرصقا قمغم طمٗمٔمٝم٤م وشمبٚمٞمٖمٝم٤م ويمذا شمدويٜمٝم٤م سمِمٙمؾ  وُمٜمزًمتٝم٤م اًمتنميٕمٞم٦م واًمتقضمٞمٝمٞم٦م

ُمبسط، إٓ أٟمف أشمسع سمٕمد ذًمؽ ٟمٓم٤مق اًمٙمت٤مسم٦م طمٞم٨م ضم٤مء قمٍم اًمتدويـ ذم زُمـ اخلٚمٞمٗم٦م قمٛمر سمـ قمبد 

٤مومالً سمٜمِم٤مط اًمٕمٚمامء واعمحدصملم، ومدوٟم٧م يمت٥م صمؿ شمٚمتف قمّمقر يم٤من ٟمِم٤مط اًمتدويـ ومٞمٝم٤م طم ،(2)اًمٕمزيز

وسمٕمْمٝم٤م قمغم ـمري٘م٦م اجلقاُمع واًمسٜمـ، وهمػم ذًمؽ ُمـ ـمرق  اًمسٜم٦م سمٕمْمٝم٤م قمغم ـمري٘م٦م اعمس٤مٟمٞمد،

 اًمتدويـ ًمٚمحدي٨م اًمنميػ.

                                                           

 .44اًمٜمحؾ: (1)

ىمد سمدأ هذا اًمدور طملم أصدر اخلٚمٞمٗم٦م قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز أُمره إمم قمامًمف قمغم إُمّم٤مر: أٟمٔمروا طمدي٨م رؾمقل اهلل  (2)

 هـ(، حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد 852وم٤ممجٕمقه )يٜمٔمر: ومتح اًمب٤مري ذح صحٞمح اًمبخ٤مري ٓسمـ طمجر اًمٕمس٘مالين )ت

 .195-1/194هـ، 1379قمبد اًمب٤مىمل، دار اعمٕمروم٦م سمػموت،



 

 

وىمد شمٜم٤مول اًمٕمٚمامء هذه اًمٙمت٥م سم٤مًمنمح، واًمتقضٞمح، وآظمتّم٤مر، واًمتٝمذي٥م، ومؽميمقا ًمٜم٤م 

جمٚمدات ذم ذح واظمتّم٤مر وهتذي٥م يمت٥م احلدي٨م، واًمبٕمض أظمر ُمٜمٝمؿ يمت٥م رؾم٤مئؾ ذم وري٘م٤مت 

ًمتقضٞمح وذح سمٕمض اعمس٤مئؾ اًمبسٞمٓم٦م ذم احلدي٨م اًمنميػ وُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ اجلذاُمل )رمحف اهلل( 

ذم اًمتقسم٦م، وٕمهٞم٦م هذا اًمرؾم٤مًم٦م، ورهمب٦م ُمٜم٤م ذم ظمدُم٦م  ح ومٞمٝم٤م طمدي٨م اًمٜمبل واًمذي يمت٥م رؾم٤مًم٦م ذ

أظمؽمٟم٤م هذه اًمرؾم٤مًم٦م قمٜمقاٟم٤ًم ًمبحثٜم٤م، وُمـ هذا احلدي٨م اًمنميػ، وإطمٞم٤مًء جلٝمد ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًمح، وم٘مد 

 اعمٜمٓمٚمؼ قم٘مدٟم٤م اًمٕمزم قمغم حت٘مٞمؼ هذه اًمرؾم٤مًم٦م.

ومٜمسخٜم٤م اًمرؾم٤مًم٦م قمٚمٞمٝم٤م، صمؿ  وىمد يرس اهلل قمز وضمؾ ًمٜم٤م احلّمقل قمغم ٟمسخ٦م وطمٞمدة ًمٚمٛمخٓمقط،

سمٕمد ذًمؽ ذقمٜم٤م سم٤مًمتح٘مٞمؼ واًمدراؾم٦م ُمٕمتٛمديـ ـ سمٕمد اهلل قمز وضمؾ ـ قمغم اًمٙمت٥م واعمّم٤مدر ذم ؿمتك 

 اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م.

 هذا وىمد اىمتْم٧م ـمبٞمٕم٦م اًمبح٨م شم٘مسٞمٛمٞمف سمٕمد هذه اعم٘مدُم٦م قمغم ىمسٛملم: 

  اًمدراؾم٦م، وضم٤مءت ذم ُمبحثلم: اًم٘مسؿ إول: 

 اجلذاُمل: ويتٙمقن ُمـ صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م، شُمرضمؿ ومٞمٝم٤م ًمإلُم٤مم سم٤مإلُم٤مم اجلذاُملٕمريػ اًمت اعمبح٨م إول:

 سمذيمر اؾمٛمف، وٟمسبف، ويمٜمٞمتف، وًم٘مبف، وُمقًمده، ورطمالشمف، وؾمامقمف وووم٤مشمف، وؿمٞمقظمف ، وُم١مًمٗم٤مشمف. 

: اًمتٕمريػ سمنمح اجلذاُمل، ووصػ اًمٜمسخ٦م اخلٓمٞم٦م، وُمٜمٝمجٜم٤م ذم اًمتح٘مٞمؼ اعمبح٨م اًمث٤مين:

اؾمؿ ُمـ ظمالل ذيمر  اًمتٕمريػ سمنمح اجلذاُمل ٜم٤م ومٞمٝم٤م احلدي٨م طمقلويتٙمقن ُمـ صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م، شمٜم٤موًم

ووصػ اًمٜمسخ٦م ذم ذطمف، ُمٜمٝم٩م اًمِمٞمخ ، واًمنمح وشمقصمٞمؼ ٟمسبتف امم اًمِمٞمخ اجلذاُمل )رمحف اهلل(

 .رؾم٤مًم٦م اًمِمٞمخ اجلذاُمل )رمحف اهلل( وُمٜمٝمجٜم٤م ذم حت٘مٞمؼ، اخلٓمٞم٦م

 أُم٤م اًم٘مسؿ اًمث٤مين: اًمٜمص اعمح٘مؼ.

ضم٤مءت هذه اعم٘مدُم٦م خمتٍمة وُمِمتٛمٚم٦م قمغم أهؿ ُم٤م شمٜم٤موًمٜم٤مه ذم هذا اًمبح٨م، وٟمس٠مل اهلل  وىمد 

قمز وضمؾ أن جيٕمٚمٜم٤م ُمقوم٘ملم ذم هذا اًمٕمٛمؾ، وأن جيٕمٚمف ظم٤مًمّم٤ًم ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ، وأن يٜمٗمٕمٜم٤م سمف ذم يقم ٓ 

 يٜمٗمع اًمٕمبد إٓ ظم٤مًمص قمٛمٚمف اًمّم٤مًمح.

قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحبف وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤مُملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ 

    أمجٕملم.

 



 

   

 

 

 

هق حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اسمـ أمحد سمـ اًمٗمخ٤مر اجلذاُمل ، وأُم٤م ًم٘مبف 

اجلٞمؿ وومتح اًمذال اعمٕمجٛم٦م، ذيمر اعم١مرظمقن أن هذه اًمٜمسب٦م شمٕمقد إمم ضمذام، وخلؿ اجلذاُمل: سمْمؿ 

وضمذام ىمبٞمٚمت٤من ُمـ اًمٞمٛمـ ٟمزًمت٤م اًمِم٤مم، وي٘م٤مل ضمذام هق اًمّمدف، وًمٙمـ اًمّمحٞمح أن ضمذام اعمِمٝمقرة 

اًمتل شم٘مرن سمٚمخؿ ىمبٞمٚم٦م سمٕمٞمدة قمـ اًمّمدف، وصمؿ ضمذام آظمر ي٘م٤مل هق اًمّمدف: وي٘م٤مل: ضمذام سمـ 

، ويٙمٜمك (1)م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمّمدف، وذيمر اهلٛمداين: أن )ضمدام( سم٢ممه٤مل اًمدالاًمّمدف، وي٘م٤مل: ضمذا

اجلذاُمل أسم٤م سمٙمر، وهق أريمٌم اعمقًمد واعمٜمِم٠م، ُم٤مًم٘مل آؾمتٞمٓم٤من، ذيٌم اًمتدرب واًم٘مراءة 

، واًمذي ٟمستخٚمّمف ُمـ اعمّم٤مدر اًمتل قمٜمٞم٧م سم٤محلدي٨م قمـ ؿمخّمٞمتف ورؾمؿ ُمراطمٚمٝم٤م، (2)وآؿمتٖم٤مل

أٟمف  يم٤من ظمػمًا ص٤محل٤ًم، ؿمديد آٟم٘مب٤مض، ُمٖمرىم٤ًم ذم سم٤مب اًمقرع، ؾمٚمٞمؿ اًمب٤مـمـ، يمثػم اًمٕمٙمقف قمغم اًمٕمٚمؿ 

 وآداسمف، ىمٚمٞمؾ اًمري٤مء واًمتّمٜمع، ذيمر ص٤مطم٥م "شم٤مريخ همرٟم٤مـم٦م": أٟمف يم٤من رمحف اهلل ُمتٗمٜمٜم٤ًم قم٤مًماًم سم٤مًمٗم٘مف

واًمٕمرسمٞم٦م واًم٘مراءات وإدب واحلدي٨م، قمٔمٞمؿ اًمّمؼم، ظمرج ُمـ سمٚمده أريمش طملم اؾمتقمم قمٚمٞمٝم٤م 

 اًمٕمدو ويم٤من قمغم ىمّمبتٝم٤م ويّمٗمٝم٤م، ويٜمِمد ومٞمٝم٤م ُمـ ؿمٕمر أؾمت٤مذه إدي٥م أيب احلسـ اًمٙمرُم٤مين:

 أيمرم سم٠مريمش دارا ....... شم٤مه٧م قمغم اًمبدر ىمدرا

 (3)خي٤مـم٥م اعمجد قمٜمٝم٤م ...... ًم٘مٚم٥م شمدٟمك ؿمٙمرا 

                                                           

(، شم٘مديؿ: قمبد اهلل قمٛمر اًمب٤مرودي، 562)ت إٟمس٤مب، ٕيب ؾمٕمد قمبد اًمٙمريؿ سمـ حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر اًمسٛمٕم٤مين( (1)

 .271/  2، ويٜمٔمر اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اإليمامل 33/ 2م،1988-1448(، 1دار اجلٜم٤من سمػموت ًمبٜم٤من، اًمٓمبٕم٦م)

هـ(، 911ذم ـمب٘م٤مت اًمٚمٖمقيلم واًمٜمح٤مة، ًمٕمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر، ضمالل اًمديـ اًمسٞمقـمل )اعمتقرم:  سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة( (2)

، واإلطم٤مـم٦م ذم 188-187/ 1ًمبٜم٤من / صٞمدا،  -اًمٜم٤مذ: اعمٙمتب٦م اًمٕمٍمي٦م  اعمح٘مؼ: حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ،

ِمٝمػم سمٚمس٤من اًمديـ اسمـ اخلٓمٞم٥م أظمب٤مر همرٟم٤مـم٦م، ٕيب قمبد اهلل حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد اًمسٚمامين اًمٚمقر اًم

 .66-3/65هـ،  1424هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، اًمٓمبٕم٦م: إومم، 776)اعمتقرم: 

 .188-187/ 1ويٜمٔمر : سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة ذم ـمب٘م٤مت اًمٚمٖمقيلم واًمٜمح٤مة ،( (3)



 

 

يم٤مٟم٧م رطمٚم٦م اًمِمٞمخ اجلذاُمل ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ـمريٗم٦م إظمب٤مر ومبٕمد أن أظمذ طمٔمف ُمـ دراؾم٤مشمف 

اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ىمرأ سمبٚمده ذيش قمغم يد احل٤مج أيب حمٛمد قمبد اهلل سمـ أيب سمٙمر اسمـ داود اًم٘مٞمز، وقمغم إؾمت٤مذ 

ـ طمٙمٞمؿ اًمسٙمقين اًمٙمرُم٤مين وأظمذ أيب سمٙمر حمٛمد سمـ اًمرسم٤مح، وقمغم إؾمت٤مذ أيب احلسـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ سم

قمٜمف اًمٕمرسمٞم٦م وإدب يمذًمؽ، وقمغم احل٤مومظ أيب احلسـ قمكم سمـ قمٞمسك اعمٕمروف سم٤مسمـ ُمتٞمقان، وقمغم 

إصقزم اًمٙم٤مشم٥م أيب احلسـ هالل سمـ أيب ؾمٜم٤من إزدي اعمرايمٌم، وقمغم اخلٓمٞم٥م أيب اًمٕمرب إؾمامقمٞمؾ 

اعمٕمروف سم٤مًمٖمراق: وقمغم اًمٗم٘مٞمف اًمٕمددي أيب  سمـ إسمراهٞمؿ إٟمّم٤مري، وقمغم اًمٗم٘مٞمف أيب قمبد اهلل اجلٜمٞمدي

قمبد اهلل حمٛمد سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٙم٤مشم٥م اعمٙمٜم٤مد، وىمرأ سم٤مجلزيرة اخلرضاء قمغم 

اخلٓمٞم٥م اًمّم٤مًمح أيب حمٛمد اًمريمبل، وروى قمٜمف، وىمرأ هب٤م قمغم اخلٓمٞم٥م أيب قمبٞمد اهلل سمـ مخٞمس، وقمغم 

اًمٗمريض إُم٤مم اًمٜمح٤مة أيب احلسـ سمـ أيب اًمرسمٞمع، وقمغم أيب إصقزم أيب أُمٞم٦م. وىمرأ سمسبت٦م قمغم إؾمت٤مذ 

يٕم٘مقب اعمحبس٤مين، وقمغم اعمحدث أيب قمٛمرو قمثامن سمـ قمبد اهلل اًمٕمبدري، وقمغم اًمٗم٘مٞمف اًمامًمٙمل احل٤مومظ 

أيب احلسـ اعمتٞمقي، وإصقزم أيب احلسـ اًمبٍمي، واًمٗم٘مٞمف اعمٕمٛمر اًمراوي٦م أيب قمبد اهلل حمٛمد إزدي، 

يب حمٛمد سمـ اًمٙمامد، وقمغم إؾمت٤مذ اًمٕمرويض اًمٙمٗمٞمػ أيب احلسـ سمـ اخلْم٤مر واعمحدث احل٤مومظ أ

اًمتٚمٛمس٤مين، وًم٘مل سمٖمرٟم٤مـم٦م ىم٤ميض اجلامقم٦م أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ أيب قم٤مُمر سمـ رسمٞمع، وإؾمت٤مذ أسم٤م ضمٕمٗمر اًمٓمب٤مع، 

وأسم٤م اًمقًمٞمد إؾمٛمٕمٞمؾ اسمـ قمٞمسك سمـ أيب اًمقًمٞمد إزدي، وإؾمت٤مذ أسم٤م احلسـ سمـ اًمّم٤ميغ، وًم٘مل سمامًم٘م٦م 

خلٓمٞم٥م اًمّم٤مًمح أسم٤م حمٛمد قمبد اًمٕمٔمٞمؿ سمـ اًمِمٞمخ، واًمراوي٦م أسم٤م قمبد اهلل حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلسـ ا

اجلذاُمل اًمسٝمٞمكم، وؾمٛمع قمغم اًمراوي٦م أيب قمٛمرو اسمـ طمقط اهلل، وقمغم إؾمت٤مذ أيب قمبد اهلل سمـ قمب٤مس 

احلسـ  اًم٘مرـمبل، وسمٕمد هذه اًمرطمٚم٦م ُمـ أظمب٤مره اؾمتقـمـ ذيش، وىمرأ هب٤م اًمٕمرسمٞم٦م وإدب قمغم أيب

قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًمسٙمقين وهمػمه، وحلؼ سم٤مجلزيرة اخلرضاء ًمام اؾمتقمم اًمٕمدو قمغم ذيش، وم٠مظمذ هب٤م قمـ 

أيب قمبد اهلل سمـ مخٞمس وهمػمه، صمؿ أظمذ قمـ أيب احلسلم سمـ أيب اًمرسمٞمع وهمػمه سمسبت٦م، وأسمذي واسمـ 

 .(1)سمٖمرٟم٤مـم٦ماًمّم٤مئغ 

                                                           

اعمذه٥م، إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ ، واًمديب٤مج اعمذه٥م ذم ُمٕمروم٦م أقمٞم٤من قمٚمامء 1/187اًمسٞمقـمل: سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة، ( يٜمٔمر : (1)

 - 343 سمػموت، –هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 799حمٛمد، اسمـ ومرطمقن، سمره٤من اًمديـ اًمٞمٕمٛمري )اعمتقرم: 

 .66-65/ 3، همرٟم٤مـم٦م أظمب٤مر ذم اإلطم٤مـم٦م ،175: 7 آقمالم: اًمزريمكم ،345



 

   

 

 

وٟمٗمٝمؿ ُمـ هذا اًمرسد اًمّمٖمػم ًمِمٞمقظمف أن ُمٜمٝمؿ ُمـ أضم٤مد وأطمٙمؿ أيمثر ُمـ ومـ وُمٜمٝمؿ ُمـ   

أشم٘مـ ومٜم٤ًم واطمدًا، وًمٙمٜمٝمؿ ذم اخلالص٦م ؾم٤ممهقا مجٞمٕمٝمؿ ذم شمٙمقيٜمف اًمٕمٚمٛمل، ُمع أٟمف أضمتٝمد ذم حتّمٞمؾ 

قمٚمقم أظمرى قمـ ـمريؼ اعمٓم٤مًمٕم٦م اخل٤مص٦م وؾم٤مقمده ذم ذًمؽ ىمقة ذيم٤مئف، صمؿ اؾمتقـمـ ُم٤مًم٘م٦م، وؾمٛمع هب٤م 

 قمٛمر سمـ طمقط اهلل، وشمّمدر ًمإلىمراء هب٤م، وٟمٗمٝمؿ ُمـ هذا اًمرسد ًمِمٞمقظمف أٟمف درس أهمٚم٥م قمغم أيب

اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞم٦م يم٤معمٜمٓمؼ وقمٚمؿ اًمٙمالم وآداب اًمبح٨م واعمٜم٤مفمرة، ودرس قمٚمقم اًمٕمرسمٞم٦م و

ومجٞمٕمٝمؿ ؿم٤مريمقا ُمِم٤مريم٦م ـمٞمب٦م ذم شمٙمقيٜمف وحتّمٞمٚمف اًمٕمٚمٛمل، وًمٙمـ  مل ٟمجد إؿم٤مرة إمم أؾمامء شمالُمذشمف 

ت٥م اًمؽماضمؿ همػم أٟمف يم٤من يدرس ُمـ صالة اًمّمبح إمم اًمزوال، وي٘مرأ اًم٘مرآن، ويٗمتل اًمٜمس٤مء ذم يم

سم٤معمسجد إمم سمٕمد اًمٕمٍم، وي٠ميت اجل٤مُمع إقمٔمؿ سمٕمد اعمٖمرب ومٞمٗمتل إمم اًمٕمِم٤مء أظمرة، وٓ ي٘مبؾ ُمـ 

 أطمد ؿمٞمئ٤ًم، ووىمٕم٧م ًمف ُمِم٤مطمٜم٤مت ُمع وم٘مٝم٤مء سمٚمده ذم ومت٤موى، وقم٘مدت ًمف جم٤مًمس، وفمٝمر ومٞمٝم٤م، وسم٤مًمغ

  .(1)شمٕمٔمٞمٛمفاًمٜم٤مس ذم 

يم٤من رمحف اهلل ُمٖمري سم٤مًمت٠مًمٞمػ، وم٠مًمػ ٟمحق اًمثالصملم شم٠مًمٞمٗم٤ًم ذم ومٜمقن خمتٚمٗم٦م، ويم٤مٟم٧م ضمٝمقده   

اًمٕمٚمٛمٞم٦م داًم٦م دًٓم٦م يمبػمة قمغم أن اجلذاُمل )رمحف اهلل( ىمد ضمرى قمغم ُمٜمٝم٩م اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح، ومٝمق 

اًم٘مدرة قمغم اًمٙمالم، وشم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ًمٓمالسمف، وٟمٗمٝمؿ ذم احلّمٞمٚم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ُمـ يٛمتٚمؽ ؾمٕم٦م اًمٕمب٤مرة ذم 

يمتبف أٟمف أضم٤مد وأشم٘مـ أيمثر ُمـ ومـ ُمـ اًمٗمٜمقن اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ُمٜمٝم٤م يمت٤مب " حتبػم ٟمٔمؿ اجلامن ذم شمٗمسػم أم 

ع سمف اًم٘مرآن"، و"اٟمتٗم٤مع اًمٓمٚمب٦م اًمٜمبٝم٤مء ذم اضمتامع اًمسبٕم٦م اًم٘مراء"، و " إطم٤مدي٨م إرسمٕمقن سمام يٜمتٗم

و يمت٤مب " ٟمّمح اعم٘م٤مًم٦م ذم  اًم٘م٤مرئقن واًمس٤مُمٕمقن"، ويمت٤مب "ُمٜمٔمقم اًمدرر ذم ذح يمت٤مب اعمختٍم"،

ذح اًمرؾم٤مًم٦م "، ويمت٤مب " اجلقاب اعمختٍم اعمروم ذم حتريؿ ؾمٙمٜمك اعمسٚمٛملم سمبالد اًمروم" ، ويمت٤مب 

ًمزُم٤من"، "اؾمتقاء اًمٜمٝم٩م ذم حتريؿ اًمٚمٕم٥م سم٤مًمِمٓمرٟم٩م "، ويمت٤مب "ضمقاب اًمبٞم٤من قمغم ُمّم٤مرُم٦م أهؾ ا

                                                           

اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اًمامئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م، ٕيب اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين  ( يٜمٔمر:(1)

اهلٜمد، اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م،  -هـ(، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمبد اعمٕمٞمد ض٤من، جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م852)اعمتقرم: 

، 345 - 343طمقن: اًمديب٤مج ، اسمـ ومر188-1/187، اًمسٞمقـمل: سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة 5/336م، 1972هـ/ 1392

 .66-3/65، اإلطم٤مـم٦م ذم أظمب٤مر همرٟم٤مـم٦م 175: 7اًمزريمكم: آقمالم 



 

 

أول ويمت٤مب " شمٗمْمٞمؾ صالة اًمّمبح ًمٚمجامقم٦م ذم آظمر اًمقىم٧م اعمخت٤مر، قمغم صالة اًمّمبح ًمٚمٛمٜمٗمرد ذم 

إؾمٜم٤مد زي٤مد قمـ ُم٤مًمؽ "، ويمت٤مب "اجلقاسم٤مت " ، ويمت٤مب " إرؿم٤مد اًمس٤مًمؽ ذم سمٞم٤من  وىمتٝم٤م سم٤مٓسمتدار

ؾ "، ويمت٤مب اًمدول ذم اسمتداء ُم٘م٤مصد اجلٛم اعمجتٛمٕم٦م قمـ اًمس١مآت اعمٜمققم٦م"، ويمت٤مب "إُمالء ومقايد

"ُمٜمٝم٩م اًمْمقاسمط اعم٘مسٛم٦م ذم ذح ىمقاٟملم اعم٘مدُم٦م"، ويمت٤مب "اًمتٙمٛمٚم٦م واًمتؼمي٦م ذم إقمراب اًمبسٛمٚم٦م 

د قمغم ُمـ ٟمس٥م رومع ذم ذح ظمٓمب٦م اًمٙمت٤مب "، وُمٜمٝم٤م"  ؾمّح ُمزٟم٦م آٟمتخ٤مبواًمتّمٚمٞم٦م "، ويمت٤مب " اًمرَّ

َٓ " إمَِم ؾمٞمبقيفٍ   .(1)"، وهمػم ذًمؽ ُمـ جمٞمد وُم٘مٍماخْلؼََم " 

 ػم وُمـ ُمٜمتخ٥م ؿمٕمره ىمقًمف:وًمف ؿمٕمر يمث

 أٟمٔمر إمم ورد اًمري٤مض يم٠مٟمف ... ديب٤مج ظمد ذم سمٜم٤من زسمرضمد

 ىمد ومتحتف ٟمْم٤مرة ومبدا ًمف ....... ذم اًم٘مٚم٥م روٟمؼ صٗمرٍة يم٤مًمٕمسجد

وُمـ صمٜم٤مء اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف : ىم٤مل اسمـ اخلٓمٞم٥م ظمػما ص٤محل٤م يمثػم اًمقرع وآٟم٘مب٤مض ىمٚمٞمؾ اًمتّمٜمع  

 .(2)قي، اًمِم٤مقمرووصٗمف ص٤مطم٥م ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم اعمٗمرس، اًمٜمح

وأُم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمقوم٤مشمف وم٘مد اظمتٚمػ أصح٤مب اًمؽماضمؿ ذم حتديد ؾمٜم٦م وٓدشمف وامجع ُم١مرظمق 

اجلذاُمل قمغم ؾمٜم٦م ووم٤مشمف، وم٘مد ذيمروا أٟمف وًمد سمٕمد اًمثالصملم وؾمتامئ٦م، وُم٤مت سمامًم٘م٦م ؾمٜم٦م صمالث وقمنميـ 

سمٚمده، ويم٤من ٓ خيؼم سمف، ذم ُم٤م سملم اًمثالصملم وإرسمٕملم  وؾمبٕمامئ٦م، وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل ُمقًمده سمحّمـ أريمش

 .(3)وؾم٧م ُمئ٦م، وووم٤مشمف سمامًم٘م٦م ذم قم٤مم صمالصم٦م وقمنميـ وؾمبع ُمئ٦م، ويم٤مٟم٧م ضمٜم٤مزشمف سمامًم٘م٦م ُمِمٝمقرة

                                                           

يمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م واًمٗمٜمقن، عمّمٓمٗمك سمـ قمبد اهلل يم٤مشم٥م ضمٚمبل اًم٘مسٓمٜمٓمٞمٜمل اعمِمٝمقر ( يٜمٔمر: (1)

م 1941شم٤مريخ اًمٜمنم:  سمٖمداد ، -هـ(، اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م اعمثٜمك 1467سم٤مؾمؿ طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م أو احل٤مج ظمٚمٞمٗم٦م )اعمتقرم: 

، 175/ 7، وإقمالم 345 - 343، واًمديب٤مج اعمذه٥م: 1/188وسمٖمٞم٦م اًمققم٤مة  ،844، 544، 543، 455/ 1

 .3/66واإلطم٤مـم٦م ذم أظمب٤مر همرٟم٤مـم٦م 

، وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم، ًمٕمٛمر سمـ رض٤م سمـ حمٛمد راهم٥م سمـ قمبد اًمٖمٜمل يمح٤مًم٦م 67/ 3اإلطم٤مـم٦م ذم أظمب٤مر همرٟم٤مـم٦م ، ((2)

 .42/ 11سمػموت، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب سمػموت، -هـ(، اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م اعمثٜمك 1448اًمدُمِمؼ )اعمتقرم: 

  

، واإلطم٤مـم٦م ذم 345، واًمديب٤مج: 1/188، و سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة: 5/336اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اًمامئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م: ( يٜمٔمر:(3)

 .3/67أظمب٤مر همرٟم٤مـم٦م 



 

   

 

 اؾمؿ اًمنمح وشمقصمٞمؼ ٟمسبتف امم اًمِمٞمخ اجلذاُمل )رمحف اهلل( أوًٓ: 

ان اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ اجلذاُمل مل حيدد قمٜمقاٟم٤ًم ًمنمطمف حلدي٨م اًمتقسم٦م، ومٚمؿ ي٘مؾ: 

ؾمٛمٞم٧م هذا اًمنمح سمـ)ذح طمدي٨م اًمتقسم٦م( ُمثالً، سمؾ يمؾ ُم٤م ىم٤مًمف ذم ُم٘مدُمتف هلذا اًمنمح هق: )وسمٕمد: 

هذه ٟمبذة ذم طمؾ طمدي٨م ؾمئٚم٧م قمـ يمِمػ ٟم٘م٤مسمف، وم٠مضمب٧م سمام  ومٞم٘مقل احلسٞمٜمل حمٛمد اجلذاُمل اًمٗم٘مػم:

، وم٘مد (1) قمـ داٍع دقم٤مين وهٞمجٜمل ًمٜمٔمؿ ؾمٚمؽ ضمقاهر ُمـ ؿمقارد سمٕمض اعمٕم٤مين( ومٚمذا يم٤منهق سمف ضمدير، 

 سملم سم٠مٟمف يمت٥م هذه اًمقرىم٤مت حلؾ طمدي٨م ؾمئؾ قمٜمف ومنمطمف ًمٚمس٤مئٚملم.

أُم٤م شمسٛمٞمتٜم٤م ًمٚمنمح سمـ)ذح طمدي٨م اًمتقسم٦م( وم٘مد شمقصٚمٜم٤م هل٤م ُمـ قمدة أُمقر ُمٜمٝم٤م: يُمت٥َِم قمغم 

واضمٝم٦م اعمخٓمقط )ذح طمدي٨م اًمتقسم٦م( وم٘مد أظمذ اًمٜمس٤مخ هبذا آؾمؿ ومٙمتبقه إذ ان اعمْمٛمقن هق ذح 

 حلدي٨م اًمتقسم٦م، ويمؾ ُمـ دون اعمخٓمقط ُمـ أصح٤مب اًمٗمٝم٤مرس واعمخٓمقـم٤مت أظمذ هبذا آؾمؿ.

ؼ سمتقصمٞمؼ ٟمسبتف امم اًمِمٞمخ اجلذاُمل )رمحف اهلل( ٓ يٛمٙمـ اًمِمؽ ذم أن هذا اًمنمح )ذح أُم٤م ُم٤م يتٕمٚم

طمدي٨م اًمتقسم٦م(، هق ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ اجلذاُمل، وهٜم٤مك دًمٞمؾ ىم٤مـمع يثب٧م هذا اًمٙمالم، وهق 

ُم٤م ورد ذم ُم٘مدُم٦م اًمنمح واًمذي ذيمرٟم٤مه ذم اهل٤مُمش اًمس٤مسمؼ، وهق ُم٤م ٟمّمف: )وسمٕمد: ومٞم٘مقل احلسٞمٜمل 

 ، وم٘مد ُسح سم٤مؾمٛمف، وسمنمطمف حلدي٨م اًمتقسم٦م.(2)د اجلذاُمل اًمٗم٘مػم(حمٛم

 ذاُمل )رمحف اهلل( ذم ذطمف.صم٤مٟمٞم٤ًم: ُمٜمٝم٩م اًمِمٞمخ اجل

يم٤من اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ص٤مطم٥م ؿمخّمٞم٦م ُمست٘مٚم٦م ، وًمف ُم٘مروءاشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وىمد أضم٤مد 

دب، وهل ذم احلّمٞمٚم٦م وأشم٘مـ أيمثر ُمـ ومـ ُمـ اًمٗمٜمقن اعمتٕمددة، ذم قمٚمقم احلدي٨م، واًمٚمٖم٦م، واًمٜمحق وإ

اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ُمـ شمٙمقيٜمف اًمٕمٚمٛمل، ويمؾ هذه اجلٝمقد اًمٕمٚمٛمٞم٦م داًم٦م دًٓم٦م يمبػمة قمغم شمبحره وشم٘مٞمده سمٛمٜمٝم٩م 
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 [1يٜمٔمر: ]و، (2)



 

 

اًمٕمٚمامء إوائؾ ُمـ اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح، ويم٤من )رمحف اهلل( ذم حت٘مٞم٘مف حلدي٨م اًمت٤مئ٥م ُمٕمتٛمدًا قمغم صم٘م٤موم٦م 

٤م ضمٕمٚمتف يٙمثر ُمـ اجلٛمؾ واًمٕمب٤مرات واؾمٕم٦م قمريْم٦م اعمٜم٤مل، وإـمالع واؾمع ذم قمٚمقم اًمٚمٖم٦م وإدب، مم

واعمّمٓمٚمح٤مت، ذم ؾمٞم٤مىم٤مت خمتٚمٗم٦م ًمتقضٞمح اًمٖمرض واعمٕمٜمك ُمـ ُم٘م٤مصده ذم ذح احلدي٨م اًمٜمبقي 

اًمنميػ، ومم٤م يٗمٝمؿ ُمـ قمٛمٚمف أٟمف اقمتٛمد ذم حتٚمٞمٚمف اًمٚمٖمقي قمغم صمٜم٤مئٞم٦م ُمـ ُمستقي٤مت وريم٤مئز اًمدرس 

اًمٜمحقي، ىم٤مل )رمحف اهلل(: )وًمام  اًمٚمٖمقي، ومه٤م اًمدرس اعمٕمجٛمل اًمذي قمؼم قمٜمف سم٤مًمٚمٖم٦م، واًمدرس

وىمد ظمرضمٜم٤م ُمـ هذه اعمخٓمقـم٦م سمجٛمٚم٦م   (1)ذقم٧م ذم إقمراسمف(1أهنٞم٧م اًمٙمالم قمغم ُم٤م يتٕمٚمؼ سمف ُمـ اًمٚمٖم٦م

 ُمٗم٤مهٞمؿ ٟمٚمخص ُمٜمٝم٤م ُم٤م ي٠ميت: 

 سمٚمٖم٧م أي٤مت اًم٘مرآٟمّٞم٦م اًّمتل اؾمتِمٝمد هب٤م اعم١مًمػ مخس وقمنمون آي٦م.  -1

 ذطمف ًمٚمحدي٨م سم٠مىمقال اًمّمح٤مسم٦م وُمـ أىمقال اًمٕمرب.  اؾمتِمٝمد اعمّمٜمػ ذم -2

سمٚمٖم٧م اًمِّمقاهد اًمِّمٕمرّي٦م اًّمتل اؾمتِمٝمد هب٤م اعمّمٜمػ ذم هذا اًمٕمٛمؾ أرسمٕم٦م أسمٞم٤مت، ويمذا ذيمر ذم أظمر  -3

 اًمنمح ُٓمٞمتف واعم١مًمٗم٦م ُمـ ؾمبٕم٦م قمنم سمٞمت٤ًم.

 اطمت٩م سم٠مىمقال اًمٚمٖمقيلم واًمٜمّح٤مة واًمِّمٕمراء اًّمذيـ ذيمرهؿ ذم ذطمف ًمٚمحدي٨م. -4

قؾّمع اعمّمٜمػ ذم شمٜم٤مُوًمف عمٕم٤مين أًمٗم٤مظ احلدي٨م وظمّمقص٤م عمٕم٤مين طمروف اجلّر، وم٘مد شمقؾمع شمقؾّمٕم٤م شم -5

يمبػًما، وم٠مورد ًمٙمّؾ طمرف ُم٤م يتٕمّٚمؼ سمف ُمـ ُمٕم٤من، ُمستِمٝمًدا عمٕمٔمؿ شمٚمؽ اعمٕم٤مين ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وًمٖم٦م 

 اًمٕمرب.

ًٓ سمٙمالم اًمٕمرب.  ذيمر اعم١مًمػ رمحف اهلل سمٕمض اعمس٤مئؾ اخلالومّٞم٦م اعمتٕمّٚم٘م٦م سم٤مًمٚمٖم٦م واًمٜمحق  -6  ُمستد
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إقمتٛمدٟم٤م ذم حت٘مٞمؼ هذه اًمقرىم٤مت )ذح طمدي٨م اًمتقسم٦م( ًمٚمِمٞمخ اجلذاُمل قمغم ٟمسخ٦م ظمٓمٞم٦م  

 ُمٜمف، ومل ٟمرُمز هل٤م سمرُمز اذ مل ٟم٘مػ قمغم ٟمسخ٦م أظمرى ًمٚمنمح، وومٞمام ي٠ميت وصػ هذه اًمٜمسخ٦م:

، ضٛمـ خمٓمقـم٤مت إزهر اًمنميػ ُمٍماًمتح٘مٞمؼ ٟمسخ٦م يم٤مُمٚم٦م ُمقضمقدة اًمٜمسخ٦م اًمتل اقمتٛمدٟم٤مه٤م ذم 

وهل ٟمسخ٦م يم٤مُمٚم٦م ٓ ٟم٘مص ، 16ه، قمدد إوراق: 1279، شم٤مريخ اًمٜمسخ : 341249رىمؿ اًمٜمسخ٦م : 

 ومٞمٝم٤م.

ؾمؿ،  14×14(ورىم٦م، وىمٞم٤مس اًمّمٗمح٦م اًمقاطمدة 16وهل يمام ذيمرٟم٤م ٟمسخ٦م يم٤مُمٚم٦م شم٘مع ذم ) 

 .يمٚمٛم٦م 11 –7قمدد يمٚمامت اًمسٓمر اًمقاطمد سملم  ( ؾمٓمرًا، ويؽماوح11ضٛم٧م اًمّمٗمح٦م اًمقاطمدة )

ذيٚم٧م اًمّمٗمح٤مت إول سم٤مًمٙمٚمٛم٦م إومم ُمـ اًمّمٗمح٦م اًمت٤مًمٞم٦م، وهذا مم٤م يسٝمؾ قمغم اًم٘م٤مرئ   

 اإلٟمت٘م٤مل ُمـ صٗمح٦م امم أظمرى.

ذًمؽ غ ُمـ يمت٤مسمف ويمت٥م ذم أظمر اًمٜمسخ٦م شم٤مريخ اًمٗمراغ ُمٜمٝم٤م طمٞم٨م ورد ُم٤م ٟمّمف: ) ويم٤من اًمٗمرا

 .(1) إول ؾمٜم٦م شمسع وؾمبٕملم وُم٤مئتلم وأًمػ(ذم اًمٞمقم اًمس٤مسمع ُمـ ؿمٝمر مج٤مدي 

وىمد ضمٕمٚمٜم٤م هذه اًمٜمسخ٦م هل اًمٜمسخ٦م إصؾ، اذ مل ٟم٘مػ قمغم ٟمسخ٦م أظمرى ًمٚمٛمخٓمقط، وىمد  

طم٘م٘مٜم٤مه سم٤مٓقمتامد قمغم هذه اًمٜمسخ٦م اًمقطمٞمدة وذًمؽ ٕهن٤م متٞمزت سمقضقح اخلط، وهل ٟمسخ٦م يم٤مُمٚم٦م ٓ 

 ٟم٘مص ومٞمٝم٤م.

 إشمبٕمٜم٤م ذم حت٘مٞمؼ )ذح طمدي٨م اًمتقسم٦م( ًمٚمِمٞمخ اجلذاُمل ُمٜمٝمج٤ًم يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمٚمخّمف سم٤مًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م:ًم٘مد  

ًم٘مد يرس اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمٜم٤م احلّمقل قمغم ٟمسخ٦م واطمدة وم٘مط ًمٚمٛمخٓمقـم٦م ومٚمؿ ٟم٘مػ قمغم -1

ًٓ ذم ٟمسخ اًمنمح ُمٕمتٛمديـ قمغم هذه اًمٜمسخ٦م ُمراقملم  ٟمسخ٦م أظمرى هلذا اًمنمح، وذقمٜم٤م أو

 الء اعمٕمرووم٦م، وىمٛمٜم٤م سمْمبط وشمِمٙمٞمؾ ُم٤م حيت٤مج إمم ضبط وشمِمٙمٞمؾ ُمـ اًمٙمٚمامت.ًم٘مقاقمد اإلُم

 إذا ورد ذم اًمٜمسخ٦م ظمٓم٠م، وم٢مٟم٤م ٟمثب٧م اًمّمقاب ُمع اإلؿم٤مرة ًمذًمؽ ذم اهل٤مُمش. -2
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ىمٛمٜم٤م سمتخري٩م إطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م ُمـ اًمٙمت٥م اًمتسٕم٦م، وهمػمه٤م ُمـ يمت٥م اجلقاُمع واعمس٤مٟمٞمد -3

 واعمٕم٤مضمؿ، وإضمزاء احلديثٞم٦م.

ظمرضمٜم٤م اًم٘مراءات ُمـ يمت٥م اًم٘مراءات ُمٕمزوًة امم أصح٤مهب٤م، ويمذا اًمِمقاهد اًمِمٕمري٦م اًمتل اطمت٩م -4

 هب٤م.

ذيمرٟم٤م ُمقاضع أي٤مت اًمتل إؾمتِمٝمد هب٤م اعم١مًمػ، سمذيمر إؾمؿ اًمسقرة، وأي٦م ُمٕمتٛمدًا قمغم -5

 اعمّمحػ اًمنميػ.

 واعمٕم٤مضمؿ. قمزوٟم٤م ُم٤م ذطمف اًمِمٞمخ اجلذاُمل ُمـ إًمٗم٤مظ اًمٖمريب٦م امم يمت٥م اًمٖمري٥م واًمٚمٖم٦م -6

ُمـ إًمٗم٤مظ، واًمتل حتت٤مج امم شمقضٞمح سمِمٙمؾ ُمقضمز قمٜمد وروده٤م، وذًمؽ  ُم٤م همٛمض ذطمٜم٤م-7

 سم٤مًمرضمقع امم يمت٥م اًمٖمري٥م واًمٚمٖم٦م. 

سملم ىمقؾملم، ُمع متٛمٞمزه٤م ذم اًمٓمب٤مقم٦م سمٚمقن هم٤مُمؼ، ويمذا يمؾ  ىمٛمٜم٤م سمحٍم يمؾ ىمقل ًمٚمٜمبل  -8

 يمالم اطمت٩م سمف ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء.

شمرمجٜم٤م ًمألقمالم اًمذيـ ورد ذيمرهؿ ذم اًمنمح، سم٤مإلقمتامد قمغم يمت٥م اًمؽماضمؿ واًمرضم٤مل -9

 واًمٓمب٘م٤مت واًمت٤مريخ. 

قمٚم٘مٜم٤م قمغم يمؾ ُم٤م حيت٤مج امم شمٕمٚمٞمؼ ، ويمذا يمؾ ُمس٠مًم٦م حتت٤مج امم شمقضٞمح، وم٘مد ومّمٚمٜم٤م اًم٘مقل -14

 ومٞمٝم٤م. 

ٕملم قمغم اًمِمٙمؾ صمبُتٜم٤م أرىم٤مم ورىم٤مت اًمٜمسخ٦م اعمخٓمقـم٦م داظمؾ اًمٜمص حمّمقرة سملم ىمقؾملم ُمرسم-11

 أيت:

 وضمف اًمقرىم٦م وم٘مط، وىمد رُمزٟم٤م ًمف سم٤محلرف )و(.   - أ 

 رىمؿ اًمقرىم٦م.  - ب 

 [ يٕمٜمل : وضمف اًمقرىم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٜمسخ٦م.     2ومٛمثالً ] و ،   - ج 

 

 



 

   

 

 

 صقر ُمـ ٟمسخ٦م اعمخٓمقط اعمٕمتٛمدة

 
 اًمقرىم٦م إومم

 



 

 

 
 

 اًمقرىم٦م إظمػمة

  



 

   

 

 

 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

عمـ وومؼ أطمب٤مسمف ًمسٚمقك ـمريؼ اًمس٤مًمٙملم، وصالة وؾمالُم٤ًم قمغم رؾمقًمف وقمغم آًمف  [محداً 1]و،

 وصحبف ُمدة ذيمر اًمذايمريـ وؾمٝمق اًمٖم٤مومٚملم.

وسمٕمد: ومٞم٘مقل احلسٞمٜمل حمٛمد اجلذاُمل اًمٗم٘مػم: هذه ٟمبذة ذم طمؾ طمدي٨م ؾمئٚم٧م قمـ يمِمػ ٟم٘م٤مسمف، 

سمٕمض  (1)ـ ؿمقاردقمـ داٍع دقم٤مين وهٞمجٜمل ًمٜمٔمؿ ؾمٚمؽ ضمقاهر ُم ومٚمذا يم٤منوم٠مضمب٧م سمام هق سمف ضمدير، 

روايتل قمـ أيب قمبد  (3)، وهذا احلدي٨م ىمد رويتف ُمـ قمدة ـمرق أقماله٤م ؾمٜمدًا وان يم٤من ُمرؾمالً (2)اعمٕم٤مين

                                                           

ع اًمٜم٤مَس  (1) د ومالٌن ومالٟم٤ًم شمنميدًا، إذا ـمرده: وّذد سمف شمنميدًا، إذا ؾمٛمَّ ؿمقارد وهل ُمـ قمب٤مرات اًمٕمٚمامء اعمستٕمٛمٚم٦م ذَّ

َد يب طَمٙمٞمُؿ )يٜمٔمر: مجٝمرة اًمٚمٖم٦م،  سمٕمٞمقسمف: هٙمذا ىم٤مل أسمق قمبٞمدة، وأٟمِمد: ُف سم٤مٕسم٤مـمح يمؾَّ يقم ... خَم٤موَم٦َم أن ينمِّ ُأـَمقِّ

هـ(، اعمح٘مؼ: رُمزي ُمٜمػم سمٕمٚمبٙمل، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم 321ٕيب سمٙمر حمٛمد سمـ احلسـ سمـ دريد إزدي )اعمتقرم: 

 (.2/628م،1987 إومم،: اًمٓمبٕم٦م سمػموت، –

ُمٜم٤مزهل٤م، ويبلّم ُمراشمبٝم٤م، ويٙمِمُػ قمـ ُصَقره٤م، وجيٜمل صٜمقَف صَمَٛمره٤م، ويدلُّ قمغم اًمٙمالم هق اًمذي ُيٕمٓمل اًمٕمٚمقَم  (2)

ُز ُمٙمٜمقن ضامئره٤م،  ىم٤مل اسمـ اعم٘مٗمع وهق  يّمػ اًمٙمالم اًمبٚمٞمغ ويتحدث قمـ أصمره ذم اعمتٚم٘مل اٟمٓمالىم٤ًم  رسائره٤م، وُيؼْمِ

ٗمظ سمٚمٞمٖم٤ًم ، ويم٤من صحٞمح اًمٓمبع سمٕمٞمدًا قمـ ُمـ ٟمٔمرشمف إمم صمٜم٤مئٞم٦م اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك ي٘مقل : ) وم٢مذا يم٤من اعمٕمٜمك ذيٗم٤ًم ، واًمٚم

آؾمتٙمراه ، وُمٜمزه٤ًم قمـ آظمتالل ، ُمّمقٟم٤ًم ُمـ اًمتٙمٚمػ ، صٜمع ذم اًم٘مٚم٥م صٜمٞمع اًمٖمٞم٨م ذم اًمؽمسم٦م اًمٙمريٛم٦م( )يٜمٔمر: 

 (2اًمدرس اًمبالهمل ذم اًمبٍمة، اًمديمتقر ىميص ؾم٤ممل قمٚمقان 

 صٖمػماً  يم٤من ؾمقاء –احلدي٨م اعمرؾمؾ: وهق ُم٤م ؾم٘مط ُمـ آظمر إؾمٜم٤مده ُمـ سمٕمد اًمت٤مسمٕمل، وصقرشمف أن ي٘مقل اًمت٤مسمٕمل  (3)

يمذا، أو ومٕمؾ يمذا، أو وُمٕمؾ سمحرضشمف يمذا، وطمٙمؿ اعمرؾمؾ طمٙمؿ احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ   اهلل رؾمقل ىم٤مل – يمبػماً  أو

ًمٗم٘مده ذـم٤ًم ُمـ ذوط اًم٘مبقل وهق اشمّم٤مل اًمسٜمد، وًمٚمجٝمؾ سمح٤مل اًمراوي اعمحذوف، ٓطمتامل أن يٙمقن 

اعمحذوف همػم صح٤ميب، ًمٙمـ إذا صح خمرضمف سمٛمجٞمئف ُمـ وضمف آظمر ُمتّمؾ وم٢مٟمف ي٘مبؾ، وىم٤مل اسمـ اًمّمالح: وُم٤م 

ؾم٘مقط آطمتج٤مج سم٤معمرؾمؾ، واحلٙمؿ سمْمٕمٗمف هق اعمذه٥م اًمذي اؾمت٘مر قمٚمٞمف آراء مج٤مهػم طمٗم٤مظ  ذيمرٟم٤مه ُمـ

 واهلل. ُمذه٥م ُم٤مًمؽ وأيب طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مهبام احلدي٨م، وٟم٘م٤مد إصمر، وىمد شمداوًمقه ذم شمّم٤مٟمٞمٗمٝمؿ، وآطمتج٤مج سمف

دار اًمٙمت٥م  .  ه 643قذم ايب قمٛمرو قمثامن سمـ قمبد اًمرمحـ اًمِمٝمرزوي اعمت ًمإلُم٤مم، أقمٚمؿ )يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح

أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين )اعمتقرم: ، وٟمزه٦م اًمٜمٔمر ذح ٟمخب٦م اًمٗمٙمر، 31، 1988 2اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ، ط

، وشمٞمسػم 43 هـ،1422، 1ط هـ(، اعمح٘مؼ: قمبد اهلل سمـ ضٞمػ اهلل اًمرطمٞمكم، ُمٓمبٕم٦م ؾمٗمػم سم٤مًمري٤مض،852

، وُم٘مدُم٦م 71 م،2444-هـ1425، 14ط ،ب٦م اعمٕم٤مرفحمٛمقد سمـ أمحد سمـ حمٛمقد ـمح٤من، ُمٙمت،  ُمّمٓمٚمح احلدي٨م

هـ(، 1452ًمٕمبد احلؼ سمـ ؾمٞمػ اًمديـ سمـ ؾمٕمد اهلل اًمبخ٤مري اًمدهٚمقي احلٜمٗمل )اعمتقرم:  ذم أصقل احلدي٨م،

 (.42 م،1986 - هـ1446 ، 2ط ًمبٜم٤من، –اعمح٘مؼ: ؾمٚمامن احلسٞمٜمل اًمٜمدوي، دار اًمبِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م سمػموت



 

 

قمبد اهلل حمٛمد احلسٜمل قمـ اًمث٘م٦م أيب ؾمٚمٞمامن اًمسٞمد داود ُمـ ـمريؼ احل٤مومظ قمبد اًمرمحـ ذم ضم٤مُمٕمف ُمـ 

 -وؾمٙمقن اًمراء آظمره ٟمقن سمْمؿ اًمت٤مء -رواي٦م أيب اًمٕمب٤مس امحد سمـ أيب ٟمٕمٞمؿ سمـ امحد سمـ شُمريم٤من

هلل أومرح سمتقسم٦م اًمت٤مئ٥م ُمـ اًمٔمٛمآن (:)قمـ أيب اجلقن وم٤مٟم٤م سمسٜمده أىمقل ىم٤مل رؾمقل اهلل ) (1)اهلٛمداين

اًمقارد وُمـ اًمٕم٘مٞمؿ اًمقاًمد وُمـ اًمْم٤مل اًمقاضمد ومٛمـ شم٤مب امم اهلل شمقسم٦م ٟمّمقطم٤ًم أٟمسك اهلل طم٤مومٔمٞمف 

 .(2)(وضمقارطمف وسم٘م٤مع آرض يمٚمٝم٤م ظمٓم٤مي٤مه وذٟمقسمف

                                                           

ث اًمّمَّ  (1) ٤مف عمحدِّ ، اخلَٗمَّ ـِ شُمْريَم٤من، اًمتَِّٛمٞمِْٛملُّ اهلََٛمَذايِنُّ ـِ َأمْحََد سم ـُ إسِْمَراِهٞمَْؿ سم ُدْوُق، َرَوى َأسُمق اًمَٕمب٤َّمِس، َأمْحَُد سم ٤مًمُِح اًمّمَّ

ـُ قِمٞمَْسك، َوَأسُمق ُد سم ـِ اجلاَلَِّب واظمرون، َوقَمٜمُْف: حُمَٛمَّ مْحَ : َأوٍس اخلَٓمِٞم٥ِْم، َوقَمبِْد اًمرَّ ـْ اًمَٗمَرِج اجلَِرْيِرّي َوآظَمُرْوَن، ىَم٤مَل  قَم

ِل ؾَمٜم٦ََم اصْمٜمََتلْمِ  َة َوصَمالَِث ُم٤مَئ٦ٍم، َوَُم٤مَت ذِم َرسمِٞمٍْع إَوَّ َوْيف: صمَِ٘م٦ٌم َصُدْوٌق، ُوًمَِد ؾَمٜم٦ََم ؾَمبَْع قَمنْمَ  وأرسمع ُم٤مئ٦م )يٜمٔمر: ؾمػم ؿِمػْمَ

 (12/545أقمالم اًمٜمبالء، 

َأسُمق اًْمَٕمب٤َّمس سمـ شمْريَم٤من اهْلَٛمَدايِن ذِم يمت٤مب اًمت٤مئبلم، قَمـ أيب اجلقن ُُمْرؾمالً يمام ذيمر اعم١مًمػ ومل أىمػ  احلدي٨م أظمرضمف (2)

قمغم هذا اًمٙمت٤مب، وأظمرضمف اًمثٕمٚمبل ذم شمٗمسػمه، اًمٙمِمػ واًمبٞم٤من قمـ شمٗمسػم اًم٘مرآن ، ٕمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ 

د سمـ قم٤مؿمقر، ُمراضمٕم٦م وشمدىمٞمؼ: إؾمت٤مذ ٟمٔمػم اًمس٤مقمدي، هـ(،حت٘مٞمؼ: اإلُم٤مم أيب حمٛم427اًمثٕمٚمبل، أسمق إؾمح٤مق )ت 

 قمقاٟم٦م أسمق وأظمرضمف ،8/316م، 2442 - هـ ،1422 إومم: اًمٓمبٕم٦م ًمبٜم٤من، –دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت 

هـ(،حت٘مؼ: أيٛمـ سمـ قم٤مرف  316ت)اإلؾمٗمرائٞمٜمل إؾمح٤مق سمـ يٕم٘مقب قمقاٟم٦م ٕيب قمقاٟم٦م، أيب ُمسٜمد ُمسٜمده، ذم

 ، اًمٕمنمة اعمج٤مًمس ذم اخلالل ،وأظمرضمف1/498م، 1998 إومم،: اًمٓمبٕم٦م سمػموت، –اًمدُمِم٘مل، دار اعمٕمروم٦م 

 ت) اخلاَلَّل اًمبٖمدادي قمكم سمـ احلسـ سمـ حمٛمد سمـ احلسـ حمٛمد ٕيب اخلالل، ًمٚمحسـ إُم٤مزم اًمٕمنمة اعمج٤مًمس

 -هـ  1411ذ: دار اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمؽماث، ـمٜمٓم٤م، اًمٓمبٕم٦م: إومم، اًمٜم٤م اًمسٞمد، ومتحل جمدي: وحت٘مٞمؼ دراؾم٦م ،(هـ439

 (.86)1/78م، 1994

ويمٚمٝمؿ أظمرج احلدي٨م سم٠مؾم٤مٟمٞمدهؿ قمـ قمٓمٞم٦م سمـ سم٘مٞم٦م ، قمـ أسمٞمف ، قمـ اًمزسمٞمدي ، قمـ اًمزهري ، قمـ ؾَمِٕمٞمْد سمـ اعمسٞم٥م ،  

وم٤مٟمف ُمـ رواي٦م ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م وهق ُمـ  قمـ أيب هريرة ُمرومققم٤ًم سمف، واحلدي٨م يمام ذيمر اجلذاُمل )رمحف اهلل( ُمرؾمالً

ٕيب اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين  أئٛم٦م اًمت٤مسمٕملم ًمف ُمراؾمٞمؾ )يٜمٔمر: شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م،

 وم٘مد ًمذا( 1986،241 – 1446 إومم،: اًمٓمبٕم٦م ؾمقري٤م، –هـ(،حت٘مؼ: حمٛمد قمقاُم٦م، دار اًمرؿمٞمد 852)اعمتقرم: 

سم٤مًمْمٕمػ )يٜمٔمر: ضٕمٞمػ اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف، ٕيب قمبد اًمرمحـ  احلدي٨م قمغم( اهلل رمحف) إًمب٤مين اًمِمٞمخ طمٙمؿ

 (.667اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، هـ(،أذف قمغم ـمبٕمف: زهػم اًمِم٤مويش،1424حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ )ت



 

   

 

 

هلل أومرح سمتقسم٦م قمبده ُمـ اًمٕم٘مٞمؿ اًمقاًمد وُمـ قمـ ايب هريرة ) (1)وروي٧م ُمـ ـمريؼ اسمـ قمس٤ميمر 

ومٚمٝم٤م  (3)[ آسمتداء2وم٠مىمقل: اًمالم ومٞمف قمغم ُم٤م ذيمره اًمٜمح٤مة ٓم]و، (2)(اًمْم٤مل اًمقاضمد وُمـ اًمٔمٛمآن اًمقارد

ىمد زال سمدظمقهل٤م اًمّمدارة ُمٗمتقطم٦م وهب٤م طمذف ُمٜمف مهز اًمقصؾ ٕٟمف يم٤من جمٚمقسم٤ًم ًمدومع اًمبداء سم٤مًمس٤ميمـ و

 :(4)ويرد قمغم اًمّمدارة ىمقًمف

 ظم٤مزم ٕٟم٧م وُمـ ضمرير ظم٤مًمف    يٜمؾ اًمٕمال ويٙمرم إظمقآ

                                                           

اسمـ قمس٤ميمر هق قمكم سمـ احلسـ سمـ هب٦م اهلل، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ، صم٘م٦م اًمديـ اسمـ قمس٤ميمر اًمدُمِم٘مل: اعم١مرخ احل٤مومظ اًمرطم٤مًم٦م  (1)

و " شمبٞملم يمذب اعمٗمؽمي ذم  -حمدث اًمدي٤مر اًمِم٤مُمٞم٦م، ًمف " شم٠مريخ دُمِمؼ اًمٙمبػم ، و " اإلذاف قمغم ُمٕمروم٦م إـمراف 

يمت٥م أظمرى يمثػمة )(، ُمقًمده وووم٤مشمف ذم دُمِمؼ  و " ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م " و -ُم٤م ٟمس٥م إمم أيب احلسـ إؿمٕمري 

ه()يٜمٔمر: شم٤مريخ سمٖمداد، ٕيب سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م سمـ أمحد سمـ ُمٝمدي اخلٓمٞم٥م  571 -هـ 499ؾمٜم٦م)

 إومم،: اًمٓمبٕم٦م سمػموت، –هـ(، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمبد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 463اًمبٖمدادي )ت 

 اًمدُمِم٘مل اًمزريمكم وم٤مرس، سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمقد سمـ اًمديـ ػمخل وإقمالم، ،21/141هـ، 1417

 (.4/273م،2442 قمنم اخل٤مُمس٦م: اًمٓمبٕم٦م ًمٚمٛماليلم، اًمٕمٚمؿ دار ،(هـ1396ت)

ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ احلسـ سمـ هب٦م اهلل  اًمتقسم٦م،أظمرضمف اسمـ قمس٤ميمر ذم اًمتقسم٦م سمسٜمده قمـ أيب هريرة ُمرومققم٤ًم سمف ) (2)

 -هـ  1422دار اسمـ طمزم ، اًمٓمبٕم٦م: إومم  هـ(، حت٘مٞمؼ: ُمِمٕمؾ سمـ سم٤مين اعمٓمػمي،571اعمٕمروف سم٤مسمـ قمس٤ميمر )ت 

 (.33م، 2441

ٞم٧م ) ٓم آسمتداء (ووم٤مئدهت٤م شمقيمٞمد ُمْمٛمقن اجلٛمٚم٦م )يٜمٔمر:  (3) ٕن ٓم آسمتداء هل٤م صدر اًمٙمالم ، وهلذا اًمسب٥م ؾمٛمَّ

اًمٚمب٤مب ذم قمٚمؾ اًمبٜم٤مء واإلقمراب ، ٕيب اًمب٘م٤مء حم٥م اًمديـ قمبداًمٚمف سمـ احلسلم سمـ قمبداًمٚمف، حت٘مٞمؼ : هم٤مزي خمت٤مر 

 (216/ 1م،1995دُمِمؼ، اًمٓمبٕم٦م إومم ،  -ـمٚمٞمامت، اًمٜم٤مذ : دار اًمٗمٙمر  

ء اًمديـ قمبد اهلل سمـ اًمبٞم٧م ُمـ اًمِمقاهد اًمتل مل يٕمرف ىم٤مئٚمٝم٤م )يٜمٔمر : ذح اسمـ قم٘مٞمؾ قمغم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ: هب٤م - (4)

(، 2دُمِمؼ، اًمٓمبٕم٦م ) -قم٘مٞمؾ اًمٕم٘مٞمكم اعمٍمي اهلٛمذاين، حت٘مٞمؼ: حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمبد احلٛمٞمد، دار اًمٗمٙمر

 (.471/ 1م،1985



 

 

واجلقاب قمٜمف أٟمف ىمٞمؾ هق ؿم٤مذ وىمٞمؾ ُم١مول قمغم أن اًمالم زائدة وىمٞمؾ داظمٚم٦م قمغم ُمبتدأ طمذف أي: 

وقمغم  (1)( قمٚمؿ همػم ُمِمتؼ قمغم اًمّمحٞمحاهلل، و)-أظمرت اًمالم -هلق أٟم٧م، وىمٞمؾ: أصٚمف خل٤مزم أٟم٧م

هلإ يمٗمٕم٤مل سمٛمٕمٜمك ُمقًمقه، ويمؾ ُم٤م أختذ ُمٕمبقدًا اًمف قمٜمد ُمتخذه، وهق آؾمؿ  ُم٘م٤مسمٚم٦م أصٚمف

ُمـ أىمقاٍل، ٕٟمف يٜمٕم٧م سمٖمػمه وي٘مع ذم ضمقاب ُمـ، وًمٙمثرة وىمققمف ذم  (3)قمغم اعمخت٤مر(2)إقمٔمؿ

                                                           

اًمّمحٞمح ُمّمٓمٚمح ُمٕمروف وذم اًمٕمب٤مدات واعمٕم٤مُمالت ُم٤م اضمتٛمٕم٧م أريم٤مٟمف وذائٓمف طمتك يٙمقن ُمٕمتؼما ذم طمؼ  (1)

هـ(، حت٘مٞمؼ: إسمراهٞمؿ إسمٞم٤مري، دار اًمٙمت٤مب 816ٛمد سمـ قمكم اجلرضم٤مين )تًمٕمكم سمـ حم احلٙمؿ )يٜمٔمر: اًمتٕمريٗم٤مت،

 (.173 هـ،1445(،1اًمٕمريب سمػموت، اًمٓمبٕم٦م )

ُمِمت٘م٦م  -ًمٖم٦م-يمٚمٛم٦م )هلإ( قمغم وزن )ومٕم٤مل(، وشم٠ميت أطمٞم٤مٟم٤م سمٛمٕمٜمك )وم٤مقمؾ( ، وشم٠ميت أطمٞم٤مٟم٤م سمٛمٕمٜمك )ُمٗمٕمقل(، وهل  (2)

ف: إذا حتػم، ُمـ )أًَمف( سمٛمٕمٜمك: قَمَبَد ، وىم٤مل سمٕمض اًمٚمٖمقيلم: إهن ٤م ُمـ : أًَمف ي٠مًَْمف إذا حتػم ، ومـ )َأًَمف( ومالن ي٠مًَْمف أو شَم٠َمًمَّ

ت ذم يُمٜمف وصٗمف، ويُمٜمف طم٘مٞم٘متف، وهذا اًم٘مقل ًمٞمس سمجٞمد، سمؾ اًمّمقاب  وؾمٛمل اإلًمف قمٜمدهؿ إهل٤م: ٕن إًمب٤مب حتػمَّ

ة اسمـ قمب٤مس أٟمف ىمرأ ذم أن يمٚمٛم٦م )هلإ( )ومٕم٤مل( سمٛمٕمٜمك )ُمٗمٕمقل( وهق اعمٕمبقد ، ويدل قمغم ذًمؽ : ُم٤م ضم٤مء ذم ىمراء

َهَتَؽ( ]إقمراف :  َٓ َْرِض َوَيَذَرَك َوإِ ْٕ [ . يم٤من اسمـ 127ؾمقرة إقمراف: )َأشَمَذُر ُُمقؾَمك َوىَمْقَُمُف ًمُِٞمْٗمِسُدوا ذِم ا

َهَتَؽ( ىم٤مل: ٕن ومرقمقن يم٤من ُيٕمَبد ومل يٙمـ َيْٕمُبد ، ومّمقب اًم٘مراءة سمـ )َوَيَذَرَك  َٓ قمب٤مس ي٘مرأه٤م: )َوَيَذَرَك َوإ

َهَتَؽ( يٕمٜمل: وقمب٤مدشمؽ ، وىمراءشمٜم٤م وَ  َٓ } َوَيَذَرَك َوآهِلََتَؽ { يٕمٜمل: اعمت٘مدُملم، ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه: أن  -وهل ىمراءة اًمسبٕم٦م-إِ

ِه ... ؾمبَّحـ واؾمؽمضمٕمـ ُمـ شم٠مًمِف  اسمـ قمب٤مس ومٝمؿ ُمـ اإلهَل٦َم، ُمٕمٜمك اًمٕمب٤مدة ، وىمد ىم٤مل اًمراضمز: هلل در اًمٖم٤مٟمٞم٤مت اعمدَّ

قطمٞمد، دروس أًم٘م٤مه٤م ص٤مًمح سمـ قمبد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ آل اًمِمٞمخ، صمؿ اًمتٛمٝمٞمد ًمنمح يمت٤مب اًمت) يٜمٔمر: 

ٕيب قمبد اهلل، قمبد  شمٗمسػم أؾمامء اهلل احلسٜمك، ، و75م، 2443 -هـ1424ـُمبٕم٧م، دار اًمتقطمٞمد، اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

 اعمٜمقرة،هـ(، حت٘مٞمؼ: قمبٞمد سمـ قمكم اًمٕمبٞمد، اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م 1376اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمسٕمدي)ت

 (165 هـ،1421

اعمخت٤مر: أن يٜمٔمر إمم اًمٓمروملم ويرضمح ويٛمٞمؾ إمم أطمدمه٤م واعمريد يٜمٔمر إمم اًمٓمرف اًمذي يريده واعمخت٤مر ذم قمرف  (3)

اعمتٙمٚمٛملم ي٘م٤مل ًمٙمؾ ومٕمؾ يٗمٕمٚمف اإلٟمس٤من ٓ قمغم ؾمبٞمؾ اإليمراه وم٘مقهلؿ: }هق خمت٤مر ذم يمذا{ ومٚمٞمس يريدون سمف ُم٤م يراد 

ر{ وًمٚمسٞمقـمل رؾم٤مًم٦م سمٕمٜمقان )اًم٘مقل اعمخت٤مر ذم اًمدقمقات وإذيم٤مر( )يٜمٔمر: يمت٤مب سم٘مقهلؿ } ومالن ًمف اظمتٞم٤م

حمٛمد اعمٍمي، ُم١مؾمس٦م  -اًمٙمٚمٞم٤مت، ٕيب اًمب٘م٤مء أيقب سمـ ُمقؾمك احلسٞمٜمل اًمٙمٗمقي، حت٘مٞمؼ : قمدٟم٤من درويش 

 (.74م، 1998 -هـ 1419 -سمػموت  -اًمرؾم٤مًم٦م 



 

   

 

 

، أو قمدم سم٘م٤مئف، وًمالومتت٤مح سمف، وإلض٤موم٦م أؾمٍؿ إًمٞمف، (1)اًمدًٓم٦م وٟمٗمل اًمقضع اًمث٤مٟمقياًمتقضمٝم٤مت، وًم٘مقة 

قمغم اًمذات اًمقاضم٥م اًمقضمقد اعمستحؼ جلٛمٞمع اعمح٤مُمد، واًمٕمٚمؿ هبذا أومم، ومٝمق اًمذي يرضمع  وًمٕمٚمٛمٞمتف

 إًمٞمف وان يم٤مٟم٧م صٗم٤مشمف ذم اًمٜمداء شمٕمتؼم سمحس٥م اعم٘متْمٞم٤مت.

وُمٗمروح ووم٤مرح اومٕمؾ شمٗمْمٞمؾ، واًمٗمرح حمريم٦م اًمرسور واًمبٓمر، ومرح ومٝمق ومرح وومروح  )أومرح(و 

 وومرطمف. (2)وومرطم٤من وهؿ ومراطمك وومرطمك وأُمرأًة ومرطم٦م وومرطمك وومرطم٤مٟم٦م وأومرطمف

أي: سمرضمققمف إًمٞمف سمنمط اًمتجريد قمـ اًمامٟمع وسم٢مض٤موم٦م اعمّمدر امم اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ  )سمتقسم٦م اًمت٤مئ٥م( 

اًمدال قمغم اًمقصػ اعمٗمٞمد ًمٚمحدث يستٗم٤مد ُمٜمٝم٤م يمامهل٤م سم٤مًمرضمقع قمغم ُم٤م ؾمبؼ ذم أظمذ اعمٞمث٤مق، وم٤مًمت٤مئ٥م 

اؾمؿ وم٤مقمؾ ي٘م٤مل: شم٤مب امم اهلل شمقسم٤ًم وشمقسم٦ًم وُمت٤مسم٤ًم وشم٤مسم٦ًم وشمتقسم٦ًم رضمع قمـ اعمٕمّمٞم٦م، وهق شم٤مئ٥م وشمقاب، 

[ قمٚمٞمف ووم٘مف ًمٚمتقسم٦م، او رضمع سمف ُمـ اًمتِمديد امم اًمتخٗمٞمػ، أو رضمع قمٚمٞمف سمٗمْمٚمف 3وشم٤مب اهلل]و،

 وىمبقًمف وهق شمقاب قمغم قمب٤مده.

 ،(3))ُمـ( ٓسمتداء اًمٖم٤مي٦م )ُمـ اًمٔمٛمآن(

 

 

                                                           

ح ختّمٞمص رء سمٌمء ُمتك أـمٚمؼ أو أطمسـ اًمٌمء اًمقضع ذم اًمٚمٖم٦م ضمٕمؾ اًمٚمٗمظ سم٢مزاء اعمٕمٜمك وذم آصٓمال (1)

 (.326إول ومٝمؿ ُمٜمف اًمٌمء اًمث٤مين واعمراد سم٤مإلـمالق اؾمتٕمامل اًمٚمٗمظ وإرادة اعمٕمٜمك، )اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مين، 

وُر واًمَبَٓمُر وَمِرَح ومٝمق وَمِرٌح  (2) يم٦ًم : اًمرسُّ ٟم٘مؾ اعم١مًمػ قمب٤مرة ص٤مطم٥م اًم٘م٤مُمقس  ًمٚمٗمػموز آسم٤مدي ىمقًمف :  اًمَٗمَرُح حمرَّ

طَمف . و وَمروٌح وَُمْٗمروٌح ووم٤مِرٌح ووَمْرطم٤مُن وُهْؿ وَمراطَمك ووَمْرطَمك . واُمرأٌة وَمِرطَم٦ٌم ووَمْرطَمك ووَمْرطم٤مَٟم٦ٌم وأوْمَرطَمف ووَمرَّ

ُح ًمؽ ) ُة وُيٗمَتُح وُم٤م ُيْٕمٓمٞمِف اعمَُٗمرِّ ْٗمراُح : اًمٙمثػُم اًمَٗمَرِح . واًمُٗمْرطَم٦ُم سم٤مًمْمؿ : اعَمرَسَّ
ِ
اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، عمحٛمد سمـ واعم

 .(298، هـ(، ُم١مؾمس٦م احلٚمبل وذيم٤مءه اًم٘م٤مهرة817ٗمػموزآسم٤مدي )تيٕم٘مقب اًم

ـْ ومتٙمقُن قمغم أرسمٕم٦م أْوضُمف اسمتداُء اًمٖم٤مي٦م واًمتبٕمٞمُض واًمتَّبْٞملُم وزائدٌة وم٤مسمتداء اًمٖم٤مي٦م ُمٕمٜمك قم٤مم زُم٤مٟمٞم٦م وُمٙم٤مٟمٞم٦م  :  (3) أُم٤م ُِم

ظمٚمٞمؾ إسمراهؿ ضمٗم٤مل، دار  هـ(، اعمح٘مؼ:458اعمخّمص، ٕيب احلسـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾمٞمده اعمرد )اعمتقرم: 

 (.145/ 9م،1996 هـ1417 إومم،: اًمٓمبٕم٦م سمػموت، –إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 



 

 

ًمٙمـ أؿم٤مر إمم أهن٤م شمٗمٞمد ُمع ذًمؽ ُمٕمٜمك  (2)وُمـ واوم٘مف، وسمف ىم٤مل ؾمٞمبقيف (1)واًمٞمف ذه٥م اعمؼمد 

قمغم سمٕمض ومل يٕمؿ، وذه٥م سمٕمْمٝمؿ امم اهن٤م  (4)ومْمٚمف -هق أومْمؾ ُمـ زيد-، وم٘م٤مل ذم: (3)اًمتبٕمٞمض

                                                           

م( حمٛمد سمـ يزيد سمـ قمبد إيمؼم اًمثاممم، آزدي، أسمق اًمٕمب٤مس، اعمٕمروف  899-826=  ه 286-214اعمؼمد ) (1)

ُمقًمده سم٤مًمبٍمة وووم٤مشمف سمبٖمداد. ُمـ يمتبف سم٤معمؼمد: إُم٤مم اًمٕمرسمٞم٦م سمبٖمداد ذم زُمٜمف، وأطمد أئٛم٦م إدب وإظمب٤مر. 

 (.344/ 15)اًمٙم٤مُمؾ( و )اعمذيمر واعم١مٟم٨م( و )اعم٘متض( يٜمٔمر: )ٕقمالم ظمػم اًمديـ اًمزريمكم، 

م( قمٛمرو سمـ قمثامن سمـ ومٜمؼم احل٤مرصمل سم٤مًمقٓء، أسمق سمنم، اعمٚم٘م٥م ؾمٞمبقيف: 796 -765= ـه 184-148ؾمٞمبقيف )  (2)

إُم٤مم اًمٜمح٤مة، وأول ُمـ سمسط قمٚمؿ اًمٜمحق. وًمد ذم إطمدى ىمرى ؿمػماز، وىمدم اًمبٍمة، ومٚمزم اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد ومٗم٤مىمف. 

. وذم ُمٙم٤من ووم٤مشمف وصٜمػ يمت٤مسمف اعمسٛمك " يمت٤مب ؾمٞمبقيف " ذم اًمٜمحق، مل يّمٜمع ىمبٚمف وٓ سمٕمده ُمثٚمف. شمقذم ؿم٤مسم٤م

 (.343/ 14إقمالم ظمػم اًمديـ اًمزريمكم،  واًمسٜم٦م اًمتل ُم٤مت هب٤م ظمالف )يٜمٔمر:

ومذه٥م ؾمٞمبقيف  اًمتبٕمٞمض شمٗمريؼ إضمزاء، وقمالُمُتف أْن يّمٚمح ُمٙم٤مهَن٤م ) سمٕمٌض( واظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ُمٕمٜمك )ُمـ( هذه: (3)

واعمؼّمد إمم أهّن٤م ٓسمتداء آرشمٗم٤مع ذم ٟمحق: )أومْمؾ ُمٜمف(، واسمتداء آٟمحٓم٤مط ذم ٟمحق )ذ ُمٜمف(: وأؿم٤مر ؾمٞمبقيف إمم أهّن٤م 

، وضمٕمؾ زيًدا اعمقضع  ٚمف قمغم سمٕمض وٓ َيُٕمؿَّ شُمٗمٞمد ُمع ذًمؽ ُمٕمٜمك اًمّتبٕمٞمض، وم٘م٤مل: )هق أومْمُؾ ُمـ زيد، إٟمام أراد أن يٗمْمِّ

ؾَمَٗمَؾ ُمٜمف ذم ىمقًمؽ: َذٌّ ُمـ زيد(.)يٜمٔمر: اًمٙمت٤مب، ًمٕمٛمرو سمـ قمثامن سمـ ىمٜمؼم احل٤مرصمل سم٤مًمقٓء، أسمق  اًّمذي ارشمٗمع ُمٜمف، أو

هـ  1448 ،3ط هـ(، اعمح٘مؼ: قمبد اًمسالم حمٛمد ه٤مرون، ُمٙمتب٦م اخل٤مٟمجل، اًم٘م٤مهرة،184سمنم، اعمٚم٘م٥م ؾمٞمبقيف )اعمتقرم: 

اًمثاممم إزدي، أسمق اًمٕمب٤مس، اعمٕمروف سم٤معمؼمد ، واعم٘متْم٥م، عمحٛمد سمـ يزيد سمـ قمبد إيمؼم 4/225م،  1988 -

، واًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕم٤مريػ، 1/44، قم٤ممل اًمٙمت٥م  سمػموت، ، اعمح٘مؼ: حمٛمد قمبد اخل٤مًمؼ قمٔمٞمٛم٦مهـ(285)اعمتقرم: 

 ،1ط اًم٘م٤مهرة،-هـ(، قم٤ممل اًمٙمت٥م قمبد اخل٤مًمؼ صمروت1431ًمزيـ اًمديـ حمٛمد اعمدقمق سمٕمبد اًمرؤوف اعمٜم٤موي )ت: 

، واًمٚمب٤مب ذم قمٚمؾ اًمبٜم٤مء واإلقمراب، ٕيب اًمب٘م٤مء حم٥م اًمديـ قمبداًمٚمف سمـ احلسلم سمـ 158 م،1994-هـ1414

 (.354/ 1م،1995 ،1ط دُمِمؼ، -قمبداًمٚمف، حت٘مٞمؼ: هم٤مزي خمت٤مر ـمٚمٞمامت، دار اًمٗمٙمر

 إذا ىمٞمؾ: زيد أومْمؾ ُمـ اًم٘مقم، وزيد أومْمؾ اًم٘مقم، ومٝمام ذم اًمتٗمْمٞمؾ سمٛمٕمٜمك ًمٙمٜمٝمام يٗمؽمىم٤من ُمـ وضمف آظمر، وهق أن (4)

اعمّمحقب سمٛمـ ُمٜمٗمّمؾ ُمـ اعمٗمْمؾ قمٚمٞمف ، واعمْم٤مف سمٕمض اعمٗمْمؾ قمٚمٞمف، وهلذا ٓ ي٘م٤مل: زيد أومْمؾ احلج٤مرة، 

ٕٟمف ًمٞمس ُمٜمٝم٤م، وي٘م٤مل: زيد أومْمؾ ُمـ احلج٤مرة ٕٟمف ُمٜمٗمّمؾ قمٜمٝم٤م، ومترة ظمػم ُمـ ضمرادة، واخلػم أومْمؾ ُمـ اًمنم، 

د: إذا ىمٚم٧م زيد أومْمؾ ُمـ قمٛمرو، ومٛمٕمٜم٤مه أٟمف واًمؼم أومْمؾ ُمـ اًمِمٕمػم، وأُم٤م ُمـ ومٛمٕمٜم٤مه٤م اسمتداء اًمٖم٤مي٦م، ىم٤مل اعمؼم

اسمتدأ ومْمٚمف ذم اًمزي٤مدة ُمـ قمٛمرو، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ُمٕمٜم٤مه يزيد ومْمٚمف ُمؽمىمٞم٤م ُمـ قمٜمد قمٛمرو، وهق ُمٕمٜمك ىمقل اعمؼمد 

 وجيقز ذم اًمِمٕمر شم٘مديؿ ُمـ وُمٕمٛمقًمف قمغم اعمٗمْمؾ قمٚمٞمف ىم٤مل اًمِم٤مقمر: 

 ُمٜمف أـمٞم٥موم٘م٤مًم٧م ًمٜم٤م أهال و ؾمٝمال وزودت ...... ضمٜمك اًمٜمحؾ أو ُم٤م زودت 

هـ(، 774)يٜمٔمر: اعمّمب٤مح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمبػم ًمٚمراومٕمل، ٕمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اعم٘مري اًمٗمٞمقُمل )ت

 (711/ 2سمػموت،  -اعمٙمتب٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م



 

   

 

 

ن سمٛمٕمٜمك اعمج٤موزة، ويم٠من اًم٘م٤مئؾ: زيد أومْمؾ ُمـ قمٛمٍر، وىم٤مل: ضم٤موز زيد قمٛمرًا ذم اًمٗمْمؾ، ىم٤مل: ًمق يم٤م

آسمتداء هب٤م ُم٘مّمقدًا جل٤مز أن ي٘مع سمٕمده٤م ازم، وىم٤مل: ويبٓمؾ يمقهن٤م ًمٚمتبٕمٞمض أُمران أطمدمه٤م: قمدم 

صالطمٞم٦م سمٕمض ُمقضٕمٝم٤م، وأظمر: يمقن اعمجرور هب٤م قم٤مُم٤ًم ذم ٟمحق: )اهلل أقمٔمؿ ُمـ يمؾ قمٔمٞمؿ( 

٤مر سمف ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اعمؼمد وُم٤م رده سمف هذا اًمبٕمض ًمٞمس سمالزم ٕن آٟمتٝم٤مء ىمد يؽمك آظمب(1)واًمٔم٤مهر

ًمٙمقٟمف ٓ يٕمٚمؿ، او ًمٙمقٟمف ٓ ي٘مّمد آظمب٤مر سمف، ويٙمقن ذًمؽ أسمٚمغ ذم اًمتٗمْمٞمؾ، اذ ٓ ي٘مػ اًمس٤مُمع قمغم 

 حمؾ آٟمتٝم٤مء.

اًمٕم٤مـمش ُمـ اًمٔمامء ُمـ سم٤مب ومرح فمٛم٠م وفمامءًة، وآؾمؿ اًمٔمؿ سم٤مًمٙمرس، وىمقم فمامء  (2)(اًمٔمٛم٠منو) 

احلٞم٤مة ُمـ طملم اًمقٓدة  ٧م، وفمؿًم٘م٤مئؽ أي: أؿمت٘مسم٤معمد ويْمؿ ٟم٤مدرًا، وهل فمٛمآي وفمٛم٠مٟم٦م وفمٛمٞم٧م امم 

 امم وىم٧م اعمقت.

أؾمامء احلُّٛمك أو هق يقُمٝم٤م وآذاف قمغم اًمامء واًمقرد سم٤مًمٙمرس ُمـ  -اؾمؿ وم٤مقمؾ- )اًمقارد(و 

ًمٚم٘مقم يريدون اًمامء يم٤مًمقارد ووارده ورد  وهمػمه دظمٚمف أو مل يدظمٚمف يم٤مًمتقرد واًمستػماد، واؾمؿ

 [4ُمٕمف]و،

                                                           

اًمٔم٤مهر ُمـ أًمٗم٤مظ إصقًمٞملم، وهق ُمّمٓمٚمح اؾمتٕمٛمٚمف أئٛم٦م اًمتٗمسػم واحلدي٨م واًمسػمة ، واًمٔم٤مهر ذم اًمٚمٖم٦م  (1)

اًمٔمٝمقر واًمٔمٗمر سم٤مًمٌمء، وذم آصٓمالح اًمٙمالم اًمذي فمٝمر اعمراد ُمٜمف ًمٚمس٤مُمع، وًمٙمٜمف ظمالف اًمب٤مـمـ، وهق ُمـ 

هـ(، حت٘مٞمؼ: إسمراهٞمؿ 816حيتٛمؾ اًمت٠مويؾ واًمتخّمٞمص) يٜمٔمر: اًمتٕمريٗم٤مت: ًمٕمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم اجلرضم٤مين )ت

 (. 82هـ، 1445(،1إسمٞم٤مري، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب سمػموت، اًمٓمبٕم٦م )

َٛم٠مُّ اًمَٕمَٓمُش وىمٞمؾ هق أظمّٗمف وَأيرسه، وىم٤مل  اًمٙمالم قمغم ُم٤مدة )فمٛم٠م( (2) ُمٗمّمؾ ذم يمت٥م اًمٚمٖم٦م واعمٕم٤مضمؿ، و اًمٔمَّ

ْٛمآن اًمَٕمٓمِم٤من، وىمد فمِٛمَئ ومالن َئمَْٛم٠ُم فَمَٛم٠ًم وفَمامًء وفَمامءة إِذا اؿمتدَّ قمٓمِمف، وي٘م٤مل: فَمِٛمئ٧ُْم  اًمزضم٤مج: هق َأؿمده واًمٔمَّ

ٞمُبٝمؿ فَمَٛم٠ٌم وٓ َٟمَّم٥ٌم( وهق فَمِٛمٌئ وفَمْٛمآُن وإُٟمثك فَمْٛم٠َمى وىمقم َأفمَْٛم٠ُم فَمْٛم٠ًم وم٠َمٟم٤م فم٤مٍم وىمقم فمِامٌء وذم اًمتٜمزيؾ )ٓ ُيِّم 

 فمِامٌء َأي: قِمٓم٤مٌش، ىم٤مل اًمٙمٛمٞم٧م: 

َٕم٧ْم ...... َٟمقاِزُع ُمـ ىَمٚمْبِل فمِامٌء وَأًْمُب٥ُم   إًَِمٞمُْٙمؿ َذوي آِل اًمٜمبلِّ شَمَٓمٚمَّ

ص٤مدر سمػموت، اًمٓمبٕم٦م هـ(، دار 711)يٜمٔمر: ًمس٤من اًمٕمرب: عمحٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر إومري٘مل اعمٍمي )ت

(1،)1 /116) 



 

 

 واجل٤مدة يم٤مًمقاردة. ،(1)واعمقردة ُم٠مشم٤مة اًمامء 

شم٘مع ذم اًمرطمؿ ومال شم٘مبؾ اًمقًمد، قم٘مٛم٧م  (2)هزُم٦م-سم٤مًمْمؿ–واًمٌٕم٘مؿ  )ُمـ(شم٘مدم ُمٕمٜمك  )وُمـ اًمٕم٘مٞمؿ(

يمٗمرح، وٟمٍم، ويمرم، وقمٜمل قم٘ماًم وقم٘ماًم ويْمؿ، وقم٘مٛمٝم٤م يٕم٘مٛمٝم٤م واقم٘مٛمٝم٤م اهلل، ورطمؿ قم٘مٞمؿ وقم٘مٞمٛم٦م 

يمسح٤مب ٓ يقًمد ًمف ومجٕمف قم٘ماًم  ُمٕم٘مقُم٦م، وأُمراٌة قم٘مٞمؿ ومجٕمف قم٘م٤مئؿ وقم٘مؿ، ورضمؾ قم٘مٞمؿ وقم٘م٤مم

 وقم٘م٤مم وقم٘مٛمك.

، واًمقًمد حمريم٦ًم وسم٤مًمْمؿ واًمٙمرس واًمٗمتح واطمد ومجع وىمد جيٛمع قمغم (3)و)اًمقاًمد( اؾمؿ وم٤مقمؾ 

 َوُوًمٍد سم٤مًمْمؿ َوُوًمدِك ُمـ دُمل قم٘مبؽ أي: ُمـ ٟمٗمس٧م سمف ومٝمق(4)أوٍٓد َوِوًمدٍة واًمدٍة سمٙمرسمه٤م

                                                           

ُة هذه اًمٕمب٤مرة ىم٤مهل٤م اًمٗمػموز آسم٤مدي:  (1)  واجل٤مدَّ
ِ
واًم٘مقم يردون اًمامء يم٤مًمقاِرَدِة، وواَرَدُه : وَرَد َُمَٕمُف، واعَمْقِرَدُة : َُم٠مشْم٤مة اًمامء

٦ٍم، وقَملْمُ يم٤مًمقاردة، واًمقريداِن: قِمْرىم٤مِن ذم اًمٕمٜمِؼ، أْوِرَدٌة وُوروٌد، وقَمِِمٞم٦ٌَّم وْرَدٌة: امْحَرَّ ُأوُمُ٘مٝم٤م، ووىَمَع ذم وْرَدٍة: َهَٚمٙمَ 

هـ(، ُم١مؾمس٦م احلٚمبل 817لٍم)يٜمٔمر: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: عمحٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموزآسم٤مدي )تاًمَقْرَدِة : رأُس قم

 (.415وذيم٤مءه اًم٘م٤مهرة، 

َم ُِمٜمَْٝم٤م َأي شَمَِم٘مَّ   (2) ـَ إَرض. ويراد سمف أيْم٤ًم َُم٤م هَتَزَّ َؼ، ويمؾُّ اهلزُم٦م ُمٗمرد واجْلَْٛمُع َهْزٌم وُهُزوٌم، واهلَْزَُم٦ُم: َُم٤م شَمٓم٤مَُمـ ُِم

٤مطم٦م إَِذا همٛمْزهَت٤م سمٞمِدك َوَٟمْحَق َذًمَِؽ)يٜمٔمر: ًمس٤من اًمٕمرُٟمْ٘مرٍة ذِم اجْلَ  ْدر، َوذِم اًمتُّٗمَّ ب، َسِد َهْزَُم٦ٌم، واهلَْزَُم٦ُم: اًمٜمُّْ٘مرُة ذِم اًمّمَّ

12/649) 

طمؿ ومال شَمْ٘مَبُؾ اًمَقًَمَد، قم٘مٛم٧ْم يمٗمرح وٟمٍم ويمرم وقُمٜمِل قَمَ٘ماًم  (3) ٟم٘مال قمـ اًم٘م٤مُمقس: اًمُٕمْ٘مُؿ سم٤مًمْمؿ: َهْزَُم٦ٌم شم٘مع ذم اًمرَّ

، وقَمَ٘مَٛمٝم٤م اّلّلُ شمٕم٤ممم َيْٕمِ٘مُٛمٝم٤م وأقْمَ٘مَٛمٝم٤م وَرطِمٌؿ قَم٘مٞمٌؿ وقَم٘مٞمَٛم٦م: َُمْٕم٘مقُم٦ٌم واُمرأٌة قَم٘مٞمٌؿ ج : قَم٘م٤مئِ  ُؿ وقُمْ٘مُؿ، وقَمْ٘ماًم، وُيَْمؿُّ

 ضمٌؾ قَم٘مٞمٌؿ يم٠َمُمػٍم وؾَمح٤مٍب: ٓ ُيقًَمُد ًمف ج : قُمَ٘مامُء وقِم٘م٤مٌم وقَمْ٘مَٛمك، واعمُٚمُْؽ قَم٘مٞمٌؿ أي: ٓ َيٜمَْٗمُع ومٞمف َٟمَس٥ٌم َٓأٟمَّفور

، وِريٌح قَم٘مٞمٌؿ: همػُم ٓىِمٍح، وطَمْرٌب قَم٘مٞمٌؿ وقُم٘م٤مٌم يمُٖمراٍب وؾَمح٤مٍب:  ُيْ٘مَتُؾ ذم ـَمَٚمبِِف إَُب واًمَقًَمُد وإَُخ واًمَٕمؿُّ

 (.1471، وَيْقٌم قُم٘م٤مٌم: ؿمديٌد، ورضمٌؾ قَم٘م٤مٌم يمَسح٤مٍب: ؾَمٞمِّكُء اخلُُٚمِؼ ) اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ًمٚمٗمػموز آسم٤مدي ، ؿمديدةٌ 

قمب٤مرة اًم٘م٤مُمقس اًمقًمد حمريم٦م وسم٤مًمْمؿ واًمٙمرس واًمٗمتح واطمد ومجع وىمد جيٛمع قمغم  "واًمقًمدة مجع إوٓد  "ىمقًمف  (4)

 (.467/ 3ب، أوٓد ووًمدة وأًمدة سمٙمرسمه٤م ووًمد سم٤مًمْمؿ ) ًمس٤من اًمٕمر

 



 

   

 

 

، واجلٛمع اًمقٓيداسمٜمؽ، واًمقًمٞمد اعمقًمقد واًمّمبل واًمٕمبد واٟمث٤ممه 
ٍ
واًمقًمدان وأم اًمقًمٞمد  (1)٤م هب٤مء

 .(2)اًمدضم٤مضم٦م 

اؾمؿ يمذًمؽ، واعمّمدر اًمْمالل واًمْمالًم٦م واًمْمؾ، ويْمؿ واًمْمٚمْمٚم٦م وآضٚمقًم٦م  )اًمْم٤مل(و 

سم٤مًمْمؿ، واًمْمٚم٦م سم٤مًمٙمرس، واًمْمٚمؾ حمريم٦م ضد اهلدي، ضٚمٚم٧م يمزًمٚم٧م وُمٚمٚم٧م، واًمْمٚمقل اًمْم٤مل 

، ويمؾ رء ُم٘مٞمؿ ٓ هيتدي ًمف، وضؾ هق قمٜمل وأضؾ ومالن اًمبٕمػم واًمٗمرس ضٚمٚم٧م اًمٓمريؼ يمٛمٚمٚم٧م

 ًٓ ض٤مع وُم٤مت وص٤مر شمراسم٤ًم وقمٔم٤مُم٤ًم وظمٗمك (3)ذهب٤م قمٜمف يمْمٚمٝمام، وضؾ يْمؾ وشمٗمتح اًمْم٤مد ضال

 وهم٤مب وومالٟم٤ًم أٟمسٞمف.

، وٓ شمٓمػم هل٤م -سمْمؿ اجلٞمؿ-ُمـ اًمقضمد وضمد اعمٓمٚمقب يمققمد وورم سمجده وجيده  )اًمقاضمد(و 

 وضمدًا ووضمقدًا ووضمداٟم٤ًم واضمداٟم٤ًم سمٙمرسمه٤م ادريمف، واًمامل وهمػمه جيده وضمدًا ُمثٚمث٦موضمدًا وضمدًة و

                                                           

وىمد يٙمقن اًمقًمد مجع اًمقًمد، ُمثؾ أؾمد وأؾمد. واًمقًمد: سم٤مًمٙمرس: ًمٖم٦م ذم اًمقًمد. وي٘م٤مل: ُم٤م أدرى أي وًمد اًمرضمؾ  (1)

هق، أي أي اًمٜم٤مس هق. واًمقًمٞمد:اًمّمبك واًمٕمبد، واجلٛمع وًمدان ووًمدة. واًمقًمٞمد: اًمّمبٞم٦م وإُم٦م، واجلٛمع اًمقٓئد. 

اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م : إلؾمامقمٞمؾ سمـ ًْمداٌن وَوٓئُِد)يٜمٔمر: وىم٤مل اسمـ ؾمٞمدة إٟمثك َوًمٞمَدٌة واجلٛمُع وِ 

-هـ1399(،2هـ(، حت٘مٞمؼ: أمحد قمبد اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم سمػموت، اًمٓمبٕم٦م )393مح٤مد اجلقهري )ت

هـ(، اعمح٘مؼ: 458اعمخّمص، ٕيب احلسـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾمٞمده اعمرد )اعمتقرم: ، و268/ 3، م1979

 .(56/ 1 م،1996 هـ1417 إومم،: اًمٓمبٕم٦م سمػموت، –ظمٚمٞمؾ إسمراهؿ ضمٗم٤مل، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 

ضَم٤مَج: أمُّ اًمقًمِٞمِْد. ذيمره ص٤مطم٥م اعمحٞمط ذم اًمٚمٖم٦م ٓسمـ قمب٤مد )يٜمٔمر: اعمحٞمط ذم اًمٚمٖم٦م، إلؾمامقمٞمؾ سمـ قمب٤مد  (2) ويُمٜمَْٞم٦ُم اًمدَّ

 (.359/ 2هـ(، 385سمـ قمب٤مد )اعمتقرم:  سمـ اًمٕمب٤مس، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓم٤مًم٘م٤مين، اعمِمٝمقر سم٤مًمّم٤مطم٥م

ٚمَْْمَٚم٦ُم وإُْضٚمقًَم٦ُم  (3) ؾُّ وُيَْمؿُّ واًمْمَّ الًَم٦ُم واًمْمَّ الُل واًمْمَّ ٦مُ  -سم٤مًمْمؿ–ٟم٘مال قمـ ص٤مطم٥م اًم٘م٤مُمقس: اًمْمَّ - واًمِْمٚمَّ

َٚمُؾ  -سم٤مًمٙمرس يم٦مً  واًمْمَّ ٚمقُل  وَُمٚمِٚم٧ُْم، يَمَزًَمٚم٧َْم  َضٚمِٚم٧َْم  اهلَُدى، ِضدُّ : حمرَّ ،: واًمْمَّ  يَمَٛمٚمِٚم٧َْم، اًمٓمَّريَؼ  َضٚمِٚم٧َْم  اًمْم٤ملُّ

  ويمؾُّ 
ٍ
ؾَّ هق قَمٜمِّل، وأَضؾَّ ومالٌن اًمبٕمػَم واًمَٗمَرَس: َذَهب٤م قمٜمف يمَْمٚمَُّٝمام، وَضؾَّ َيِْمؾ وَض  ًَمف، هُيَْتَدى ٓ ُُم٘مٞمؿٍ  رء

ًٓ: ض٤مَع وُم٤مَت وص٤مَر شُمراسم٤ًم وقِمٔم٤مُم٤ًم وظَمِٗمَل وهم٤مَب و ومالٟم٤ًم: ُأٟمِْسَٞمُف، وُمٜمف: وأَ  ـَ اًمْم٤مًملَِم، وشمٗمتُح اًمْم٤مُد َضال َٟم٤م ُم

ًَٓم٦ِم وسم٤مًمٗمتِح )يٜمٔمر: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ًمٚمٗمػموز آسم٤مدي، ص:  ٦ُم سم٤مًمْمؿ: احِلْذُق سم٤مًمدَّ ٚمَّ وَضٚمَّٜمل: َذَه٥َم قَمٜمِل، واًمْمُّ

1324.) 



 

 

[اؾمتٖمٜمك، وقمٚمٞمف ومـ)ُمـ( ُمـ شم٠ميت عمٕم٤مٍن اؾمؿ سمٛمٕمٜمك اًمذي، وُمٕمٜمك قمـ اًمٙمالم اًمٙمثػم 5]و،(1)وضمدًة 

اعمتٜم٤مهل ذم اًمبٕم٤مد واًمٓمقل، وذًمؽ اٟمؽ اذا ىمٚم٧م ُمـ ي٘مؿ أىمؿ ُمٕمف يم٤من يم٤مومٞم٤ًم ُمـ ذيمر مجٞمع اًمٜم٤مس، 

ًمقٓ هق شمب٘مك ُمتحػمًا وًمام دمد امم همرضؽ ؾمبٞمالً، وشمٙمقن ًمالؾمتٗمٝم٤مم اعمحض، ويثٜمك وجيٛمع ذم و

احلٙم٤مي٦م، ومٞم٘م٤مل ُمٜم٤من وُمٜمقن، واذا ىمٚم٧م ُمـ قمٜمدك اهمٜم٤مك قمـ ذيمر اًمٜم٤مس، وشمٙمقن ذـمٞم٦م، وُمقصقًم٦م، 

 وٟمٙمرًة ُمقصقوم٦ًم، وٟمٙمرة شم٤مُم٦ًم.

وًمٙمـ اهل٤مء ًمت٠مٟمٞم٨م  (2)هل اًمتقبشم٤مب ُمـ ذٟمقسمف يتقب شمقسم٤ًم وشمقسم٦ًم اىمٚمع، وىمٞمؾ: اًمتقسم٦م  شم٤مب()

اعمّمدر، وىمٞمؾ: اًمتقسم٦م واطمدة يم٤مًمرضسم٦م ومٝمق شم٤مي٥م، وشم٤مب اهلل قمٚمٞمف همٗمر ًمف واٟم٘مذه ُمـ اعمٕم٤ميص، ومٝمق 

 شمقاب ُمب٤مًمٖم٦م، واؾمتت٤مسمف ؾم٠مًمف أن يتقب.

شم٘مدم أن اًمّمحٞمح اٟمف همػم ُمِمتؼ وقمغم اًم٘مقل سمف أصٚمف )هلإ( دظمٚم٧م قمٚمٞمف إًمػ واًمالم  )امم اهلل(

ؿ ٟم٘مٚم٧م طمريم٦م اهلٛمزة إمم اًمالم وؾم٘مٓم٧م ومب٘مل اهلل، ومٚمام وضمد ُمثالن ؾمٙمـ أوهلام طمّمؾ ومب٘مك اإلًمف، صم

 اإلدهم٤مم وومخؿ ًمٚمتٕمٔمٞمؿ ًمٙمٜمف يرىمؼ ُمع يمرس ُم٤م ىمبٚمف.

وقمغم ُم٤م ذم اهل٤مء ُمـ اًمزي٤مدة أىمقل، زي٤مدة إؾمامء طمروومٝم٤م: طمروف اعمد، واًمٚملم، واًمت٤مء، )شمقسم٦ًم( 

إومٕم٤مل طمروومٝم٤م: طمروف اعمد، واًمٚملم، واًمت٤مء، واًمسلم، واهل٤مء، واعمٞمؿ، واًمٜمقن، واهلٛمزة، وزي٤مدة 

 (.، وجيٛمٕمٝم٤م )اًمٞمقم شمٜمس٤مه(3)واعمٞمؿ، واًمٜمقن، واهلٛمزة

                                                           

ُدُه  (1) وٓ َٟمٔمػَم هَل٤م وضْمدًا وضِمَدًة  -سمْمؿِّ اجِلٞمؿِ -ٟم٘مال قمـ ص٤مطم٥م اًم٘م٤مُمقس: َوضَمَد اعمٓمْٚمقب يمَققَمَد وَوِرَم جَيُِدُه وجَيُ

َث٦ًم وضِمَدًة: اؾْمَتْٖمٜمْك، وقمٚمٞم-سمٙمرِسمِه٤م-وُوضْمدًا َوُوضمقدًا وِوضْمداٟم٤ًم وا ضْمداٟم٤ًم  ُه جَيُِدُه وضْمدًا ُُمَثٚمَّ ف : أْدَريَمُف و اًمامَل وهَمػْمَ

ـْ يٙمرُس ُم٤مِضٞمِف )يٜمٔمر:  ُد وضْمدًا وضِمَدًة وَُمْقضِمَدًة: هَمِْم٥َم، وسمف َوضْمدًا: ذم احل٥ُمِّ وم٘مْط ويمذا ذم احلُْزِن ًْمِٙم جَيُِد وجَيُ

 (.413اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ًمٚمٗمػموز آسم٤مدي، ص: 

)اًمتَّْقسَم٦ُم( هل )اًمتَّْقُب( وًمٙمـ اهل٤مء  اًم٘مقل: ًمٚمٗمٞمقُمل: ىم٤مل يتقب ُمـ ذٟمبف )َيُتقُب( )شَمْقسًم٤م َوشَمْقسَم٦ًم َوَُمَت٤مسًم٤م( أىمٚمع وىمٞمؾ:  (2)

ًمت٠مٟمٞم٨م اعمّمدر، وىمٞمؾ: )اًمتَّْقسَم٦ُم( واطمدة يم٤مًمرضسم٦م ومٝمق )شَم٤مئ٥ٌِم( و )شَم٤مَب( اهلل قمٚمٞمف همٗمر ًمف وأٟم٘مذُة ُمـ اعمٕم٤ميص ومٝمق 

اٌب( ُمب٤مًمٖم٦م و)اؾْمَتَت٤مسَمُف( ؾم٠مًمف أن يتقب: اعمّمب٤مح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمبػم،   (.78/ 1)شَمقَّ

ذم زي٤مدات إؾمامء وإومٕم٤مل: زي٤مداُت إؾَمامء: طمروُف اعمْدِّ واًمٚمِّلم، واًمت٤مء، واهل٤مء، واعمٞمؿ، واًمٜمقن،  اًم٘مقل (3)

يٜمٔمر: ُمٕمجؿ واًمالم، واهلٛمزة، وزي٤مداُت إوَمٕم٤مل: طمروُف اعْمَدِّ واًمٚمِّلم، واًمت٤مء، واًمسلم، واعمٞمؿ، واًمٜمقن، واهلٛمزة )

هـ(، حت٘مٞمؼ: ديمتقر أمحد خمت٤مر 354ٞمؿ سمـ احلسلم اًمٗم٤مرايب، )اعمتقرم: ديقان إدب، ٕيب إسمراهٞمؿ إؾمح٤مق سمـ إسمراه

 (.1/77م، 2443 -هـ  1424، اًم٘م٤مهرة، ُم١مؾمس٦م دار اًمِمٕم٥مقمٛمر، ُمراضمٕم٦م: ديمتقر إسمراهٞمؿ أٟمٞمس، 



 

   

 

 

أي: ص٤مطمبٝم٤م، واًمٜمّمقح اًمّم٤مدىم٦م، أو أن ٓ يرضمع إمم ُم٤م شم٤مب قمٜمف، أو أن ٓ يٜمقي  )ٟمّمقطم٤ًم(

، وهق ٟم٤مصح [ وًمف يمٛمٜمٕمف ٟمّمح٤ًم وٟمّم٤مطم٦ًم وٟمّم٤مطمٞم٦مً 6اًمرضمقع، وؾمٛمقا ٟم٤مصح٤ًم وٟمّمٞمح٤ًم وٟمّمحف]و،

، وٟمّمح ًمزيد واٟمّمح ًمٖم٦ًم ومّمٞمح٦م إن (1)وٟمّمٞمح ُمـ ٟمّمح وٟمّم٤مح وآؾمؿ اًمٜمّمٞمح٦م وٟمّمح ظمٚمص

 .(2)أردت أن اٟمّمح ًمٙمؿ 

–ٟمسٞم٧م اًمٌمء شمٜمس٤مه ٟمسٞم٤مٟم٤ًم شمريمتف قمـ همٗمٚم٦ٍم وذهقٍل، أو ُمع اًمٕمٛمد، وٟمسٞم٤ًم وٟمس٤مي٦م  )أٟمسك(

 ُم٤م ًمٖم٦مٍ  قمغم -وسم٤مًمٗمتح سم٤مًمٙمرس- واًمٜمزء واًمتْمٕمٞمػ، سم٤مهلٛمز ويتٕمدي طمٗمٔمف، ضد وٟمسقةً  -سمٙمرسهـ

  .(3)اقمتالهل٤م ظمرق ُمـ اعمرأة شمٚم٘مٞمف ُم٤م وهبام ٟمز،

شمثب٧م اًمٗمف ًمٗمٔم٤ًم ٓ ظمٓم٤ًم يمام ذم )اًمرمحـ( ، وشمٕمقض ومٞمف اعمٞمؿ قمـ ي٤مء اًمٜمداء ومٞم٘م٤مل: اًمٚمٝمؿ،  )اهلل(

 وؿمذ: ي٤م اًمٚمٝمؿ، يمام ذم ىمقًمف: 

 (4) اًمٚمَُّٝمامَّ  طمدث أًماّم    َأىُمقل َي٤م اًمٚمَُّٝمؿَّ َي٤ماٟمك إذا ُم٤م 

                                                           

ٍح اًمٜمص ُمـ ص٤مطم٥م اًم٘م٤مُمقس ىمقًمف: َٟمَّمَحُف وًمف يمٛمٜمٕمف ُٟمّْمح٤ًم وَٟمّم٤مطَم٦ًم وَٟمّم٤مطِمَٞم٦ًم وهق ٟم٤مِصٌح وَٟمِّمٞمٌح ُمـ ُٟمّمَّ  (1)

٤مٍح، وآؾمُؿ: اًمٜمَّّمٞمَح٦ُم، وَٟمَّمَح: ظَمَٚمَص )يٜمٔمر: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ًمٚمٗمػموز آسم٤مدي،   (.312وُٟمّمَّ

واًمٜمُّّْمُح: ٟم٘مٞمض اًمٖمش، ُمِمتؼ ُمٜمف، َٟمَّمح ًمف وٟمَّمَحف َيٜمَّْمُح ُٟمّْمح٤م وُٟمّمقطم٤م وٟمّمٞمح٦ًم وٟمِّم٤مطم٦ًم وَٟمَّم٤مطِمَٞم٦ًم، وذم  (2)

 اًمتٜمزيؾ: )و أٟمَّْمُح ًمٙمؿ( ىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م:

 ٟمَّمْح٧ُم سمٜمل قَمْقٍف ومٚمؿ يَتَ٘مبَّٚمقا ... رؾمقزم ومل شمٜمَْجْح ًمدهيؿ وؾم٤مئكم

هـ(، اعمح٘مؼ: قمبد 458) يٜمٔمر: اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ، ٕيب احلسـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾمٞمده اعمرد )ت: 

 (.465/ 1 م، 2444 - هـ 1421 إومم،: اًمٓمبٕم٦م سمػموت، –احلٛمٞمد هٜمداوي، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 .1725اعمحٞمط ًمٚمٗمػموز آسم٤مدي، ص:  يٜمٔمر: اًم٘م٤مُمقس (3)

 طمٙمؿ اجلٛمع سملم طمرف اًمٜمداء وأل : وسمٞم٤من طمٙمؿ طمذف طمرف اًمٜمداء ذم ًمٗمظ اجلالًم٦م )اهلل(: (4)

 َوحَمِْٙمكَّ اجْلَُٛمْؾ 
ِ
َّٓ َُمَع اهلل  َوسم٤ِمْضٓمَِرار ظُمصَّ مَجُْع َي٤م َوَأْل....... إِ

ُٝمؿَّ رم ىَمِريضِ  َوإيَْمَثرُ  ُٝمؿَّ سم٤ِمًمتَّْٕمِقيِض...... َوؿَمذَّ َي٤م اًمٚمَّ  اًمٚمَّ

 (3/263)يٜمٔمر:ذح اسمـ قم٘مٞمؾ قمغم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ،           

واًمبٞم٧م ًمٚمحٓمٞمئ٦م: إين إذا ُم٤م طمدٌث أًماّم.....أىمقل: ي٤م اًمٚمٝمَؿ ي٤م اًمٚمٝمام )يٜمٔمر : إضمقسم٦م اجلٚمٞم٦م عمـ ؾم٠مل قمـ ذح اسمـ 

 (154/ 3قم٘مٞمؾ قمغم إًمٗمٞم٦م، 



 

 

شمثٜمٞم٦م طم٤مومظ، واحلٗمٔم٦م حمريم٦م اًمذيـ حيّمقن أقمامل اًمٕمب٤مد ُمـ اعمالئٙم٦م، واعمالئٙم٦م ُمع  و)طم٤مومٔمٞمف(

: احلٗمٔم٦م اعمقيمٚمقن سمحٗمظ (2)، وىم٤مل سمٕمض اعمتٙمٚمٛملم(1)يمقهنؿ يتِمٙمٚمقن أضمس٤مم ٟمقراٟمٞم٦م ٓ يٕمّمقن اهلل

ي٘مع  اًمبنم اًمّمٖمػم واًمٙمبػم واًمٙم٤مومر حيٗمٔمقهنؿ ُمـ اجلـ سمؾ وُمـ همػمهؿ ُمـ ٟمحق احلٞم٤مت، وُم٤م

ومب٤مإلرادة، واًمٙمتب٦م اًمذيـ يٙمتبقن اخلػم واًمنم طمراُم٤ًم او ُمٙمروه٤ًم، وُمـ ومْمؾ اهلل أن ُمٚمؽ احلسٜم٤مت 

، وم٤مذا ُم٤مت اًمٕمبد (3)يٛمٜمع ُمٚمؽ اًمسٞمئ٤مت قمـ اًمٙمت٤مسم٦م ؾم٧م ؾم٤مقم٤مت ًمٕمؾ اًمٕمبد يتقب وٓ يٙمتبف قمٚمٞمف

، واًمامل رقم٤مه، ، واًم٘مرآن اؾمتٔمٝمره، وطمٗمٔمف يمٕمٚمٛمف طمرؾمفضمٚمس٤م قمغم ىمؼمه يستٖمٗمران ًمف إن يم٤من ُم١مُمٜم٤مً 

 .(4)ومٝمق طمٗمٞمظ وطم٤مومظ ُمـ طمٗم٤مٍظ وطمٗمٔم٦ٍم ورضمؾ طم٤مومظ اًمٕملم ٓ يٖمٚمبف اًمٜمقم

[ يَمَٚمَٛمف يمجرطمف، وآؾمؿ اجلُرح 7مجع ضم٤مرطم٦ٍم ُمـ اجلرح وضمرطمف يمٛمٜمٕمف]و،)وضمقارطمف( 

ومجٕمف  ضمريح واُمرأة ورضمؾ ضمراطم٦ٍم، مجع -سم٤مًمٙمرس–واجِلراح  : اضمراح،سم٤مًمْمؿ، ومجٕمف ضمروح وىمؾ

                                                           

ؾ سم٤مًمٌمء حيَٗمٔمْف. واحلََٗمَٔم٦ُم مجع احل٤مومظ، وهؿ  (1) احِلْٗمظ: ٟم٘مٞمض اًمٜمِّسٞم٤من، وهق اًمتَّٕم٤مهُد وىمّٚم٦م اًمَٖمْٗمٚم٦م، واحلَٗمٞمظ: اعمَُقيمَّ

وآطمتٗم٤مظ: ظُمُّمقص احلٗمظ، شم٘مقل: اطمتٗمٔم٧م سمف ًمٜمٗمز،  اًمذيـ حُيُّمقن أقمامل سمٜمل آَدم ُمـ اعمالئٙم٦م.

ْ٘مٓم٦م ذم اًمٙمالم وإُمقر.  ٚمٞمؽ.واؾمَتْحَٗمٔمُْتف يمذا أي: ؾم٠مًمَتف حيَٗمٔمف قم ظ: ىِمّٚم٦م اًمَٖمْٗمٚم٦م طَمَذرًا ُمـ اًمسَّ واًمَتَحٗمُّ

ٚمقات واًمٕمٚمؿ وٟمحقه)يٜمٔمر: اًمٕملم: ٕيب قمبد اًمرمحـ اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد  واعمُح٤موَمٔم٦م: اعمُقافَمب٦م قمغم إُمقر ُمـ اًمّمَّ

 (.214/ 1اًمس٤مُمرائل، دار وُمٙمتب٦م اهلالل، هـ(، حت٘مٞمؼ: د.ُمٝمدي اعمخزوُمل، ود.إسمراهٞمؿ175اًمٗمراهٞمدي )ت

 سمحث٧م ذم يمت٥م اًمٙمالم وهمػمه٤م ومٚمؿ أىمػ قمغم ُمـ ىم٤مل هبذا اًم٘مقل ُمـ اعمتٙمٚمٛملم. (2)

اًمذي أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم واسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م  اىمتبس اجلذاُمل )رمحف اهلل( هذا اًمٙمالم ُمـ طمدي٨م اًمٜمبل(3)

٥م اًمِمامل ًمػمومع اًم٘مٚمؿ ؾم٧م ؾم٤مقم٤مت قمـ اًمٕمبد اعمسٚمؿ اعمخٓمئ أو )إن ص٤مطمىم٤مل :  قمـ أيب أُم٤مُم٦م  أن اًمٜمبل 

اعمزء وم٢من ٟمدم واؾمتٖمٗمر اهلل ُمٜمٝم٤م وأًم٘م٤مه٤م وإٓ يمتب٧م واطمدة( )يٜمٔمر: طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمب٘م٤مت إصٗمٞم٤مء، ٕيب 

، واعمٕمجؿ 6/124م،1974 -هـ 1394ُمٍم،  -هـ(، دار اًمسٕم٤مدة 434ٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمبد اهلل إصبٝم٤مين )ت

 ، اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمبٕم٦م اعمقصؾ، –ًمسٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماين، ُمٙمتب٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ اًمٙمبػم، 

 (.7781)8/185م،1983 -هـ1444

٤مٍظ وطَمَٗمَٔم٦ٍم، ورضُمٌؾ طم٤مومُِظ  طَمِٗمَٔمف يمَٕمٚمَِٛمف: طَمَرؾَمف و اًم٘مرآَن: اؾْمَتٔمَْٝمَره  (4) و اًمامَل: َرقم٤مُه ومٝمق طَمٗمٞمٌظ وطم٤مومٌِظ ُمـ طُمٗمَّ

 احلُْسٜمَك: اًمذي ٓ َيْٕمُزُب قمٜمف رٌء 
ِ
 يم٤محل٤مومِِظ و ذم إؾْمامء

ِ
ُؾ سم٤مًمٌمء ذم اًمٕملِم: ٓ َيْٖمٚمُِبف اًمٜمَّْقُم، واحلَٗمٞمُظ: اعمَُقيمَّ

ْٛمقاِت وٓ ذم إرِض )يٜمٔمر: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ًمٚمٗمػمو  (.897ز آسم٤مدي ،ص: اًمسَّ



 

   

 

 

ويمسٛمع اص٤مسمتف وؿمتٛمف، وؿم٤مهدًا اؾم٘مط قمداًمتف  وضمرح يمٛمٜمع ايمتس٥م يم٠مضمؽمح، وومالٟم٤ًم ؾمّبفُ  ضمرطمل،

وضمرطم٧م ؿمٝم٤مدشمف، واجلقارح إٟم٤مث اخلٞمؾ، وأقمْم٤مء اإلٟمس٤من اًمتل شمٙمتس٥م، وذوات اًمّمٞمد  ضمراطم٦م،

 .(1)ُمـ اًمٓمػم واًمسب٤مع

مجع يمجب٤مٍل، واًمب٘مع حمريم٦م ذم اًمٓمػم واًمٙمالب يم٤مًمبٚمؼ ذم اًمدواب، وسم٘مع يمٗمرح: سَمٚمَِؼ، وسم٘م٤مع( )

وسمف: ايمتٗمك وآرض ُمٜمف ظمٚم٧م، واعمست٘مك: اٟمتْمح اًمامء قمغم سمدٟمف  وم٤مسمتٚم٧م ُمقاضع ُمٜمف، وُمٜمف ىمٞمؾ 

رُمل سمٙمالٍم ىمبٞمح، واًمب٤مىمٕم٦م اًمرضمؾ  ًمٚمس٘م٤مة: اًمب٘مع سم٤مًمْمؿ، وُم٤م ادرى ايـ سم٘مع: ذه٥م يمب٘مع ويمٕمٜمل

ٞم٦م واًمزيمل اًمٕم٤مرف ٓ يٗمقشمف رء وٓ يدهك واًمٓم٤مير ٓ يرد اًمِم٤مرب ظمقف ان يّم٤مد، واٟمام اًمداه

ينمب ُمـ اًمب٘مٕم٦م وهل اعمٙم٤من يستٜم٘مع ومٞمف اًمامء وسم٤مًمْمؿ ويٗمتح اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ إرض قمغم همػم هٞمئ٦م اًمتل 

 .(2)إمم ضم٤مٟمبٝم٤م

                                                           

: أضْمراٌح، واجِلراُح سم٤مًمٙمرس: مَجُْع ضِمراطَم٦ٍم، (1) طَمُف وآؾْمُؿ: اجلُْرُح سم٤مًمْمؿ، ضُمروٌح وىَمؾَّ  ضَمَرطَمُف يمَٛمٜمََٕمُف: يَمَٚمَٛمُف يَمَجرَّ

َح  ووُمالٟم٤ًم: ؾَمبَُّف وؿَمَتَٛمُف و ؿم٤مِهدًا: أؾْمَ٘مَط قَمَداًَمَتُف،  وَرضُمٌؾ واُمرأٌة ضَمريٌح، ضَمْرطمك، وضَمَرَح يمٛمٜمع: ايمَتَس٥َم يم٤مضْمؽَمَ

ويمَسِٛمَع: أص٤مسَمتُْف ضِمراطَم٦ٌم وضُمِرطَم٧ْم ؿَمٝم٤مَدشُمف، واجلَقاِرُح: إٟم٤مُث اخلَٞمِْؾ وأقْمْم٤مُء آٟمس٤مِن اًمتل شَمْٙمَتِس٥ُم وذواُت 

، وهذه اًمٜم٤َّمىَم٦ُم وإشَم٤مُن ُمـ ضَمقاِرِح اًمام ػْمِ ب٤مِع واًمٓمَّ ٞمِْد ُمـ اًمسِّ طِمِؿ وآؾمتِْجراُح : اًمَٕمٞم٥ُْم اًمّمَّ ٦ٌم ُُمْ٘مبَِٚم٦ُم اًمرَّ ِل أي: ؿم٤مسمَّ

 (.275واًمَٗمس٤مُد )يٜمٔمر: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ًمٚمٗمػموز آسم٤مدي، ص: 

، وسَمِ٘مَع يمٗمِرَح: سَمٚمَِؼ و سمف: ايْمَتَٗمك و إرُض ُمٜمف: ظَمَٚم٧ْم  (2) وابِّ ػْمِ واًمِٙمالِب: يم٤مًمَبَٚمِؼ ذم اًمدَّ يم٦ًم ذم اًمٓمَّ  اًمَبَ٘مُع حمرَّ

ـَ سَمَ٘مَع: َذَه٥َم واعمُْستَ  ٘م٤مِة: اًمُبْ٘مُع سم٤مًمْمؿ، وُم٤م أدري أي ِ٘مل: اٟمَْتَْمَح اًمامُء قمغم سَمَدٟمِف وم٤مسْمَتٚم٧َّْم ُمقاِضُع ُمٜمف، وُمٜمف ىمٞمؾ ًمٚمسُّ

ُبُع أو اًمٖمراُب إسْمَ٘مُع أو اًمٙمٚم٥ُم إسْمَ٘مُع، واًم َع، ويمُٕمٜمِل: ُرُِمَل سمٙمالٍم ىَمبٞمٍح، واًمب٤مىِمُع ذم سمٞم٧ِم إظْمَٓمِؾ: اًمْمَّ ٦ُم: ب٤مىِمٕمَ يمَب٘مَّ

يملُّ اًمٕم٤مِرُف ٓ َيُٗمقشُمُف رٌء وٓ ُيْدَهك واًمٓم٤مئُر ٓ َيِرُد اعَمِم٤مِرَب ظَمْقَف أن ُيّم٤مَد وإٟمام َينْمَ  ُب اًمرضمُؾ اًمداهٞم٦ُم واًمذَّ

 ُمـ اًمَبْ٘مَٕم٦ِم: وهل اعمٙم٤مُن َيْسَتٜمِْ٘مع ومٞمف اًمامُء وسم٤مًمْمؿ وُيْٗمَتُح: اًمِ٘مٓمَْٕم٦ُم ُمـ إرِض قمغم همػِم َهٞمَْئ٦ِم اًمتل إمم ضَمٜمْبِٝم٤م

ٕم٤مُن يمِجب٤مٍل، وسمِ٘م٤مُع يمٚم٥ٍم: ىُمْرَب ِدَُمِْمَؼ سمف ىَمؼْمُ إًْمٞم٤مَس قمٚمٞمف اًمسالُم، وأرٌض سَمِ٘مَٕم٦ٌم يمٗمِرطم٦ٍم: ومٞمٝم٤م سُمَ٘مٌع ُمـ اجلَراِد، وسُم٘مْ 

قداِن، واًمُبْ٘مُع سم٤مًمْمؿ: سمئٌر  وِم وُمـ اًمسُّ ُؿ ُمـ اًمرُّ اًمِم٤مِم سم٤مًمْمؿ: ظَمَدُُمُٝمؿ وقمبِٞمُدهؿ ًمبٞم٤مِضِٝمؿ ومُحَْرهِتِؿ، أو ٕهَنَّ

ْ٘مٞم٤م اًمتل سمِٜمَْ٘م٥ِم سمٜمل ديٜم٤مٍر وسمال ٍٓم : ع سم٤مًمِم٤مِم سمدي٤مِر سمٜمل يمٚم٥م . ويمُٕمثاْمَن: ىُمْرَب قَملم اًمِٙمؼِمي٧م، سم٤معم ديٜم٦ِم، أو هل اًمسُّ

سمػِم وسمَ  وٍب ؿَمتَّك، وسَمِ٘مٞمُع اًمَٖمْرىَمِد: َٕٟمف يم٤مَن َُمٜمْبَِتُف، وسَمِ٘مٞمُع اًمزُّ ٞمِْؾ ِ٘مٞمُع اخلَ واًمَبِ٘مٞمُع: اعَمْقضُع ومٞمف ُأُروُم اًمِمجِر ُمـ ُُضُ

 (.949وسَمِ٘مٞمُع اخلَبَْجَب٦ِم )يٜمٔمر: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ًمٚمٗمػموز آسم٤مدي، ص: 



 

 

وأروض ، ومل يسٛمع أرض٦م ومجٕمف أرض٤مت (1)ُم١مٟمث٦م اؾمؿ ضمٜمس أو مجع سمال واطمٍد  )إرض(و

مجع ارٍض ًمٙمـ ؿمذ ىمٞم٤مؾم٤ًم ومٝمق مجع شمٙمسػم ًمتٖمػم سمٜم٤مئف،  -سمٗمتح اًمراء-وإرايض همػم ىمٞم٤مد، وارضقن 

، وٓ راَض ًَمَؽ يمال أمَّ ًَمَؽ، واِرَض٧ِم اًمَ٘مرطم٦م يمٗمرَح جَمٚم٧م وومسدت يم٤مؾْمَت٠مرَض٧ْم، (2)وٕٟمف همػم قم٤مىمؾ

 ظمٚمٞم٘م٦م ًمٚمخػم. وارض٧ِم آرض يمٙمرم ومٝمل ارض اريْم٦م زيمٞم٦م ُمٕمجب٦م ًمٚمٕملم

[، واخلطء واخلٓم٤مء 8أصٚمف ظمٓم٤مئل ىمٚمب٧م اًمث٤مٟمٞم٦م ي٤مء صمؿ أًمٗم٤ًم"]و، ويم٤من مجع ظمٓمٞمئ٦م،)ظمٓم٤مي٤مه( و

 (3)أو ًمثٖم٦مواخلٓمآ سم٤معمد ضد اًمّمقاب، وىمد أظمٓم٠م إظمٓم٤مًء وظم٤مـمئ٦م وختٓم٠م وظمٓملء وأظمٓمٞم٧م ًمٖم٦م رديئ٦م 

 وشمٖمٞمػم، وظمٓملء ذم ذٟمبف وأظمٓم٤مء ؾمٚمؽ ؾمبٞمؾ ظمٓم٠م قمٛمدًا أو هَمػَمُه، واخل٤مـملء ُمتٕمٛمدة، واخلٓمٞمئ٦م

 .(4)اًمذٟم٥م أو ُم٤م شمٕمٛمد ُمٜمف يم٤مخلطء سم٤مًمٙمرس، واخلٓم٤مء ُم٤م مل يتٕمٛمد

مجع ذٟم٥م وهق آصمؿ، ومجع اجلٛمع ذٟمقسم٤مت، وىمد أذٟم٥م وسم٤مًمتحريؽ واطمد آذٟم٤مب، )وذٟمقسمف(  

 ومٚمؿ شماله -سم٤مًمْمؿ– ويذٟمبف -سم٤مًمٙمرس–وأذٟم٤مب اًمٜم٤مس وذٟمب٤مهتؿ حمريم٦م اشمب٤مقمٝمؿ وؾمٗمٚمتٝمؿ، وذٟمبف يذٟمبف 

                                                           

وإَرض ُم١مٟمث٦م سمدًمٞمؾ )َوأظْمَرضَم٧ِم إَْرُض َأصْمَ٘م٤مهَل٤َم(، وهل مم٤م ٓ يٕم٘مؾ ىَمٓمْٕم٤ًم وإِٟمام طَمؼُّ هذا اإِلقمراب أي: اًمذي  (1)

ذه أَرُضقَن، ورأي٧م أَرِضلَم، وُمررت جيٛمع سم٤مًمقاو واًمٜمقن أن يٙمقن ذم مجع شمّمحٞمح عمذيمِر قم٤مىمِؾ، شم٘مقل: ه

ـْ ؾَمبِْع أَرِضلَم َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم( ورسمام ؾمٙمٜم٧م اًم ىَمُف ُِم ـْ َأْرًض ـُمقِّ ـْ هَمَْم٥َم ىِمٞمَد ؿِمؼْمٍ ُِم راء ذم سم٠مَرِضلَم، وذم احلدي٨م )َُم

 اًمرضورة يم٘مقًمف: 

ـْ سمِٜمل ... َهَداِد ظَمٓمِٞم٥ٌم وَمق  ٧ِم إْرُضقَن إِْذ ىَم٤مَم ُِم َق َأقْمَقاد ُِمٜمؼَْمِ )ذح ؿمذور اًمذه٥م ذم ُمٕمروم٦م يمالم ) ًَمَ٘مْد َضجَّ

اًمٕمرب، ًمٕمبد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ أمحد سمـ قمبد اهلل اسمـ يقؾمػ، أسمق حمٛمد، مج٤مل اًمديـ، اسمـ هِم٤مم )اعمتقرم: 

 (.74: ص ؾمقري٤م، –هـ(، اعمح٘مؼ: قمبد اًمٖمٜمل اًمدىمر، اًمنميم٦م اعمتحدة ًمٚمتقزيع 761

( ىمٞم٤مؾم٤ًم ٕٟمف مجع شمٙمسػم، وُمٗمرده ُم١مٟم٨م سمدًمٞمؾ أريْم٦م وهمػم مجع أرض  -سمٗمتح اًمراء-َوأرُضقَن  (2) سمسٙمقهن٤م )ؿَمذَّ

قم٤مىمؾ )ذح إؿمٛمقين قمغم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ، ًمٕمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٞمسك، أسمق احلسـ، ٟمقر اًمديـ إؿُْمُٛمقين اًمِم٤مومٕمل 

 (.61/ 1،م1998 -هـ1419ًمبٜم٤من، اًمٓمبٕم٦م: إومم  -هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت944)اعمتقرم: 

ه (3) ثْٖم٦ُم: َأن شَمْٕمِدَل احلْرَف إمِم طَمْرٍف هَمػْمِ  (.8/448)يٜمٔمر: ًمس٤من اًمٕمرب،  اًمٚمُّ

 .123/ 1يٜمٔمر: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، (4)



 

   

 

 

 (2)اًمذٟم٥م، وُمـ إي٤مم اًمٓمقيؾ اًمنم (1)اًمقاومد اًمٗمرس -سم٤مًمٗمتح واًمذٟمقب يم٤مؾمتذٟمبف، أصمره يٗم٤مرق

 ، ومجٕمف اذٟمبف وذٟم٤مئ٥م وذٟم٤مب. ، واحلظ واًمٜمّمٞم٥مواًمدًمق أو ومٞمٝم٤م اًمامء أو اعمألى، أو دون اعمأل

 ذقم٧م ذم إقمراسمف وم٘مٚم٧م:(3)وًمام أهنٞم٧م اًمٙمالم قمغم ُم٤م يتٕمٚمؼ سمف ُمـ اًمٚمٖم٦م 

، ممٜمقع ُمـ (4)، واًمث٤مين اؾمؿ ًمدظمقل قمالُم٤مت إؾمامء قمٚمٞمفمجٚم٦م ظمؼمي٦م ُمرومققم٦م اجلزئلم)هلل أومرح( 

ًمٚمزوم اًمقصٗمٞم٦م ووزن اًمٗمٕمؾ، وٓ يٜمٍمف قمـ صٞمٖم٦م أومٕمؾ ًمٙمـ اهلٛمزة يمثر طمذومٝم٤م ذم ظمػٍم (5)اًمٍمف 

وٍذ ًمٙمثرة آؾمتٕمامل، وىمد يٕم٤مُمؾ ُمٕم٤مُمٚمتٝمام ذم ذًمؽ أطم٥م يم٘مقًمف:) وطم٥م رء إمم اإلٟمس٤من ُم٤م 

                                                           

 أراد سم٤مًمقاومد: اًمقاومر يمام فمٝمرت اعمٗمردة قمٜمد ص٤مطم٥م اًم٘م٤مُمقس. (1)

ٟم٥ُْم: آصْمُؿ ج: ُذُٟمقٌب وضم٩م: ُذُٟمقسم٤مٌت  (2) ، وىمد أْذَٟم٥َم وسم٤مًمتحريؽ: واطِمُد إَْذٟم٤مِب، وَذَٟم٥ُم اًمَٗمَرِس: َٟمْجٌؿ ُيِْمبُِٝمف، اًمذَّ

ٟمِبَّك سم٤مًمٙمرِس: اًمذَّ  ُٟمبَّك سمَْمّٛمِٝمام واًمذِّ ٟم٤مسَمك واًمذُّ َٟم٥ُم، وأْذٟم٤مُب وَذَٟم٥ُم اًمثَّْٕمَٚم٥ِم، َٟمب٧ٌْم ُيِْمبُِٝمف، وَذَٟم٥ُم اخلَٞمِْؾ: َٟمَب٤مت، واًمذُّ

يَم٦ًم:  ُٟمقُب: اًمَٗمرَ اًمٜم٤مس وَذَٟمَب٤مهُتُْؿ حُمَرَّ ُس أشْمَب٤مقُمُٝمْؿ وؾِمْٗمَٚمُتُٝمْؿ، وَذَٟمَبُف َيْذٟمُِبُف وَيْذُٟمُبُف: شَمالُه ومٚمؿ ُيٗم٤مِرْق إصْمَرُه يم٤مؾْمَتْذَٟمَبُف، واًمذَّ

ّ )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ًمٚمٗمػموز آسم٤مدي، ص:  ٤مِم: اًمٓمقيُؾ اًمنمَّ َٟم٥ِم، وُمـ إَيَّ اًمذٟم٥م: اإلصمؿ واجلرم ، (114اًمقاومُر اًمذَّ

ٟمقب، وضم٩م أي: مجع اجلٛمع ذٟمقسم٤مت )شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس، عمحّٛمد سمـ حمّٛمد سمـ واعمٕمّمٞم٦م اجلٛمع: ذ

سمٞمدي )اعمتقرم:  هـ(، اعمح٘مؼ: جمٛمققم٦م ُمـ 1245قمبد اًمرّزاق احلسٞمٜمل، أسمق اًمٗمٞمض، اعمٚمّ٘م٥م سمٛمرشم٣م، اًمزَّ

 (.272/ 3اعمح٘م٘ملم، اًمٜم٤مذ: دار اهلداي٦م،

اًمٚمٖمقي ًٕمٗمظ احلدي٨م اًمٜمبقي قمغم يمت٥م اًمٚمٖم٦م واعمٕم٤مضمؿ ، ويمثػما ُم٤م اقمتٛمد اعمّمٜمػ رمحف اهلل ذم يب٤من  اعمراد  (3)

 يراضمع ىم٤مُمقس اعمحٞمط.

 اًمٕمالُم٦م اًمتل متٞمز آؾمؿ ًمٗمٔمٞم٦م، ذيمره٤م اسمـ ُم٤مًمؽ ذم إًمٗمٞم٦م، وم٘م٤مل ذم قمالُم٤مت آؾمؿ: (4)

ـِ واًمٜمدا وأل      وُمسٜمٍد ًمالؾمِؿ متٞمٞمٌز طمّمْؾ   سم٤مجلرِّ واًمتٜمقي

 (.36/ 3اًمٍمومٞم٦م ذم ذح أيب اًمٕمالء،)يٜمٔمر: اعمس٤مئؾ اًمٜمحقي٦م و      

٦ٌم واطمدة شم٘مقم َُمَ٘م٤مم   (5) ُيٛمٜمع آؾمؿ اعمٕمرب ُمـ اًمٍمف إذا ُوضِمدت ومٞمف قمٚمت٤من ُمـ قِمَٚمٍؾ شمِْسع ، أو ُوضِمدت قِمٚمَّ

 اًمٕمٚمتلم ، واًمِٕمَٚمُؾ جيٛمٕمٝم٤م ىمقًمف :

 قمدل ووصػ وشم٠مٟمٞم٨م وُمٕمروم٦م ... وقمجٛم٦م صمؿ مجع صمؿ شمريمٞم٥م

 ًمٜمقن زائدة ُمـ ىمبٚمٝم٤م أًمػ ... ووزن ومٕمؾ وهذا اًم٘مقل شم٘مري٥موا

 (.321/ 3)يٜمٔمر: ذح اسمـ قم٘مٞمؾ قمغم إًمٗمٞم٦م،          



 

 

، (1)صؾ يم٘مرأة سمٕمْمٝمؿ: )ُمـ اًمٙمذاب إّذ( سمتِمديد اًمراءظمػم وذ قمغم آُمٜمٕم٤م(، وىمد يستٕمٛمؾ 

 )سمالل ظمػم اًمٜم٤مس واسمـ إظمػم(. وٟمحق:

اًمٕم٤مُمؾ ومٞمف اًمٞم٤مء احلرومٞم٦م، واًمٞم٤مء ُمتٕمٚم٘م٤من سمف، وإول اعمْم٤مف امم اًمت٤مئ٥م  )ُمـ اًمٔمٛم٠من(و)سمتقسم٦م( و

[طم٘مٞم٘مٞم٤ًم )أُمسٙم٧م سمزيٍد(، وجم٤مزي٤ًم )ُمررت سمف(، وًمٚمتٕمدي٦م )ذه٥م اهلل 9]و، (2)شم٠ميت عمٕم٤مٍن ًمالًمّم٤مق

، وًمإلؾمتٕم٤مٟم٦م )يمتب٧م سم٤مًم٘مٚمؿ وٟمجرت سم٤مًم٘مدوم(، وُمٜمف سم٤مء اًمبسٛمٚم٦م قمغم ُم٤م ومٞمف وًمٚمسببٞم٦م (3)سمٜمقرهؿ(

 (6)، وًمٚمٛمّم٤مطمب٦م )أهبط سمسالم ُمٜم٤م((5))أٟمٙمؿ فمٚمٛمتؿ أٟمٗمسٙمؿ سم٤مخت٤مذيمؿ اًمٕمجؾ( (4))ومٙمالً أظمذٟم٤م سمذٟمبف(

، و)ٟمجٞمٜم٤مهؿ (8)، وًمٚمٔمرومٞم٦م )وًم٘مد ٟمٍميمؿ اهلل سمبدر((7)و)ىمد دظمٚمقا سم٤مًمٙمٗمر(أي ُمٕمف  (6)ُمٜم٤م(

 ، وًمٚمبدل: (14) ، و)سم٠ميٙمؿ اعمٗمتقن((9)سمسحر(

                                                           

هذا -ىم٤مل أسمق اًمٗمتح: "إذ" سمتِمديد اًمراء هق إصؾ اعمرومقض، ٕن أصؾ ىمقهلؿ: هذا ظمؼم ُمٜمف وهذا ذ ُمٜمف  (1)

ومحذف اهلٛمزة ُمٜمٝمام، ويدل قمغم ذًمؽ ىمقهلؿ: اخلقرى أظمػم ُمٜمف، وأذ ُمٜمف، ومٙمثر اؾمتٕمامل ه٤مشملم اًمٙمٚمٛمتلم، 

، ومٕمغم هذا ضم٤مءت هذه 5واًمنمى، شم٠مٟمٞم٨م إظمػم وإذ، وىم٤مل رؤسم٦م: سمالد ظمػم اًمٜم٤مس واسمـ إظمػم

اًم٘مراءة)يٜمٔمر: اعمحتس٥م ذم شمبٞملم وضمقه ؿمقاذ اًم٘مراءات واإليْم٤مح قمٜمٝم٤م، ٕيب اًمٗمتح قمثامن سمـ ضمٜمل اعمقصكم 

 (.2/299م،1999 -هـ1424اعمجٚمس إقمغم ًمٚمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م، -زارة إوىم٤مفهـ(،اًمٜم٤مذ: و392)اعمتقرم: 

ـْ هِب٤َم اٟمْٓمِِؼ  (2) ـْ َوقَم ـْ َوقَمدَّ قَمَقْض َأًْمِّمِؼ......َوُِمثَْؾ َُمْع َوُِم  ُمٕم٤مين اًمب٤مء: سم٤ِمًْمَب٤م اؾْمَتِٕم

َببِٞم٦َُّم، اًْمَبَدُل، آؾْمتَِٕم٤مَٟم٦ُم، اًمتَّْٕمِدَي٦ُم، اًمتَّْٕمِقيُض، وسملم اًمتٕمق  ٞم٦َُّم، اًمسَّ
ْرومِ يِض، واًمبدل، ًمٚمب٤مء ُمٕم٤مٍن يمثػمة، أؿمٝمره٤م: اًمٔمَّ

( اًمتَّبِْٕمٞمِْمٞم٦َّم، سمٛمٕمٜمك )قمـ(، سمٛمٕمٜمك )قمغم( )يٜمٔمر: إضمقسم٦م اجلٚمٞم٦م عمـ ؾم٠مل قمـ  ـْ اإِلًْمَّم٤مُق، اعْمَُّم٤مطَمَب٦ُم، سمٛمٕمٜمك )ُِم

 (.12/ 3ذح اسمـ قم٘مٞمؾ قمغم إًمٗمٞم٦م )

 .17أي٦م  ؾمقرة اًمب٘مرة:  (3)

 . 44أي٦م  ؾمقرة اًمٕمٜمٙمبقت: (4)

 54ؾمقرة اًمب٘مرة  :أي٦م   (5)

 أي٦م.48:ؾمقرة هقد  (6)

 .61أي٦م  ؾمقرة اًمامئدة: (7)

 .124أي٦م  ؾمقرة آل قمٛمران: (8)

 .34ؾمقرة اًم٘مٛمر:أي٦م (9)

 .6ؾمقرة اًم٘مٚمؿ :أي٦م  (14)



 

   

 

 

 (2)اإلهم٤مرة ريمب٤مٟم٤ًم وومرؾم٤مٟم٤ًم  (1)ومٚمٞم٧م زم هبؿ ىمقُم٤ًم اذا ريمبقا         ؿمدو

وًمٚمٛم٘م٤مسمٚم٦م: اؿمؽميتف سم٠مًمٍػ ويم٤مومٞمتف سمْمٕمػ إطمس٤مٟمف، وًمٚمٛمج٤موزة يمـ)قمـ(، وىمٞمؾ: ختتص سم٤مًمس١مال  

، (5)و)ُم٤م همرك سمرسمؽ اًمٙمريؿ( (4)، أو ٓ ختتص )ويقم شمِم٘مؼ اًمسامء سم٤مًمٖمامم((3))وم٤مؾمئؾ سمف ظمبػمًا (

 و)اُمسحقا(7)وًمٚمتبٕمٞمض )قمٞمٜم٤ًم ينمب هب٤م قمب٤مد اهلل(، (6)وًمالؾمتٕمالء )ُمـ أن شم٠مُمٜمف سم٘مٜمٓم٤مر(

، وًمٚمتقيمٞمد وهل (8)سمرؤوؾمٙمؿ( قمغم ُم٤م ومٞمف، وًمٚم٘مسؿ: اىمسؿ سم٤مهلل، وًمٚمٖم٤مي٦م: أطمسـ يب، أي: أطمسـ إزمَّ

اًمزائدة وشمٙمقن زائدة واضمب٦م يم٠مطمسـ سمزيد، أي: طمسـ زيد، أي: ص٤مر ذا طمسـ، وهم٤مًمب٦ًم وهل ذم وم٤مقمؾ 

  وُضورة يم٘مقًمف: (9)يمٗمك يمـ)يمٗمك سم٤مهلل ؿمٝمٞمدًا(

 (14)زي٤مدًمبقن سمٜمك  ٜمٛمك.... سمام ٓىم٧موإٟمب٤م شمامل ي٠مشمٞمؽ 

                                                           

 أصؾ اعمخٓمقط )ؿمٜمق( ومل أىمػ قمٚمٞمف، وُم٤م أصمبتف هق ُمـ اعمّم٤مدر اًمتل ذيمرت هذا اًمبٞم٧م اًمِمٕمري.  ذم (1)

 ىم٤مل سمٕمض سمٜمل ىمٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م، وىمٞمؾ أهن٤م ًمبِم٤مُم٦م اسمـ طمزن اًمٜمٝمِمكم: (2)

ـْ مَجِٞمِع اًمٜم٤َّمِس إِٟمَْس٤مٟم٤م ُٚمْؼ خِلَِْمَٞمتِِف ... ؾِمَقاُهُؿ ُِم  يم٠َمنَّ َرسَمَؽ مَلْ خَيْ

وا اإِلهَم٤مَرَة وُمْرؾَم٤مًٟم٤م َوُريْمب٤مَٟم٤م وَمَٚمٞم٧َْم زِم هِبِؿِ   ىَمْقًُم٤م إَذا َريمُِبقا ... ؿَمدُّ

 هـ(742)يٜمٔمر:اًمتذيمرة اًمسٕمدي٦م، عمحٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اعمجٞمد اًمٕمبٞمدي )ت سمٕمد 

 (.2ص:  

 .59ؾمقرة "اًمٗمرىم٤من:أي٦م  (3)

 . 25ؾمقرة "اًمٗمرىم٤من:أي٦م  (4)

 . 8ؾمقرة آٟمٗمٓم٤مر:أي٦م  (5)

 .75آل قمٛمران:أي٦م ؾمقرة (6)

 .6ؾمقرة اإلٟمس٤من:أي٦م (7)

 .6ؾمقرة اًمامئدة :أي٦م  (8)

 .29ؾمقرة يقٟمس:أي٦م  (9)

 ىمقل ىمٞمس سمـ زهػم: (14)

 أمل ي٠مشمٞمؽ وإٟمب٤مء شمٜمٛمك ... سمام ٓىم٧م ًمبقن سمٜمل زي٤مد

هـ(، اعمح٘مؼ:  463)يٜمٔمر: اًمٕمٛمدة ذم حم٤مؾمـ اًمِمٕمر وآداسمف، ٕيب قمغم احلسـ سمـ رؿمٞمؼ اًم٘مػمواين إزدي )اعمتقرم:     

 (.2/275م،1981 -هـ  1441حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمبد احلٛمٞمد، اًمٜم٤مذ: دار اجلٞمؾ، اًمٓمبٕم٦م: اخل٤مُمس٦م، 



 

 

 ٟمٕم٧م ًمف.  )اًمقارد(وطمريمتٝم٤م اًمٙمرس، )واًمث٤مين( اًمٕم٤مُمؾ ومٞمف ُمـ و

ُمٕمٓمقوم٤من قمٚمٞمف، وي٘م٤مل: ومٞمٝمام ُمثؾ ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمف اؾمؿ  )وُمـ اًمٕم٘مٞمؿ اًمقاًمد وُمـ اًمْم٤مل اًمقاضمد(

اًمٗم٤مقمؾ يٕمٛمؾ قمٛمؾ ومٕمٚمف ان يم٤من سمٛمٕمٜمك احل٤مل او آؾمت٘مب٤مل ٕٟمف قمٛمؾ محالً قمغم اعمْم٤مرع، ووزم 

[ صٗم٦م أو ُمسٜمدًا عمبتدأ أو ُم٤م أصٚمف اعمبتدأ، وم٤من ختٚمػ 14او طمرف ٟمداء او ٟمٗمٞم٤ًم او ضم٤مء]و،اؾمتٗمٝم٤مُم٤ًم 

يم٤من صٚم٦م أًمـ قمٛمؾ ذم اعميض وهمػمه، ويمذا ُمـ همػم ذط اقمتامٍد قمغم ُم٤م ذط ُمـ ذًمؽ مل يٕمٛمؾ، وم٤من 

ضؾ اًمذي فمٛمئ واًمذي قم٘مؿ واًمذي ُمقىمٕم٤ًم جي٥م شم٠مويٚمف سم٤مًمٗمٕمؾ، واعمٕمٜمك هٜم٤م  ذيمر قمغم ُم٤م ومٞمف ًمقىمققمف

أي: ضؾ راطمٚمتف صمؿ وضمده٤م، وٓ خيٗمك اًمٜمٕم٧م، ىم٤مل ُمقصقًم٦م وشم٠ميت ًمالؾمتٖمراق، وًمٚمجٜمس، وًمٚمٕمٝمد 

اًمراسمٓم٦م ًمٚمٗمٕمٚملم ًمٚمتٗمريع، وشم٠ميت ًمٚمؽمشمٞم٥م ذم اًمٕمٓمػ، وُمٜمف ىم٤مم  )ومٛمـ( اًمذهٜمل او اخل٤مرضمل، واًمٗم٤مء ذم

، ة احلٛمؾزيد ومٕمٛمرو، وشم٠ميت ًمٚمتٕم٘مٞم٥م وهق ذم يمؾ رء سمحسبف يمتزوج زيد ومقًمد ًمف وًمد وسمٞمٜمٝمام ُمد

اًمدظمقل  ، وسمٛمٕمٜمك اًمقاو ٟمحق: سملم(1)وسمٛمٕمٜمك )صمؿ ظمٚم٘مٜم٤م اًمٜمٓمٗم٦م قمٚم٘م٦م ومخٚم٘مٜم٤م اًمٕمٚم٘م٦م ُمْمٖم٦م(

 ، إمم همػم ذًمؽ.(2)ومحقُمؾ

ٟٓمتٝم٤مء اًمٖم٤مي٦م زُم٤مٟمٞم٦م )صمؿ امتقا (3)وم٢ممم طمرف ضمر، وشم٠ميت عمٕم٤مٍن  إمم اهلل(ومٕمؾ ُمتٕمٚمؼ سمف ) )شم٤مب( 

، وًمٚمٛمٕمٞم٦م وذًمؽ اذا (5)امم اعمسجد آىمَم(، وُمٙم٤مٟمٞم٦م )ُمـ اعمسجد احلرام (4)اًمّمٞم٤مم امم اًمٚمٞمؾ(

                                                           

 .14ؾمقرة اعم١مُمٜمقن :أي٦م  (1)

 ٚم٘متف اعمِمٝمقرة وُمٓمٚمٕمٝم٤م:ىمقل اُمرئ اًم٘مٞمس واًمبٞم٧م ُمـ ُمٕم (2)

 ىمٗم٤م ٟمبؽ ُمـ ذيمري طمبٞم٥م وُمٜمزل  *  سمس٘مط اًمٚمقى سملم اًمدظمقل ومحقُمؾ

 1325ٓمبٕم٦م آومم،هـ(، اًم436) اُم٤مزم اًمسٞمد اعمرشم٣م، اًمنميػ أيب اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ اًمٓم٤مهر أيب أمحد احلسلم )ت

 (.877م،1947، ه

ٞم٤مَم إمم اًمٚمٞمِؾ(، وُمٙم٤مٟمِٞم٦َّم: )ُمـ اعمسِجِد احلراِم   (3) ُّقا اًمّمِّ  اًمٖم٤مي٦ِم َزَُم٤مٟمِٞم٦ًَّم: )صمؿ أمِت
ِ
ٟمتٝم٤مء ِٓ إمم اعمسِجِد إمم: طمرُف ضَمرٍّ َي٠ميِْت 

(، وًمٚمتَّبْٞملِِم : وهل اعمَُبٞمِّ 
ِ
ٜم٦َُم اعمسِجِد إىَْمََم(، وًمٚمَٛمِٕمٞم٦َِّم: وذًمؽ إذا َضَٛمْٛم٧َم ؿمٞمئ٤ًم إمم آظَمَر: )َُمـ أٟمّْم٤مِري إمم اّلّل

ـُ أطَم٥مُّ إزَم(،  ْج ٥ٍم أو اؾمِؿ شَمْٗمْمٞمٍؾ: )ربِّ اًمسِّ ٞم٦َِّم جمروِره٤م سمٕمَد ُم٤م ُيِٗمٞمُد طُمب٤ًّم أو سُمْٖمْم٤ًم ُمـ ومِْٕمِؾ شَمَٕمجُّ
َُراَدوَم٦ِم ًمِٗم٤مقِمٚمِ

ِ
وعم

 هب٤م ىم٤مل: شم٘مق
ِ
ُقاوَمَ٘م٦ِم ذم: )ًمَِٞمْجَٛمَٕمٜمَُّٙمْؿ إمم يقِم اًمِ٘مٞم٤مُم٦ِم(، وًمالِسْمتِداء

ِ
ُل وىمد قم٤مًَمٞم٧ُْم سم٤مًمُٙمقِر اًمالِم: )وإُمُر إًَمٞمِْؽ(، وعم

ـُ أمْحََرا )يٜمٔمر: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ًمٚمٗمػموز آسم٤مدي، ص:   (.1738وَمْقىَمٝم٤م أُيْسَ٘مك ومال َيْرَوى إزمَّ اسم

 .187ؾمقرة اًمب٘مرة : أي٦م  (4)

 .1أي٦م  ؾمقرة اإلرساء: (5)



 

   

 

 

، اًمذود امم اًمذود سمؾ، وًمٚمتبلم وهل اعمبٜمٞم٦م ًمٗم٤مقمٚمٞم٦م (1)ضٛمٛم٧م ؿمٞمئ٤ًم امم آظمر )ُمـ أٟمّم٤مري امم اهلل(

) ، (2)جمروره٤م سمٕمد ُم٤م يٗمٞمد طُمب٤ًم أو سمٖمْم٤ًم ُمـ ومٕمؾ شمٕمج٥م أو اؾمؿ شمٗمْمٞمؾ )رب اًمسجـ أطم٥م إزمَّ

امم همػم ذًمؽ، وشم٘مٚم٥م  (4)٘م٦م ذم )ًمٞمجٛمٕمٜمٙمؿ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م(، وعمقاوم(3)وعمرادوم٦م اًمالم )وإُمر إًمٞمؽ(

، صمؿ ـمرد اًمذي هق اؾمؿ سم٤مٓءهاًمٗمٝم٤م ي٤مء ان دظمٚم٧م قمغم ضٛمػم محالً قمغم إًمٞمف، اذ ًمق سم٘مك آًمػ ًٓمتبس 

ٓ ي٘مٚمبقهن٤م شمسقي٦ًم سملم اًمٔم٤مهر واعمْمٛمر، ويمذا [ 11وسمٜمق احل٤مرث سمـ يمٕم٥م وظمثٕمؿ ويمٜم٤مٟم٦م]و،اًمب٤مب، 

يمؾ ي٤مء ؾم٤ميمٜم٦م ُمٗمتقح ُم٤م ىمبٚمٝم٤م ي٘مٚمبقهن٤م اًمٗم٤ًم، ومٞم٘مقًمقن: إٓك وقمالك وًمداك، ورأي٧م اًمزيدان، وأصب٧م 

 ومٓمر قماله٤م، أي: قمٚمٞمٝمـ وقمٚمٞمٝم٤م. وُمٜمف ـم٤مرو أقمالهـقمٞمٜم٤مه، 

 ُمٜمّمقب سمت٤مب وُمقصقف سمٜمّمقطم٤ًم اعمٗمٞمد ًمٚمٛمب٤مًمٖم٦م. )شمقسم٦م(و 

ُمْم٤مف  )طم٤مومٔمٞمف(وم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقًمف إول هق و)اهلل( سم٤مهلٛمز ومٕمؾ يٜمّم٥م ُمٗمٕمقًملم ُمتٕمٍد  )أٟمسك(و 

امم ضٛمػم ُمـ وُم٤م سمٕمده يمذًمؽ وُمٕمٓمقف قمٚمٞمف، ًمٙمـ سم٘م٤مع ُمْم٤مف امم آرض، ويمؾ شمقيمٞمد ُمٜمّمقب 

ُمٕمٓمقف  )ذٟمقسمف(هق اًمث٤مين ُمْم٤مف امم ضٛمػم يٕمقد قمغم ُمـ، و )ظمٓم٤مي٤مه(وُمْم٤مف امم ضٛمػم اجلٛمع، و

رمحتف قمغم ان  ؟ ىمٚم٧م: سمسط(5)اعمراد ُمـ ومرح اهللقمٚمٞمف أيْم٤ًم، ان ىمٚم٧م: ُم٤م قمٚمٞمف وُمْم٤مف امم ُم٤م يٕمقد 

                                                           

 .52ؾمقرة آل قمٛمران:  (1)

َي٦ُم  (2) ْٔ  . 9ؾمقرة يقؾمػ: ا

 .32ؾمقرة اًمٜمٛمؾ:أي٦م  (3)

 .87ؾمقرة اًمٜمس٤مء: (4)

صٗم٦م اًمرض٤م هلل قمز وضمؾ )يرىض( هذه صٗم٦م ومٕمٚمٞم٦م وهل صٗم٦م اًمرض٤م، واًمٗمرق سمٞمٜمٝم٤م وسملم اعمحب٦م أن اًمرض٤م  (5)

ي٘متيض طمّمقل اعمٖمٗمرة وخيتص سم٤مٕقمامل، وم٢مذا ريض اهلل قمـ قمبد ُمـ قمب٤مده وم٢من ذًمؽ ي٘متيض ُمٖمٗمرة ُم٤م ُم٣م ُمٜمف، 

اًمذي ٓ ؾمخط سمٕمده، وم٤مًمرض٤م ىمسامن: وم٤مٕول: رض٤ًم خيتص وىمد ي٘متيض ُمٖمٗمرة اعمست٘مبؾ وهذا هق اًمرض٤م إيمؼم 

سم٤مًماميض، وي٘متيض ُمٖمٗمرشمف، واًمث٤مين: رض٤ًم يٕمؿ اعمست٘مبؾ وهق اًمرض٤م إيمؼم اًمذي ٓ ؾمخط سمٕمده، وهق ُم٤م طمؾ قمغم 

أهؾ سمدر طمتك ىم٤مل اهلل هلؿ: )اقمٛمٚمقا ُم٤م ؿمئتؿ وم٘مد همٗمرت ًمٙمؿ( وُمثٚمف ُم٤م طمؾ قمغم أهؾ اًمِمجرة اًمذيـ سم٤ميٕمقا 

َجَرِة {رؾمقل اهلل  ـْ اعْم١ُْمُِمٜملَِم إِْذ ُيَب٤ميُِٕمقَٟمَؽ حَت٧َْم اًمِمَّ ُ قَم  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ حتتٝم٤م، وم٘م٤مل اهلل ومٞمٝمؿ: }ًَمَ٘مْد َريِضَ اّللَّ

 (6/8[ )يٜمٔمر: ؾمٚمسٚم٦م إؾمامء واًمّمٗم٤مت، عمحٛمد احلسـ اًمددو اًمِمٜم٘مٞمٓمل،18]اًمٗمتح:

 



 

 

اعمراد ٓزُمٝم٤م وهق اًمتٗمْمؾ وآطمس٤من، ان ىمٚم٧م: ىمد شمٖم٤مير زُمٜم٤م اعمقصقف وصٗمتف ذم يمٍؾ، ىمٚم٧م: ختٞمؾ 

أو سمٛمج٤مورة اًمٓمروملم ص٤مرا  ، أو يستّمح٥م آصؾ(1)اًمزُمـ وىم٧م آظمر سمٙمٗمك، أو يراد احلٙم٤مي٦م

يمقاطمد، ٟمٕمؿ إن أريد ُمـ اًمقرود أرادشمف ومال إؿمٙم٤مل ومٞمف، ان ىمٚم٧م: مل ذيمر ذم طمديثٜم٤م اًمت٤مئ٥م دون اًمٕمبد 

ُمٜمف ُمـ وصؾ رشمب٦م اًمٕمبقدي٦م ًم٘مقل قمكم )يمرم اهلل وضمٝمف(: )ان اًمتقسم٦م جيٛمٕمٝم٤م يمام ذم إظمر، ىمٚم٧م: اعمراد 

ٗمرائض اإلقم٤مدة، ورد اعمٔم٤ممل، واؾمتحالل اخلّمقم، ؾمت٦م أؿمٞم٤مء قمغم اًماميض ُمـ اًمذٟمقب اًمٜمداُم٦م، وًمٚم

[، وان 12وان شمٕمزم قمغم ان ٓ شمٕمقد، وان شُمذي٥م ٟمٗمسؽ ذم ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم يمام رسمٞمتٝمام ذم اعمٕمّمٞم٦م]و،

: أن ٓ يٕمقد وًمق طمز (3)، وقمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م(2)شمذي٘مٝم٤م ُمرارة اًمٓم٤مقم٦م يمام أذىمتٝم٤م طمالوة اعمٕمّمٞم٦م(

                                                           

ٕمٜمك، ٟمحق: " ىم٤مل ءاشمقين اومرغ قمٚمٞمف ىمٓمرا "، إذا طمٙم٤مه أطمده٤م: طمٙم٤مي٦م قمغم اًمٚمٗمظ واعم واحلٙم٤مي٦م قمغم صمالصم٦م أوضمف. (1)

وطمٙم٤مي٦م قمغم اعمٕمٜمك، وطمٙم٤مي٦م قمغم اًمٚمٗمظ، ٟمحق ُم٤م إذا طمٙم٤مه ُمـ يٕمرف ًمٗمٔمف دون ُمٕمٜم٤مه،  ُمـ يٕمرف ًمٗمٔمف وُمٕمٜم٤مه.

ٟمحق أن ي٘مقل ٟمح٤مؾم٤م سمدل ىمقًمف: ىمٓمرا)يٜمٔمر: ُمٕمجؿ اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م، ٕيب هالل احلسـ سمـ قمبد اهلل سمـ ؾمٝمؾ سمـ 

هـ(، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سمـ 395ٞمك سمـ ُمٝمران اًمٕمسٙمري )ت ؾمٕمٞمد سمـ حي

 (.438هـ،1412، اًمٓمبٕم٦م: إومم، "ىمؿ"

مل أىمػ قمغم ُمـ أظمرج هذا إصمر قمـ قمكم )ريض اهلل قمٜمف( وإٟمام ذيمره أهؾ اًمتٗمسػم سم٘مقهلؿ: وروي قمـ قمكم   (2)

)ريض اهلل قمٜمف(، وؾمئؾ قمكم )ريض اهلل قمٜمف( قمـ اًمتقسم٦م وم٘م٤مل، وذيمروا ىمقًمف اعمٜم٘مقل هٜم٤م )يٜمٔمر: أٟمقار اًمتٜمزيؾ 

هـ(، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمبد اًمرمحـ 685ي )ت وأرسار اًمت٠مويؾ، ًمٜم٤مس اًمديـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر اًمِمػمازي اًمبٞمْم٤مو

 ٕيب اًمسٕمقد، أيب وشمٗمسػم ،5/226 ه، 1418 - إومم: اًمٓمبٕم٦م سمػموت، –اعمرقمِمكم، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 

 (269/ 8سمػموشمـ، -هـ(، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 982)ن  ُمّمٓمٗمك سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٕمامدي اًمسٕمقد

، أسمق ؾَمِٕمٞمد اًمِم٤مُمل احلٛميص، وم٘مٞمف ىم٤مرئ، ُمـ رضم٤مل احلدي٨م روى قمـ: سمالل  : ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م آؿمٕمري (3)

ُ قَمَٚمٞمِْف وؾمٚمؿ، وقم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم، وَأيِب هريرة، وَأيِب ؾمٕمٞمد اخلدِري،  اعم١مذن، وصمقسم٤من ُمقمم رؾمقل اهلل َصغمَّ اّللَّ

وىمد  ٤مء، وىَمَت٤مَدة وهمػمهؿ،وؾمٚمامن اًمٗم٤مرد، واسمـ قمب٤مس ، واسمـ قمٛمر وهمػمهؿ، َروى قَمٜمف: ؾمامك سْمـ طمرب، وقمٓم

اظمتٚمػ ومٞمف وم٘م٤مل ُمقؾمك سمـ ه٤مرون: ضٕمٞمػ، وىم٤مل اًمٜمَس٤مئل: ًمٞمس سم٤مًم٘مقي. ذم طملم ىم٤مل قمٜمف اًمٕمجكم: ؿم٤مُمل، 

شم٤مسمٕمل، صم٘م٦م، وقمـ حيٞمك سمـ ُمٕملم: صم٘م٦م، ؾمٙمـ اًمٕمراق، ُم٤مت ؾمٜم٦م ُمئ٦م) يٜمٔمر: هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل، 

: اًمٓمبٕم٦م سمػموت، –: د. سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م هـ(، حت٘مٞمؼ742ًمٞمقؾمػ سمـ قمبد اًمرمحـ اعمزي )ت 

 (178/ 3إقمالم خلػم اًمديـ اًمزريمكم، و ،588-12/578م،1984-هـ1444 إومم،



 

   

 

 

: هؾ شمٙمٗمل ذم اًمّمقري اًمّمقري٦م؟، ىمٚم٧م: ٓ ؾمبٞمؾ امم اعمج٤مز ُمع ، إن ىمٚم٧م(1)سم٤مًمسٞمػ واطمرق سم٤مًمٜم٤مر

راسمٓم٦م اجلذب، إن ىمٚم٧م: مل ذيمر ومرح ه١مٓء قمغم ؾمبٞمؾ اًمتخّمٞمص؟، ىمٚم٧م: حلٞم٤مة إضمس٤مم ذم إول 

اجل٤مًمب٦م ًمٚمتٞمف ذم اًمث٤مًم٨م، إن وًمإلقم٤مٟم٦م وسم٘م٤مء اًمذيمر ودوام اًمٕمٛمؾ سمٕمد اعمقت ذم اًمث٤مين، وًمزوال احلػمة 

شمالطمظ ُمبداء ُم٤م أضٞمػ إًمٞمف شمٕم٤ممم،  ٗمْمؾ قمٚمٞمف ُمـ واٍد واطمٍد؟، ىمٚم٧م: ًمؽ أنىمٚم٧م: هؾ اعمٗمْمؾ واعم

ُم٘مدُم٤مت اًمٌمء  إذ (2)همرهمرةإن ىمٚم٧م: اًمرضمقع يٙمٗمل ان طمؾ قم٘مبف اعمقت، ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ إن مل شمٙمـ 

وٕهن٤م وىمٕم٧م يمره٤ًم ٓ ـمققم٤ًم،  سمؾ ُمـ ىمبٞمؾ )ي٤م ًمٞمتٜم٤م ٟمرد ومٜمٕمٛمؾ(،ُمٚمح٘م٦م سمف، وًمٕمدم اًمتدارك طمتك شمثٛمر 

اًمٕمذاب اذ ذاك شمٜمزل وم٤مؾمتحؼ ُم٤م أُمروا سمف، وٓ يِمٙمؾ قمٚمٞمؽ سمٛمـ يدظمٚمقن ذم ؾمٕم٦م  وٕن ُمالئٙم٦م

اًمرمح٦م واًمٗمْمؾ، وم٘مد ؾمب٘م٧م هلؿ احلسٜمك ومٚمٞم٧م وؾمٞمٚم٦م اًمٜمج٤مة إن طمّمٚم٧م وًمؽ أن شمٕمتؼمه٤م ُمع اًمس٤مسمؼ 

سمٜمٗمٕمٝم٤م ذم طملم ُم٘م٤مًمتف اعمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م  (3) ذم قمٚمٛمف ومٞمٙمقن مجٕم٤ًم سملم اًم٘مقًملم، ويدومع إؿمٙم٤مل )ىم٤مل آُمٜم٧م(

اعمٕمٚمـ )ًمتٙمقن عمـ ظمٚمٗمؽ آي٦م( ومٚمؿ شمٜمٗمع ذم اًم٘مدوم اذ ذيمر اعميض ومٞمام وىمع  (4) )وم٤مًمٞمقم ٟمٜمجٞمؽ سمبدٟمؽ(

، وًمؽ أن دمٕمٚمٝم٤م (5)ُمٜمف ؿم٤مهد، ومٚمق صح٧م عمح٧م ومخرج قمـ ٟمٔمؿ ؾمٚمٙمٝمؿ، ومل ي٘مع شمٍميح سمتقسمٞمخ 

[ ًمٕمٚمف يٗمقز سم٤مٟٓمتٔم٤مم ذم 13سف ُمع ُمـ آُمٜمقا]و،ىم٤مل ذًمؽ ًمٞمدرج ٟمٗم ومال حمق وم٤مىمٝمؿ، اوُمـ اًمّمقري 

ؾمٚمٙمٝمؿ، ومٚمؿ شمّمؾ درضم٦م اًم٘مبقل، إن ىمٚم٧م: مل ذيمر اعمّمدر اعمقصقف سم٤مًمٜمّمقح؟ ىمٚم٧م: ًمٚمتقيمٞمد 

وًمبٞم٤من اعمراد ُمـ اهنؿ يٜمّمحقن سم٤مًمتقسم٦م أٟمٗمسٝمؿ ومٞم٠مشمقن هب٤م قمغم ـمري٘متٝم٤م، إن ىمٚم٧م: ُم٤م يؽمشم٥م قمغم 

٧م: ُم٤م قمٚمؼ قمغم شمقسمتف خمتٚمػ أٓ شمرى )وم٠موًمئؽ يبدل شمقسمتف؟ ىمٚم٧م: اًم٘مبقل ومام ذيمر ُمـ ًمقازُمف، إن ىمٚم

                                                           

 .269/ 8شمٗمسػم أيب اًمسٕمقد: (1)

د اًمامء ذم طمْٚم٘مِف ومال يٛمجف (2) وٓ يسٞمٖمف، وسم٤مًمدواء يَمَذًمِؽ، واًمَٖمْرهَمَرُة: صقت ُمٕمف سَمَحٌح ؿمبُف اًمذي  هَمْرهَمَر اًمرضمؾ: ردَّ

ُد ذِم طمٚم٘مف اًمامء، واًمَٖمْرهَمَرُة: صقت اًم٘مْدِر إِذا همٚم٧م، وهَمْرهَمَر: ضَم٤مَد سمٜمْٗمِسف قِمٜمَْد اعَمْقت، واًمٖمْرهَمَرُة: شمردد اًم روِح ُيَردِّ

 (234-13/229ذِم احلٚمِؼ)يٜمٔمر: شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس، 

 .94ؾمقرة يقٟمس:أي٦م (3)

 .92ؾمقرة يقٟمس:أي٦م (4)

اًمتقسمٞمخ اًمٚمقم اًمِمديد اًمٕمٜمٞمػ وىمٞمؾ اًمت٘مريع قمغم ضمٝم٦م اًمزضمر)يٜمٔمر : اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕم٤مريػ ًمٚمٛمٜم٤موي،  (5)

214.) 



 

 

أي٦م وٟمحقه٤م، ويمام ذم هذا احلدي٨م؟، ىمٚم٧م: ٓ ُم٤مٟمع ُمـ أن يراد ُم٤م مل يذيمر ًم٘مريٜم٦م أو ًمٙمؾ  (1)اهلل(

ُم٘م٤مٍم ُم٘م٤مل، إن ىمٚم٧م: هؾ احل٥م وؾمٞمٚمتٝم٤م أم اخلقف أم مه٤م؟ ىمٚم٧م: أىمقل سمٙمٍؾ وسم٤مإلمج٤مع، إن ىمٚم٧م: 

ىمٚم٧م: هق رضمقع ويمٗمك سمف شمقسم٦ًم، إن ىمٚم٧م: هؾ اًمرضمقع ُمـ ىمبٞمؾ  سم٤محل٥م حيّمؾ اجلذب ومٞمٗمقت اًمٕمزم؟

اعمِمؽمك؟ ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ ومٞمِمٛمؾ رضمقع ُمـ رضمع إمم ـمريؼ اهلدى، واًمٓم٤مًم٥م ًمٚمّمٗم٤مت، واًمٓم٤مًم٥م 

ًمٚمذات، وُمـ طمج٥م وهق ذم ؾمػمه صمؿ رضمع، إن ىمٚم٧م: ُم٤م ُمٕمٜمك اًمتٕمٚمٞمؼ اعمٗمٞمد ًمٚمح٨م سمدوام اًمرسمط 

ٜمقع واعمب٤مه٤مت، إن ىمٚم٧م: هؾ ًمٚمتقسم٦م اعمجردة قمـ وىمد ؾمبؼ ذم قمٚمٛمف ُم٤م ؾمبؼ؟ ىمٚم٧م: إلفمٝم٤مر ذف اًم

اًمقصػ وم٤مئدة؟ ىمٚم٧م: ُمـ شمردد قمغم سم٤مب يمريؿ ٓ حيرم، إن ىمٚم٧م: هؾ سم٤مًمٜم٘مض ي٘مع اًمبٕمد ُمـ طمٞمٜمف ُمع 

اًمٗمرض اٟمف ُمـ طمزسمف ذم ؾم٤مسمؼ قمٚمٛمف؟ ىمٚم٧م: ًمق وىمع اًمبٕمد احل٘مٞم٘مل حلّمؾ اًمٓمرد إسمدي ٟمٕمؿ ُم٤م ي٘مع 

ًمٞمس هل٤م دم٤مويػ قمغم ُم٤م ًمبٕمْمٝمؿ؟ ىمٚم٧م: اعمراد اًمسٚم٥م ـمٚم٥م ًمإلىمب٤مل، إن ىمٚم٧م: ُم٤م ُمٕمٜمك اًمٜمسٞم٤من و

سمسب٥م اعمحق، أو اًمسؽم ذم إول، أو قمدم ىمقة اًمٜمٓمؼ، أو شمرك اًمِمٝم٤مدة إذ اعمٚمٝمؿ هق هل٤م أطم٤مط 

، إن ىمٚم٧م: اًمقصػ سم٤محلٗمظ يٜم٤مذم اًمٜمسٞم٤من؟ ىمٚم٧م: قمدم آىمتدار قمغم شم٠مدي٦م (2)[رء قمٚمامً 14سمٙمؾ]و،

هذا ُمـ ىمبٞمٚمف، أو إن اًمقاىمع ٓ يسٚم٥م، إن ىمٚم٧م: ُم٤م اعمراد ُمـ اًمٜمس٥م ٓ يٜم٤مذم اًم٘مبقل سم٤مًم٘مقة ومٞمٙمقن 

، إن ىمٚم٧م: ُم٤م اعمراد ُمـ (3)اجلقارح؟ ىمٚم٧م: ٓ ُم٤مٟمع ُمـ أن يراد ُم٤م ذم أي٦م ومٝمق ُمـ ىمبٞمؾ شمٗمسػم اعمجٛمؾ

ٓضمتامع إصؾ ُمـ ُمتٗمرق ُمٜمٝم٤م،  سم٤مب اًمِم٤مهد واعمذيملاًمٙمٚمٞم٦م؟ ىمٚم٧م: ٓ ُم٤مٟمع ُمـ اًمتٕمٛمٞمؿ ومٞمٙمقن ُمـ 

وىمع قمٚمٞمف اًمٗمٕمؾ، أو ُمـ ىمبٞمؾ اعمذيمر واًمٜم٤مد، إن ىمٚم٧م: مِلَ مَل ي٘متٍم قمغم اخلٓم٤مي٤م؟  أو اعمراد يمؾ ُم٤م

                                                           

 .74ؾمقرة اًمٗمرىم٤من : أي٦م (1)

َُْمرُ  ؾمقرة (2) ْٕ ُل ا َـّ َيَتٜمَزَّ َْرِض ُِمثَْٚمُٝم ْٕ ـَ ا ِذي ظَمَٚمَؼ ؾَمبَْع ؾَماَمَواٍت َوُِم ُ اًمَّ  اًمٓمالق: ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم آظمر اًمٓمالق: }اّللَّ

 قِمٚمْاًم{ ]اًمٓمال
ٍ
ء َ ىَمْد َأطَم٤َمَط سمُِٙمؾِّ َرْ  ىَمِديٌر َوَأنَّ اّللَّ

ٍ
ء َ قَمغَم يُمؾِّ َرْ َـّ ًمَِتْٕمَٚمُٛمقا َأنَّ اّللَّ  [.12ق:سَمٞمْٜمَُٝم

ًَم٦ٌم قمغم َأطمد َُمْٕمٜمََٞملْمِ ٓ ُمزِ  (3) َٓ ُِمِدي: ُم٤م ًمف د ْٔ ٦َم اعمجٛمؾ ًُمَٖم٦ًم: اعْمُبَْٝمُؿ، ُمـ َأمجؾ إَُمر َأي َأهْبَؿ، واصٓمالطم٤ًم: ىم٤مل ا يَّ

٤مِر، واسمـ ومقَرٍك: ُم٤م ٓ يسَت٘مِ  ٤مُل اًمِمَّ ظمر سم٤مًمٜمسب٦م إًمٞمْف، وىِمٞمَؾ: ُم٤م مل شمتْمح دًٓمتف، وىم٤مل اًْمَ٘مٗمَّ ْٔ ؾ ٕطَمدمه٤م قمغم ا

ُف َيْقَم طَمَّم٤مِدِه{إٟمٕم٤مم:  )يٜمٔمر: اًمبحر 141سمٜمَْٗمسف ذم اعمراد ُمٜمف، طمتك سمٞم٤من شمٗمسػمه، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: }َوآشُمقا طَم٘مَّ

هـ(، دار اًمٙمتبل، 794اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف، ٕيب قمبد اهلل سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ هب٤مدر اًمزريمٌم )ت 

 (5/59م، 1994 -هـ 1414اًمٓمبٕم٦م: إومم، 



 

   

 

 

ُم٤م شمٕمٛمد وُم٤م مل يتٕمٛمد، أو ًمدومع ُم٤م خيٓمر قمٜمد اؾمتٕمٔم٤مم ٟمقع ُمٜمٝم٤م، أو ًمبٞم٤من  (1)ىمٚم٧م: ًمٞمٗمٞمد اًمٙمالم شمٕمٛمٞمؿ

 قمٔمؿ اعم٘م٤مم، وىمد ىمٚم٧م ذم آظمر ُٓمٞمتل اًمتل ُمٓمٚمٕمٝم٤م:

 طمقى احلسـ وقم٤مزم اًمٜمزلرب صؾ قمغم ظمؾ هدى وصؾ       ومرد  ي٤م

 وم٘مد أدي٧م ُم٤م ومرض        طم٘م٤ًم وم٠مٟم٧م هل٤م واًمنمك ذم وضمؾ(2)اؿمٗمع شمِمٗمع 

 مل يٗمتح اًمب٤مب رضقان وٓ ُمٚمؽ           إٓ ًمذا اًمِم٠من وم٤مًمٜم٤مضملم ُمـ ُمٚمؾ

 واذم ووصؾ اًمقصؾ مل يزلواوم٧م وقمغم ُم٘م٤مُم٤ًم ومام أقمغم وؾمٞمٚمتف            

 احلبٞم٥م ورب اًمٕمرش ىمدُمف          وُمـ يرم ٟمٞمؾ ُم٤م هيقاه يٛمتثؾ هذا

 إي٤مك أٟم٧م وطم٤مٓت قمغم ظمٓمر          ـمري٘مٝمـ ويمؾ اعمٞمؾ ٓ متؾ

 ومال متؾ قمـ ؾمبٞمؾ احلؼ ُمتبٕم٤ًم         هقاك واؾمٚمؽ ـمريؼ اًم٘مقم واؿمتٖمؾ

 واصح٥م ٟمّمقطم٤ًم ودسمر ذم قمقاىمبؽ     وزن سمٛمٞمزان ذع ومزت سم٤مُٕمؾ

                                                           

ِذي اؾمتٗمٞمد ُمـ يمالم اًمس٤مسمؼ أقمؿَّ وأؿمٛمؾ، وُمٜمف قمغم ُم٤م ذيمروا ىمقل ضمرير:  (1)  اًمتٕمٛمٞمؿ":وهق أن يٙمقن اعمٕمٜمك اًمِّ

ُٝمُؿ هِمَْم٤مسم٤ًم*       إِذا هَمِْمَب٧ْم قَمَٚمٞمَْؽ سَمٜمُق مَتِٞمٍؿ  *  َوضَمْدَت اًمٜم٤َّمَس يُمٚمَّ

ٞم٦م إذا يم٤من ُمـ احلّسّٞم٤مت، وم٢منَّ اإِلٟمس٤من يٚمج٠م وإذا يم٤من هذا اعمٕمٜمك اًمِمبٞمف ىم٤مسماًل ًمٚمتٕمٛمٞمؿ، صمؿ اًمتجريد ُمـ احلدود احلّس 

قم٤مدة إمم اًمتٕمٛمٞمؿ سمٛمٚمٙم٦م اًمتٕمبػم اًمٚمَّٖمقّي٦م اعمقضمقدة ذم ومٓمرشمف اعمٙمتسب٦م ُمـ جمتٛمٕمف، وقمٜمدئٍذ يٜم٘مؾ اًمّٚمٗمظ اعمقضقع 

ّٞم٦م.) يٜمٔمر:  ده ُمـ احلدود احلسِّ ٛمف صمّؿ جيرِّ ، ويٕمٛمِّ ًمٕمبد اًمبالهم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، أؾم٤مؾم٤ًم ذم قمرف اًمٜم٤ّمس ًمٚمٛمٕمٜمك احلزِّ

هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًم٘مٚمؿ، دُمِمؼ، اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م، 1425اًمرمحـ سمـ طمسـ طَمَبٜمََّٙم٦م اعمٞمداين اًمدُمِم٘مل )اعمتقرم:

 (.2/556م،1996 -هـ 1416سمػموت،اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

سم٤مب َأدَٟمك َأهؾ اجلٜم٦م ُمٜمزًم٦م هذا اىمتب٤مس ُمـ احلدي٨م اًمذي رواه اإلُم٤مم ُمسٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن  (2)

ىم٤مل " ومٞم٠مشمقين  -)  أن اًمٜمبل  -ريض اهلل قمٜمف  -( ذم طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م اًمٓمقيؾ قمـ أيب هريرة 194)1/184،ومٞمٝم٤م

ر ،  -أي اًمٜم٤مس- م ُمـ ذٟمبؽ وُم٤م شم٠مظمَّ ومٞم٘مقًمقن : ي٤م حمٛمد أٟم٧م رؾمقل اهلل وظم٤مشمؿ إٟمبٞم٤مء وهمٗمر اهلل ًمؽ ُم٤م شم٘مدَّ

وم٤مٟمٓمٚمؼ ومآيت حت٧م اًمٕمرش وم٠مىمع ؾم٤مضمدًا ًمريب ، صمؿ اؿمٗمع ًمٜم٤م إمم رسمؽ أٓ شمرى ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ؟ أٓ شمرى ُم٤م ىمد سمٚمٖمٜم٤م ؟ 

يٗمتح اهلل قمكمَّ ويٚمٝمٛمٜمل ُمـ حم٤مُمده وطمسـ اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف ؿمٞمئ٤ًم مل يٗمتحف ٕطمد ىمبكم. صمؿ ىم٤مل : ي٤م حمٛمد ارومع رأؾمؽ ؾمؾ 

ع، وم٠مرومع رأؾمك وم٠مىمقل ي٤م ربِّ أُمتل أُمتل ".   شُمٕمٓمف ، اؿمٗمع شُمِمٗمَّ



 

 

 صح ُمذهبف    إن ٟمسٞم٧م ُم٤مًم٧م وصدت وهن٩م ذي ضمبؾ ُم٤مذا أو ًمٚمٜمٗمس قم٘مؾ

 اصؼم قمغم ُم٤م أص٤مب واطمٗمظ اًمٜمٕمؿ    قمغم هلإ اًمسام ذم إُمر إشمٙمؾ

[ إين ٟمّمح٧م ومٙمـ ًمٚمخػم 15إن هدومٙمؿ ضم٤مُمع ىمد همره ىمٛمر      ويمؿ قمٔمٞمؿ ىمز وص٤مر يم٤معمثؾ]و،

 ضم٤مُمٕمف      واؾمتٛمسٙم٤م واىمتدي سمس٤مًمػ آول

 ؾمتٖمٗمر اهلل همٗم٤مرًا ًمذي ظمٚمؾشم٥م واومٕمؾ اخلػم قمؾ اهلل يّمٚمحؽ    وا

 اؾمتٖمٗمر اهلل مم٤م ظمط ذم صحٗمل     وُمـ ضٛمػمي وُم٤م ٟمجٜمٞمف ُمـ قمٛمؾ

 اؾمتٖمٗمر اهلل ذم ظمت٤مم ُم٤م ٟمٔمؿ          ظمت٤مم ُمسؽ قمٚم٧م ؾمامؤه ومٕمكم

 واؾمٛمح ًمٜم٤م يقم حتٞمٞمٜم٤م ومل ٟم٘مؾ         ًمس٤مُمٕمف واهمٗمر ًمٜم٤م جلٛمٕمٝم٤مصٗمح٤ًم 

 د وأل واًمرؾمؾصمؿ اًمّمالة ُمع اًمتسٚمٞمؿ ُم٤م ـمٚمٕم٧م      ؿمٛمس قمغم أمح

ومب٤مدر سمتقسمتؽ إمم ُمقٓك، وظم٤مًمػ ٟمٗمسؽ وؿمٞمٓم٤مٟمؽ وهقاك، واشمبع ـمريؼ ديٜمف، واؿمٖمؾ ٟمٗمسؽ 

سمام يقصٚمؽ إمم ىمرسمف، وم٤معمح٥م ُمـ ورم، واخلٚمٞمؾ اًمّم٤مدق ُمـ صٗم٤م، ومٛمـ وم٤مز سمحسـ اخل٤ممت٦م سمنم سمام 

 قمٜمد رسمف ُمـ اًمسٕم٤مدة اًمدائٛم٦م.

وؾمالُم٤ًم قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم صٗمقشمف واًمف محدًا صمؿ محدًا عمـ ووم٘مٜمل ًمٚمبدء واخلت٤مم صمؿ صالة  

 وصحب٦م إئٛم٦م إقمالم .

ذًمؽ ذم اًمٞمقم اًمس٤مسمع ُمـ ؿمٝمر مج٤مدي إول ؾمٜم٦م شمسع وؾمبٕملم وُم٤مئتلم غ ُمـ يمت٤مسمف ويم٤من اًمٗمرا

 وأًمػ.

        

  



 

   

 

 

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 إضمقسم٦م اجلٚمٞم٦م عمـ ؾم٠مل قمـ ذح اسمـ قم٘مٞمؾ قمغم إًمٗمٞم٦م، .1

اإلطم٤مـم٦م ذم أظمب٤مر همرٟم٤مـم٦م، ٕيب قمبد اهلل حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد اًمسٚمامين اًمٚمقر إصؾ،  .2

هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 776اًمٖمرٟم٤مـمل إٟمدًمز، اًمِمٝمػم سمٚمس٤من اًمديـ اسمـ اخلٓمٞم٥م )اعمتقرم: 

 هـ. 1424سمػموت، اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

هـ(، دار اًمٕمٚمؿ 1396سمـ وم٤مرس، اًمزريمكم اًمدُمِم٘مل )ت إقمالم، خلػم اًمديـ سمـ حمٛمقد سمـ حمٛمد سمـ قمكم .3

 م2442ًمٚمٛماليلم،اًمٓمبٕم٦م: اخل٤مُمس٦م قمنم 

هـ(، اًمٓمبٕم٦م 436أُم٤مزم اًمسٞمد اعمرشم٣م، اًمنميػ أيب اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ اًمٓم٤مهر أيب أمحد احلسلم )ت .4

 م.1947، ه 1325آومم،

(، شم٘مديؿ: قمبد اهلل 562إٟمس٤مب: ٕيب ؾمٕمد قمبد اًمٙمريؿ سمـ حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر اًمتٛمٞمٛمل اًمسٛمٕم٤مين)ت .5

 م.1988-1448(، 1قمٛمر اًمب٤مرودي، دار اجلٜم٤من سمػموت ًمبٜم٤من، اًمٓمبٕم٦م)

هـ(، 685أٟمقار اًمتٜمزيؾ وأرسار اًمت٠مويؾ، ًمٜم٤مس اًمديـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر اًمِمػمازي اًمبٞمْم٤موي )ت  .6

 .ه 1418 - إومم: اًمٓمبٕم٦م سمػموت، –حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمبد اًمرمحـ اعمرقمِمكم، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 

اًمبحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف، ٕيب قمبد اهلل سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ هب٤مدر اًمزريمٌم )ت  .7

 م.1994 -هـ 1414هـ(، دار اًمٙمتبل، اًمٓمبٕم٦م: إومم، 794

سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة ذم ـمب٘م٤مت اًمٚمٖمقيلم واًمٜمح٤مة، قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر، ضمالل اًمديـ اًمسٞمقـمل )اعمتقرم:  .8

 ًمبٜم٤من / صٞمدا. -أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ،اًمٜم٤مذ: اعمٙمتب٦م اًمٕمٍمي٦م هـ(، اعمح٘مؼ: حمٛمد 911

هـ(، اًمٜم٤مذ: دار 1425اًمبالهم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ًمٕمبد اًمرمحـ سمـ طمسـ طَمَبٜمََّٙم٦م اعمٞمداين اًمدُمِم٘مل )اعمتقرم:  .9

 م.1996 -هـ  1416اًم٘مٚمؿ، دُمِمؼ، اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م، سمػموت، اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

سمـ حمّٛمد سمـ قمبد اًمرّزاق احلسٞمٜمل، أسمق اًمٗمٞمض، اعمٚمّ٘م٥م  شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس، عمحّٛمد .14

سمٞمدي )اعمتقرم:   هـ(، اعمح٘مؼ: جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم، اًمٜم٤مذ: دار اهلداي٦م.1245سمٛمرشم٣م، اًمزَّ

هـ(، 463شم٤مريخ سمٖمداد، ٕيب سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م سمـ أمحد سمـ ُمٝمدي اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي )ت  .11

 ه 1417 إومم،: اًمٓمبٕم٦م سمػموت، –ٓم٤م،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمبد اًم٘م٤مدر قم



 

 

 هـ(.742اًمتذيمرة اًمسٕمدي٦م، عمحٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اعمجٞمد اًمٕمبٞمدي )ت سمٕمد  .12

هـ(، حت٘مٞمؼ: إسمراهٞمؿ إسمٞم٤مري، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب 816اًمتٕمريٗم٤مت: ًمٕمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم اجلرضم٤مين )ت .13

 هـ.1445(،1سمػموت، اًمٓمبٕم٦م )

هـ(، حت٘مٞمؼ: إسمراهٞمؿ إسمٞم٤مري، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب 816اًمتٕمريٗم٤مت: ًمٕمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم اجلرضم٤مين )ت .14

 هـ.1445(،1سمػموت، اًمٓمبٕم٦م )

هـ(، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث 982شمٗمسػم أيب اًمسٕمقد، ٕيب اًمسٕمقد اًمٕمامدي حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ُمّمٓمٗمك )ن  .15

 .سمػموت –اًمٕمريب 

هـ(، حت٘مٞمؼ: قمبٞمد 1376اهلل، قمبد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمسٕمدي )ت  شمٗمسػم أؾمامء اهلل احلسٜمك، ٕيب قمبد .16

 هـ1421سمـ قمكم اًمٕمبٞمد، اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة،

هـ(،حت٘مؼ: حمٛمد 852شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م،ٕيب اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين )اعمتقرم:  .17

 1986 – 1446 إومم،: ؾمقري٤م،اًمٓمبٕم٦م –قمقاُم٦م، دار اًمرؿمٞمد 

اًمتٛمٝمٞمد ًمنمح يمت٤مب اًمتقطمٞمد، دروس أًم٘م٤مه٤م ص٤مًمح سمـ قمبد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ آل اًمِمٞمخ، صمؿ  .18

 م2443 -هـ 1424ـُمبٕم٧م، دار اًمتقطمٞمد، اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

هـ(، حت٘مٞمؼ: د. سمِم٤مر قمقاد 742هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل، ًمٞمقؾمػ سمـ قمبد اًمرمحـ اعمزي )ت  .19

 .م1984-هـ1444 إومم،: اًمٓمبٕم٦م وت،سمػم –ُمٕمروف، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م 

هـ(، حت٘مٞمؼ: ُمِمٕمؾ سمـ 571اًمتقسم٦م،ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ احلسـ سمـ هب٦م اهلل اعمٕمروف سم٤مسمـ قمس٤ميمر )ت  .24

 م 2441 -هـ  1422سم٤مين اعمٓمػمي،دار اسمـ طمزم ، اًمٓمبٕم٦م: إومم 

اًمٕم٤مروملم سمـ قمكم سمـ اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕم٤مريػ، ًمزيـ اًمديـ حمٛمد اعمدقمق سمٕمبد اًمرؤوف سمـ شم٤مج  .21

هـ(، اًمٜم٤مذ: قم٤ممل اًمٙمت٥م قمبد اخل٤مًمؼ 1431زيـ اًمٕم٤مسمديـ احلدادي صمؿ اعمٜم٤موي اًم٘م٤مهري )اعمتقرم: 

 م.1994-هـ1414اًم٘م٤مهرة، اًمٓمبٕم٦م: إومم، -صمروت

شمٞمسػم ُمّمٓمٚمح احلدي٨م،  ٕيب طمٗمص حمٛمقد سمـ أمحد سمـ حمٛمقد ـمح٤من اًمٜمٕمٞمٛمل، ُمٙمتب٦م اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم  .22

 م.2444-هـ1425اًمٕم٤مذة واًمتقزيع، اًمٓمبٕم٦م 

هـ(، اعمح٘مؼ: رُمزي ُمٜمػم 321مجٝمرة اًمٚمٖم٦م، ٕيب سمٙمر حمٛمد سمـ احلسـ سمـ دريد إزدي )اعمتقرم:  .23

 1987 إومم،: اًمٓمبٕم٦م سمػموت، –سمٕمٚمبٙمل، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم 



 

   

 

 

 -هـ(، دار اًمسٕم٤مدة 434طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمب٘م٤مت إصٗمٞم٤مء، ٕيب ٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمبد اهلل إصبٝم٤مين )ت .24

 م. 1974 -هـ 1394ُمٍم، 

اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اًمامئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م، ٕيب اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين  .25

صٞمدر اسم٤مد/ اهلٜمد،  -ٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م هـ(، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمبد اعمٕمٞمد ض٤من، جم852)اعمتقرم: 

 م.1972هـ/ 1392اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، 

 .2اًمدرس اًمبالهمل ذم اًمبٍمة، اًمديمتقر ىميص ؾم٤ممل قمٚمقان  .26

اًمديب٤مج اعمذه٥م ذم ُمٕمروم٦م أقمٞم٤من قمٚمامء اعمذه٥م، إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ حمٛمد، اسمـ ومرطمقن، سمره٤من اًمديـ  .27

 .سمػموت –دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م هـ(، اًمٜم٤مذ: 799اًمٞمٕمٛمري )اعمتقرم: 

 ؾمٚمسٚم٦م إؾمامء واًمّمٗم٤مت، عمحٛمد احلسـ اًمددو اًمِمٜم٘مٞمٓمل. .28

ذح اسمـ قم٘مٞمؾ: هب٤مء اًمديـ قمبد اهلل سمـ قم٘مٞمؾ اًمٕم٘مٞمكم اعمٍمي اهلٛمذاين، حت٘مٞمؼ: حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمبد  .29

 م.1985(، 2دُمِمؼ، اًمٓمبٕم٦م ) -احلٛمٞمد، دار اًمٗمٙمر

حمٛمد سمـ قمٞمسك، أسمق احلسـ، ٟمقر اًمديـ إؿُْمُٛمقين  ذح إؿمٛمقين قمغم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ، ًمٕمكم سمـ .34

 -هـ1419ًمبٜم٤من، اًمٓمبٕم٦م: إومم  -هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت944اًمِم٤مومٕمل )اعمتقرم: 

 ُمـ1998

ذح ؿمذور اًمذه٥م ذم ُمٕمروم٦م يمالم اًمٕمرب، ًمٕمبد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ أمحد سمـ قمبد اهلل اسمـ يقؾمػ، أسمق  .31

 –هـ(، اعمح٘مؼ: قمبد اًمٖمٜمل اًمدىمر، اًمنميم٦م اعمتحدة ًمٚمتقزيع ٤761مم )اعمتقرم: حمٛمد، مج٤مل اًمديـ، اسمـ هِم

 .ؾمقري٤م

هـ(، حت٘مٞمؼ: أمحد قمبد 393اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م : إلؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري )ت .32

 م.1979-هـ1399(،2اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم سمػموت، اًمٓمبٕم٦م )

هـ(،أذف قمغم ـمبٕمف: 1424يب قمبد اًمرمحـ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ )تضٕمٞمػ اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف، ٕ .33

 زهػم اًمِم٤مويش،اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل

هـ(،  463اًمٕمٛمدة ذم حم٤مؾمـ اًمِمٕمر وآداسمف، ٕيب قمغم احلسـ سمـ رؿمٞمؼ اًم٘مػمواين إزدي )اعمتقرم:  .34

 م.1981 -هـ  1441اعمح٘مؼ: حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمبد احلٛمٞمد، اًمٜم٤مذ: دار اجلٞمؾ، اًمٓمبٕم٦م: اخل٤مُمس٦م، 



 

 

هـ(، حت٘مٞمؼ: د.ُمٝمدي اعمخزوُمل، 175اًمٕملم: ٕيب قمبد اًمرمحـ اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمٗمراهٞمدي )ت .35

 ود.إسمراهٞمؿ اًمس٤مُمرائل، دار وُمٙمتب٦م اهلالل.

هـ(، حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل، 852ومتح اًمب٤مري ذح صحٞمح اًمبخ٤مري ٓسمـ طمجر اًمٕمس٘مالين )ت .36

 .195-1/194هـ، 1379دار اعمٕمروم٦م سمػموت،

 هـ(، ُم١مؾمس٦م احلٚمبل وذيم٤مءه اًم٘م٤مهرة.817اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: عمحٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموزآسم٤مدي )ت .37

 هـ(، ُم١مؾمس٦م احلٚمبل وذيم٤مءه اًم٘م٤مهرة.817اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، عمحٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموزآسم٤مدي )ت .38

حمٛمد  -يمت٤مب اًمٙمٚمٞم٤مت، ٕيب اًمب٘م٤مء أيقب سمـ ُمقؾمك احلسٞمٜمل اًمٙمٗمقي، حت٘مٞمؼ : قمدٟم٤من درويش  .39

 م.1998 -هـ 1419 -سمػموت  -اعمٍمي، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م 

هـ(، 184اًمٙمت٤مب، ًمٕمٛمرو سمـ قمثامن سمـ ىمٜمؼم احل٤مرصمل سم٤مًمقٓء، أسمق سمنم، اعمٚم٘م٥م ؾمٞمبقيف )اعمتقرم:  .44

 م. 1988 -هـ  1448اعمح٘مؼ: قمبد اًمسالم حمٛمد ه٤مرون، ُمٙمتب٦م اخل٤مٟمجل، اًم٘م٤مهرة، اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م، 

يمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م واًمٗمٜمقن، عمّمٓمٗمك سمـ قمبد اهلل يم٤مشم٥م ضمٚمبل اًم٘مسٓمٜمٓمٞمٜمل اعمِمٝمقر  .41

سمٖمداد ، شم٤مريخ اًمٜمنم:  -هـ(، اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م اعمثٜمك 1467سم٤مؾمؿ طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م أو احل٤مج ظمٚمٞمٗم٦م )اعمتقرم: 

 م.1941

ح٤مق )ت اًمٙمِمػ واًمبٞم٤من قمـ شمٗمسػم اًم٘مرآن ، ٕمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمثٕمٚمبل، أسمق إؾم .42

هـ(،حت٘مٞمؼ: اإلُم٤مم أيب حمٛمد سمـ قم٤مؿمقر، ُمراضمٕم٦م وشمدىمٞمؼ: إؾمت٤مذ ٟمٔمػم اًمس٤مقمدي، دار إطمٞم٤مء 427

 م 2442 - هـ ،1422 إومم: ًمبٜم٤من،اًمٓمبٕم٦م –اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت 

اًمٚمب٤مب ذم قمٚمؾ اًمبٜم٤مء واإلقمراب ، ٕيب اًمب٘م٤مء حم٥م اًمديـ قمبداًمٚمف سمـ احلسلم سمـ قمبداًمٚمف، حت٘مٞمؼ : هم٤مزي  .43

 م.1995دُمِمؼ، اًمٓمبٕم٦م إومم ،  -٤مر ـمٚمٞمامت، اًمٜم٤مذ : دار اًمٗمٙمر  خمت

اًمٚمب٤مب ذم قمٚمؾ اًمبٜم٤مء واإلقمراب، ٕيب اًمب٘م٤مء حم٥م اًمديـ قمبداًمٚمف سمـ احلسلم سمـ قمبداًمٚمف، حت٘مٞمؼ: هم٤مزي  .44

 م.1995دُمِمؼ، اًمٓمبٕم٦م إومم ،  -خمت٤مر ـمٚمٞمامت، اًمٜم٤مذ : دار اًمٗمٙمر  

 اًمٓمبٕم٦م سمػموت، –هـ(، دار ص٤مدر711إومري٘مل اعمٍمي )ت ًمس٤من اًمٕمرب: عمحٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر .45

(1.) 



 

   

 

 

اعمج٤مًمس اًمٕمنمة إُم٤مزم ًمٚمحسـ اخلالل، ٕيب حمٛمد احلسـ سمـ حمٛمد سمـ احلسـ سمـ قمكم اًمبٖمدادي  .46

هـ(، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: جمدي ومتحل اًمسٞمد،اًمٜم٤مذ: دار اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمؽماث، ـمٜمٓم٤م، اًمٓمبٕم٦م: 439اخلاَلَّل )ت 

 م 1994 -هـ  1411إومم، 

اعمحتس٥م ذم شمبٞملم وضمقه ؿمقاذ اًم٘مراءات واإليْم٤مح قمٜمٝم٤م، ٕيب اًمٗمتح قمثامن سمـ ضمٜمل اعمقصكم )اعمتقرم:  .47

 م.1999 -هـ1424اعمجٚمس إقمغم ًمٚمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م، -هـ(،اًمٜم٤مذ: وزارة إوىم٤مف392

قمبد  هـ(، اعمح٘مؼ:458اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ، ٕيب احلسـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾمٞمده اعمرد )ت:  .48

 .م 2444 - هـ 1421 إومم،: اًمٓمبٕم٦م سمػموت، –احلٛمٞمد هٜمداوي، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

اعمحٞمط ذم اًمٚمٖم٦م، إلؾمامقمٞمؾ سمـ قمب٤مد سمـ اًمٕمب٤مس، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓم٤مًم٘م٤مين، اعمِمٝمقر سم٤مًمّم٤مطم٥م سمـ قمب٤مد  .49

 هـ(.385)اعمتقرم: 

هـ(، اعمح٘مؼ: ظمٚمٞمؾ إسمراهؿ 458)اعمتقرم:  اعمخّمص، ٕيب احلسـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾمٞمده اعمرد .54

 .م1996 هـ1417 إومم،: اًمٓمبٕم٦م سمػموت، –ضمٗم٤مل، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 

هـ(، اعمح٘مؼ: ظمٚمٞمؾ إسمراهؿ 458اعمخّمص، ٕيب احلسـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾمٞمده اعمرد )اعمتقرم:  .51

 .م1996 هـ1417 إومم،: اًمٓمبٕم٦م سمػموت، –ضمٗم٤مل، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 

هـ(،حت٘مؼ: أيٛمـ سمـ قم٤مرف  316ُمسٜمد أيب قمقاٟم٦م، ٕيب قمقاٟم٦م يٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق اإلؾمٗمرائٞمٜمل)ت .52

 م 1998 إومم،: سمػموت،اًمٓمبٕم٦م –اًمدُمِم٘مل، دار اعمٕمروم٦م 

هـ(، 774اعمّمب٤مح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمبػم ًمٚمراومٕمل: ٕمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اعم٘مري اًمٗمٞمقُمل )ت .53

 سمػموت. -اعمٙمتب٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ُمٕمجؿ اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م، ٕيب هالل احلسـ سمـ قمبد اهلل سمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك سمـ ُمٝمران اًمٕمسٙمري  .54

، اًمٓمبٕم٦م: إومم، شىمؿ»هـ(، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سمـ 395)ت 

 هـ.1412

 اعمقصؾ، –ٚمقم واحلٙمؿ اعمٕمجؿ اًمٙمبػم، ًمسٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماين، ُمٙمتب٦م اًمٕم .55

 .م1983 -هـ1444 ، اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمبٕم٦م

هـ(، 1448ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم، ًمٕمٛمر سمـ رض٤م سمـ حمٛمد راهم٥م سمـ قمبد اًمٖمٜمل يمح٤مًم٦م اًمدُمِمؼ )اعمتقرم:  .56

 سمػموت، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب سمػموت. -اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م اعمثٜمك 



 

 

هـ(، حت٘مٞمؼ: 354اًمٗم٤مرايب، )اعمتقرم:  ُمٕمجؿ ديقان إدب، ٕيب إسمراهٞمؿ إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ احلسلم .57

ديمتقر أمحد خمت٤مر قمٛمر، ُمراضمٕم٦م: ديمتقر إسمراهٞمؿ أٟمٞمس، ـمبٕم٦م: ُم١مؾمس٦م دار اًمِمٕم٥م ًمٚمّمح٤موم٦م واًمٓمب٤مقم٦م 

 م.2443 -هـ  1424واًمٜمنم، اًم٘م٤مهرة، 

اعم٘متْم٥م، عمحٛمد سمـ يزيد سمـ قمبد إيمؼم اًمثاممم إزدي، أسمق اًمٕمب٤مس، اعمٕمروف سم٤معمؼمد )اعمتقرم:  .58

 سمػموت –، اعمح٘مؼ: حمٛمد قمبد اخل٤مًمؼ قمٔمٞمٛم٦م.، اًمٜم٤مذ: قم٤ممل اًمٙمت٥م. هـ(285

ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح ذم قمٚمقم احلدي٨م ، ًمالُم٤مم ايب قمٛمرو قمثامن سمـ قمبد اًمرمحـ اًمِمٝمرزوي اعمتقذم ؾمٜم٦م  .59

 1988 2.دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ، ط  ه 643

ُم٘مدُم٦م ذم أصقل احلدي٨م، ًمٕمبد احلؼ سمـ ؾمٞمػ اًمديـ سمـ ؾمٕمد اهلل اًمبخ٤مري اًمدهٚمقي احلٜمٗمل )اعمتقرم:  .64

 اًمث٤مٟمٞم٦م،: اًمٓمبٕم٦م ًمبٜم٤من، –سمػموت  -هـ(، اعمح٘مؼ: ؾمٚمامن احلسٞمٜمل اًمٜمدوي، دار اًمبِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م 1452

 .م1986 - هـ1446

اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد  ٟمزه٦م اًمٜمٔمر ذم شمقضٞمح ٟمخب٦م اًمٗمٙمر ذم ُمّمٓمٚمح أهؾ إصمر، ٕيب .61

هـ(، اعمح٘مؼ: قمبد اهلل سمـ ضٞمػ اهلل اًمرطمٞمكم، ُمٓمبٕم٦م ؾمٗمػم 852سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين   )اعمتقرم: 

 هـ.1422سم٤مًمري٤مض، اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

 

 


