
 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

  

  



 

 

Summary 
In order to achieve this book through the blessed constellation of its 

student in postgraduate studies, it has been printed through Al-Resala for 

printing, publishing and distribution. I have seen that the completion of the 

service of this Imam Hamam and his book, the study of the views of this 

Imam in various sciences through this interpretation, which gathered the 

dispersion of the sciences of the end and end. 

Since I was a specialist in the fundamentals of jurisprudence, I loved to 

have a hand in this service, I decided to use God Almighty to collect the 

fundamentalist views of this Imam through his interpretation in an 

independent research called by: 

(The fundamentalist views of Imam al-Alusi - may God have mercy on 

him - by interpreting the spirit of meanings in the interpretation of the 

Great Qura'an and the seven hundred). 

 

 

 يمقيمبة ظمالل مـ اًمؽتاب هذا حتؼقؼ ذم - اجلامعة آقمظؿ آمام يمؾقة –وومؼ اهلل شمعامم يمؾقتـا  ًمؼد

ًمؾطباقمة واًمـنم  اًمرؾماًمة مقؾمسة ظمالل مـ حمؼؼا وـمباقمتف,  اًمعؾقا اًمدراؾمات ذم ـمؾبتفا مـ مباريمة

ذم ؿمتك اًمعؾقم مـ  رأيت ان مـ امتام ظمدمة هذا آمام اهلامم ويمتاسمف , دراؾمة آرآء هذا آمام .واًمتقزيع

  .ظمالل شمػسػمه هذا اًمذي مجع ومقف ؿمتات اًمعؾقم ىماصقفا وداكقفا

وًمام يمـت خمتصا ذم قمؾؿ اصقل اًمػؼف اطمببت ان يؽقن زم يد ذم هذه اخلدمة ومعؼدت اًمعزم مستعقـا 

 :سماهلل شمعامم قمغم مجع أرآء آصقًمقة هلذا آمام مـ ظمالل شمػسػمه ذم سمحث مستؼؾ ؾمؿقتف سمـ

 اًمؼرآن شمػسػم ذم اعمعاين روح شمػسػمه ظمالل مـ – اهلل رمحف –ء آصقًمقة ًمالمام أًمقد ) أرآ

 .واًمسبع اعمثاين ( اًمعظقؿ

 

  



 

   

 

 

 

 ٱ ٻ ٻ

احلؿد هلل رب اًمعاعملم واًمصالة واًمسالم قمغم أذف آكبقاء واعمرؾمؾلم كبقـا حمؿد وقمغم آًمف 

 اًمطقبلم اًمطاهريـ وصحبف اًمغر اعمقاملم وقمغم مـ اشمبع أصمره واؾمتـ سمسـتف إمم يقم اًمديـ. 

 وسمعد...

سمؾد مـ سمالد  ومـحؿد اهلل شمعامم قمغم ان ضمعؾ اخلػم ذم امة آؾمالم سمشؽؾ قمام , وضمعؾ ذم يمؾ

هذه آمة قمؾامء اضمالء حيؿؾقن راية آؾمالم واًمعؾؿ , ويمان سمؾدكا اًمعراق يمسائر سمالد اعمسؾؿلم زاظمرا 

سماًمؽثػم مـ اًمعؾامء آقمالم واجلفاسمذة اًمؽرام ذم ؿمتك اكقاع اًمعؾقم , ومـ اسمرز هقٓء اًمعؾامء اعمؼَمزيـ 

صاطمب اًمتػسػم  –ؾمحائب اًمرمحة واًمرضقان قمؾقف مـ اهلل  –اعمتلظمريـ آمام آًمقد اًمبغدادي 

 )روح اعمعاين ذم شمػسػم اًمؼران اًمعظقؿ واًمسبع اعمثاين(. اجلامع واًمؽتاب اًمقاؾمع اًمذي ؾمامه سمـ:

ذم حتؼقؼ هذا اًمؽتاب مـ ظمالل  -يمؾقة آمام آقمظؿ اجلامعة  –وًمام وومؼ اهلل شمعامم يمؾقتـا 

وـمباقمتف حمؼؼا مـ ظمالل مقؾمسة اًمرؾماًمة ًمؾطباقمة يمقيمبة مباريمة مـ ـمؾبتفا ذم اًمدراؾمات اًمعؾقا , 

واًمـنم واًمتقزيع. رأيت ان مـ امتام ظمدمة هذا آمام اهلامم ويمتاسمف , دراؾمة آرآء هذا آمام ذم ؿمتك 

 اًمعؾقم مـ ظمالل شمػسػمه هذا اًمذي مجع ومقف ؿمتات اًمعؾقم ىماصقفا وداكقفا. 

يد ذم هذه اخلدمة ومعؼدت اًمعزم  وًمام يمـت خمتصا ذم قمؾؿ اصقل اًمػؼف اطمببت ان يؽقن زم

 مستعقـا سماهلل شمعامم قمغم مجع أرآء آصقًمقة هلذا آمام مـ ظمالل شمػسػمه ذم سمحث مستؼؾ ؾمؿقتف سمـ:

مـ ظمالل شمػسػمه روح اعمعاين ذم شمػسػم  –رمحف اهلل  –)أرآء آصقًمقة ًمالمام أًمقد 

 اًمؼرآن اًمعظقؿ واًمسبع اعمثاين(.

مـ اعمصاقمب ذم آؾمتؼراء واجلؿع , وذًمؽ ًمتقؾمع آمام أًمقد ذم  وًمؼد واضمفتـل اًمؽثػم

ذيمر أرآء واخلالف وآدًمة سملم اًمعؾامء وماكف مقؾمققمل ذم خمتؾػ اًمعؾقم , سمآضاومة امم قمرس 

 اًمقصقل امم رايف اخلاًمص.



 

 

وٓ قمـ شمػسػمه , وذًمؽ ٓهنام ىمد درؾما  –رمحف اهلل  –ومل اـمؾ ذم اًمؽالم قمـ آمام أًمقد 

 سمشؽؾ مقؾمع ذم مؼدمة حتؼقؼ هذا اًمؽتاب اًمؽبػم. 

 وىمد ىمسؿت سمحثل اعمتقاضع هذا قمغم صمامكقة مباطمث وقمغم اًمـحق آيت:

 وشمػسػمه. –رمحف اهلل  –اعمبحث آول: شمؽؾؿت ومقف سمشؽؾ خمتٍم قمـ آمام أًمقد 

  ظمطاب اعمشاومفة.اعمبحث اًمثاين: ذيمرت ومقف رأي آمام ذم

 وآكاث ًمؾذيمقر( - اعمقؿ سمػتح  –اعمبحث اًمثاًمث: ذيمرت ومقف رأيف ذم ؿمؿقل )مـ 

 اعمبحث اًمراسمع: ذيمرت ومقف رأيف ذم معـك )قمغم(

 اعمبحث اخلامس: ذيمرت ومقف رأيف ذم وىمقع اعمجاز ذم اًمؼران اًمؽريؿ

 اعمبحث اًمسادس: ذيمرت ومقف رأيف ذم آؾمتثـاء سمعد اجلؿؾ اعمتعاـمػة

 اعمبحث اًمساسمع:  ذيمرت ومقف رأيف ذم شمػقيض احلؽؿ امم اعمجتفد

ڱ  چ  ظمطاب ذم – وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم –اعمبحث اًمثامـ: ذيمرت ومقف رأيف ذم دظمقل اًمـبل 

   چڄ  چ ,  چڭ  ڭ  ڭ  چ ,  چڱ  

 صمؿ ضماءت اخلامتة وسمعدها ىمائؿة اعمصادر.

جيعؾ هذا اًمبحث كاومعا , وان يؽتب ًمـا اضمره اكف ؾمؿقع ىمريب جمقب ,  اؾمال اهلل شمعامم ان

ؾمبحان رسمؽ رب اًمعزة قمام يصػقن وؾمالم قمغم اعمرؾمؾلم واحلؿد هلل رب اًمعاعملم , واًمصالة 

 واًمسالم قمغم ؾمقدكا حمؿد وقمغم اًمف وصحبف امجعلم.

  



 

   

 

 
هق آمام اهلامم أسمق اًمثـاء حمؿقد سمـ قمبد اهلل احلسقـك آًمقؾمك, ؿمفاب اًمديـ , جمتفد , مػرس, 

 هـ(.2328حمدث, أديب, مـ اعمجدديـ, وًمد ذم سمغداد ؾمـة )

درس قمغم يد واًمده , واظمذ اًمعؾقم قمـ يمبار اًمعؾامء , طمتك شمؼؾد آومتاء سمبغداد ؾمـة 

, وماكؼطع ًمؾعؾؿ. يمان ؿماومعل اعمذهب , صمؿ صار طمـػقا , يمام ذيمر هق قمـ كػسف , صمؿ قمزلـ(ه2359)

 قمـد شمػسػم اًمبسؿؾة مـ ؾمقرة اًمػاحتة.

هـ( إمم اعمقصؾ, ومآؾمتاكة, واًمتؼك سمسؾطاهنا آكذاك اًمسؾطان  )قمبد 2373صمؿ ؾماومر )ؾمـة 

د سمدأ سمف مـ اعمجقد ظمان( وطمصؾ قمغم ايمرامف. صمؿ قماد إمم سمغداد يدون رطمالشمف ويؽؿؾ ما يمان ىم

 مصـػاشمف.

 ًمف ممًمػات يمثػمة مـفا : 

, و )كشقة -اًمذي كحـ سمصدد دراؾمة آرآءه آصقًمقة ومقفا  –)روح اعمعاين ذم اًمتػسػم( 

اًمشؿقل ذم اًمسػر إمم اؾمالمبقل(, و )كشقة اعمدام ذم اًمعقد إمم دار اًمسالم(, و )مؼامات ذم اًمتصقف 

آيراكقة( و )طماؿمقة قمغم ذح اًمؼطر( ذم اًمـحق,  وآظمالق(, و )آضمقسمة اًمعراىمقة قمـ آؾمئؾة

 وهمػمها.

وكسبة آرسة آًمقؾمقة إمم ضمزيرة )آًمقس( ذم وؾمط هنر اًمػرات , سماًمؼرب مـ قماكة, قمغم مخس 

مراطمؾ مـ سمغداد , ومر إًمقفا ضمد هذه آرسة مـ وضمف هقٓيمق اًمتؽمي قمـدما دهؿ سمغداد, ومـسب إًمقفا, 

, ؾمـة -رمحف اهلل  -سمغداد ودومـ ومقفا , ذم مؼؼمة اًمشقخ معروف اًمؽرظمل  ذم  -رمحف اهلل  -امم ان شمقذم 

 . (2)هـ(  2381)

                                                           

,  287,  286/  23 :هـ(2488شملًمقػ قمؿر رضا يمحاًمة )مطبعة اًمؽمىمل, دمشؼ, د.ط,  :يـظر معجؿ اعممًمػلم (2)

اًمطبعة اخلامسة  ,)دار اًمعؾؿ ًمؾؿاليلم, سمػموت ,م(2:87شملًمقػ ظمػم اًمديـ اًمزريمكم, )ت :وآقمالم ًمؾزريمكم

 .288,  287/  8 :م(3113 ,قمنمة



 

 

اعمسؿك سمـ )روح اعمعاين ذم شمػسػم اًمؼران اًمعظقؿ  –رمحف اهلل  –يعد شمػسػم آمام آًمقد 

 وامجع يمتب اًمتػسػم ًمؾؼران اًمؽريؿ.  واًمسبع اعمثاين( , واعمـسقب اًمقف سمآشمػاق , مـ اروع

 :(2)ويؿؽـ ان كؾخص اسمرز ما متقز سمف هذا اًمتػسػم قمـ همػمه مـ اًمتػاؾمػم سمام يليت

 يعد مقؾمققمة شمػسػمية يمبػمة مجعت اهمؾب اىمقال اًمعؾامء اعمػرسيـ اًمساسمؼلم. .2

 اًمؼدرة اًمعاًمقة ًمؾؿصـػ ذم اجلؿع واًمتؾخقص , دون آظمالل سماعمعـك. .3

 دراؾمة قمؾؿقة ٕىمقال اعمػرسيـ. وضمقد .4

 اـمالقمف قمغم مصادر مل يسبؼ ٓطمد مـ اعمػرسيـ ان قماد اًمقفا. .5

 اجلؿع سملم اعمدارس اًمتػسػمية. .6

 يمثرة اًمعبارات اًمؾطقػة وآكقؼة واًمطريػة. .7

 ضمعؾف يمتاسما شمطبقؼقا ًمام صـػف ىمدماء قمؾؿ اًمبالهمة. .8

 

 
 
 
 
 

 

 

                                                           

ؿمفاب اًمديـ ايب اًمثـاء حمؿقد  :شماًمقػ)روح اعمعاين ذم شمػسػم اًمؼران اًمعظقؿ واًمسبع اعمثاين , يـظر مؼدمة حتؼقؼ  (2)

 23/ 2 (:م 3121هـ( , ممؾمسة اًمرؾماًمة , سمػموت , اًمطبعة آومم , 2381سمـ قمبداًمؾف آًمقد اًمبغدادي )ت 

- 29. 



 

   

 

 

 

, وىمقؾ: " هق اًمؼقل اًمذي يػفؿ اعمخاـمب سمف ؿمقئا  (2)اخلطاب ذم اًمؾغة: هق " مراضمعة اًمؽالم "

ـْ ومقؽ إمم ومقف "(3)"  .(4). واعمُشاوَمفُة ذم اًمؾغة: هل: " اعمُخاـَمبُة ِم

َصغمى  -واعمراد مـ ظمطاب اعمشاومفة قمـد آصقًمقلم: " اخلطاب اًمقارد ؿمػاًها ذم قمٍم اًمـبل 

ُ قَمَؾقِْف َوؾَمؾىَؿ  ويسؿك:" ظمطاب  , چڭ  ڭ  ڭ  چ ,  چڱ  ڱ  چ كحق: -اَّللى

 .(5)اعمقاضمفة "

ڱ  ڱ  ں  ں  چ  اشمػؼ اًمعؾامء ذم ظمطاب اعمشاومفة او اعمقاضمفة ذم كحق ىمقًمف شمعامم:

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       چ  , وىمقًمف شمعامم: ( 6)  چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

                                                           

د. مفدي  :ـ أمحد اًمػراهقدي , دار ومؽتبة اهلالل , حتؼقؼأيب قمبد اًمرمحـ اخلؾقؾ سم  :شماًمقػ) ,يـظر اًمعلم (2)

 (.ظمطب), مادة  333/  5 : (اعمخزومل ود. إسمراهقؿ اًمسامرائل

 -حمؿد قمبد اًمرؤوف اعمـاوي , دار اًمػؽر اعمعاس , دار اًمػؽر شماًمقػ , ) ,يـظر اًمتقىمقػ قمغم مفامت اًمتعاريػ (3)

 ., ومصؾ اًمطاء 427ص : (د. حمؿد رضقان اًمداية :, حتؼقؼ 2521 ,سمػموت , دمشؼ , اًمطبعة إومم

 اًمطبعة,  سمػموت –حمؿد سمـ مؽرم سمـ مـظقر إومريؼل اعمٍمي , دار صادر شماًمقػ )يـظر ًمسان اًمعرب ,  (4)

 (.ؿمػف), مادة  617/  24 :(إومم

 :حمؿد سمـ قمكم سمـ حمؿد اًمشقيماين )اعمتقرم :شماًمقػ)إرؿماد اًمػحقل إزم حتؼقؼ احلؼ مـ قمؾؿ إصقل ,  يـظر  (5)

 -هـ :252دار اًمؽتاب اًمعريب , اًمطبعة إومم  :دمشؼ , اًمـاذ ,اًمشقخ أمحد قمزو قمـاية :هـ( ,  حتؼقؼ2361

 .433/  2 (:م:::2

 .32 :اًمبؼرة (6)



 

 

, قمغم ؿمؿقًمف  (2) چٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ 

 ومـ سمعدهؿ مـ اعمعدوملم طمال صدوره. -اعمشاومفلم او اعمقاضمفلم  -اعمخاـمبلم 

ًمؽـفؿ اظمتؾػقا ذم هذا اًمشؿقل هؾ هق صماسمت سمذات اًمصقغة , او سمدًمقؾ اظمر مـ امجاع او ىمقاس 

 , وقمغم اًمـحق آيت: 

واطمتجقا   -أي سمـػس اًمصقغة  - (3)ذهب سمعض احلـػقة واحلـاسمؾة امم اكف يشؿؾفؿ سماًمؾػظ

 :(4)سماًمؽتاب واًمسـة وإمجاع إمة واعمعؼقل

 .(5) چۀ  ہ  ہ            ہ  ہ    ھ  ھ چ  ىمقًمف شمعامم: .2

ًٓ عمـ  (6): )سمعثت إمم إمحر وإؾمقد(-صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  -ىمقًمف  .3 وًمق مل يؽـ ظمطاسمف متـاو

ًٓ إًمقف وٓ مبؾغًا ًمف ذع اهلل شمعامم.  وهق ظمالف اإلمجاع , وًمق مل يؽـ طمؽؿف  سمعده مل يؽـ رؾمق

 قمغم مـ ذم زماكف طمؽاًم قمغم همػمهؿ يمان قمغم ظمالف اًمظاهر.

ما ومـ سمعدهؿ مـ اًمتاسمعلم وإمم زماكـا هذا  -رضقان اهلل قمؾقفؿ  –اإلمجاع قمغم أن اًمصحاسمة  .4

سمأيات  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  -زاًمقا حيتجقن ذم اعمسائؾ اًمنمقمقة قمغم مـ وضمد سمعد اًمـبل 

                                                           

 .294 :اًمبؼرة (2)

هـ(, 793هـ(, وقمبد احلؾقؿ سمـ قمبد اًمسالم)ت 763شملًمقػ آل شمقؿقة, قمبد اًمسالم سمـ شمقؿقة, )تاعمسقدة  ) :يـظر (3)

 :(هـ(, )دار اعمدين, اًمؼاهرة, د.ط, د.س.ط(, حتؼقؼ حمؿد حمل اًمديـ قمبد احلؿقد839وامحد سمـ قمبد احلؾقؿ )ت

 .433/  2 :,  ارؿماد اًمػحقل 2:ص

هـ(, دار اًمؽتاب اًمعريب, اًمطبعة 742 سمـ حمؿد آمدي )ت شملًمقػ قمكم) :آطمؽام ذم أصقل إطمؽام :يـظر (4)

 .27,  26/  3  (:حتؼقؼ د. ؾمقد اجلؿقكم ,هـ2515إومم, 

 .(39)ضمزء مـ آية   :ؾمبل (5)

هـ(, ممؾمسة ىمرـمبة, مٍم, د.ط, 352شملًمقػ امحد سمـ طمـبؾ أيب قمبد اهلل اًمشقباين )ت) :يـظر مسـد آمام امحد (6)

 إؾمـاده  :( , ىمال ؿمعقب إركموط32463, سمرىمؿ ) 258/  6  :د.ط, د.س.ط(

 .صحقح قمغم ذط اًمشقخلم          



 

   

 

 

وًمقٓ قمؿقم شمؾؽ اًمدٓئؾ اًمؾػظقة  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  -وإظمبار اًمقاردة قمغم ًمسان اًمـبل 

 عمـ وضمد سمعد ذًمؽ ًمام يمان اًمتؿسؽ هبا صحقحًا.

يمان إذا أراد اًمتخصقص سمبعض إمة كص  -وؾمؾؿ  صغم اهلل قمؾقف -اما اعمعؼقل ومفق أن اًمـبل  .5

 قمؾقف وًمقٓ أن اخلطاب اعمطؾؼ اًمعام يؽقن ظمطاسمًا ًمؾؽؾ ًمام اطمتاج إمم اًمتخصقص.

وٓ  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  -وذهب اجلؿفقر إمم اظمتصاصف سماعمقضمقديـ ذم زمـ رؾمقل اهلل 

 : (2)يثبت طمؽؿف ذم طمؼ مـ سمعدهؿ إٓ سمدًمقؾ آظمر , مستدًملم سمام يليت

} يا أهيا اًمـاس ويا أهيا اًمذيـ آمـقا { شمستدقمل يمقن اعمخاـمب  ان اعمخاـمبة ؿمػاها سمؼقًمف شمعامم:  .2

مقضمقدًا أهالً ًمؾخطاب إكساكًا مممـًا ومـ مل يؽـ مقضمقدًا ذم وىمت اخلطاب مل يؽـ متصػًا 

ًٓ ًمف.   سمٌمء مـ هذه اًمصػات ومال يؽقن اخلطاب متـاو

ظمطاب اعمجـقن واًمصبل اًمذي ٓ يؿقز ممتـع طمتك ان مـ ؿماومفف سماخلطاب اؾمتفجـ يمالمف  ان .3

وؾمػف ذم رأيف مع أن طماهلام ًمقضمقدمها واشمصاومفام صػة اإلكساكقة وأصؾ اًمػفؿ وىمبقهلام ًمؾتلديب 

 سماًمرضب وهمػمه أىمرب إمم اخلطاب هلام ممـ ٓ وضمقد ًمف.

ؿ اعمقضمقديـ واعمعدوملم سمـػس يع اًمشػاهل اخلطاب ان – اهلل رمحف –آمام آًمقد يرى  

اًمؾػظ وسمذات اًمصقغة , يمام يراه احلـاسمؾة وسمعض احلـػقة , طمقث ىمال سمعد طمديثف قمـ ًمػظة )اًمـاس( اهنا 

ل , قمامة سمؾػظفا واصؾ وضعفا , صمؿ سملم ان اشمػاق مجفقر آصقًمقلم قمغم ظمالومف صمؿ اظمتار اًمرأي آو

ًمؾعؿقم  ضماء ذم شمػسػمه ما كصف )واًمـاس: أؾمؿ مجع قمغم ما طمؼؼف مجع واجلؿقع وأؾمامؤها اعمحالة سمال

صمؿ هذا اخلطاب ذم كحق: ياأهيا اًمـاس , يسؿك  طمقث ٓ قمفد ظمارضمل... واإلشمػاق قمغم ظمالومف...

                                                           

 .26/  3  :آطمؽام ًمالمدي :يـظر (2)



 

 

أو عمـ سمعد سماخلطاب اًمشػاهل قمـد إصقًمقلم ىماًمقا: وًمقس قماما عمـ سمعد اعمقضمقديـ ذم زمـ اًمقطمل 

 . (2)احلارضيـ مفاسمط اًمقطمل , وإول هق اًمقضمف(

,  سمؾػظف يعؿ اًمشػاهل اخلطاب ان قمغم شمدل اظمرى سمادًمة اؾمتدل – اهلل رمحف –آ ان آمام 

 : (3)آيت اًمـحق قمغم وهل

 ًمؾعؿقم شمؽقن واًمالم سمآًمػ اعمحالة اجلؿقع اؾمامء مـ – مثال –ان ًمػظ اًمـاس  .2

 عدوملم قمغم طمد ؾمقاء سمدًمقؾ:واعم اعمقضمقديـ مـ هلؿ شمصؾح مـ يمؾ شمشؿؾ سمحقث

 يؽقن ان أي – آشمصال ومقف وآصؾ – اًمعؿقم دًمقؾ وهق –صحة آؾمتثـاء مـفا  - أ

 .- مـف اعمستثـك ضمـس مـ اعمستثـك

 صحة وىمقع اًمتايمقد قمغم هذه آًمػاظ , اذ ًمق مل يؽـ هـاك قمؿقم ًمؽان اًمتايمقد شماؾمقسا. - ب

ام ذم طمديث: )إئؿة مـ يم سماًمعؿقم – قمـفؿ اهلل ريض –ؿمققع اؾمتدٓل اًمصحاسمة  .3

 , وهؿ ائؿة اهلدى. (4)(ىمريش...

ًمق يماكت هذه آًمػاظ ًمؾؿعدوملم ظماصة , ًمؽان اكؽار قمؿقم هذه آًمػاظ مؽاسمرة ,  .4

اما اذا يمان ًمؾؿقضمقديـ واعمعدوملم قمغم ـمريؼ اًمتغؾقب ومال , ومثؾف ومصقح ؿمائع , 

  ويمؾ ما اؾمتدل سمف قمغم ظمالومف ضعقػ.

 اًمؽمضمقح

,  قمؼال اعمعدوم شمؽؾقػ امتـاع وًمعدم – اهلل رمحف –كظرا ًمالدًمة اًمتل اؾمتدل هبا آمام آًمقد 

 ما رضمحان يظفر,  اًمتؽؾقػ ذائط مستجؿًعا وضمقده اهلل قمؾؿ مـ إمم إزل ذم احلؽؿ شمقضمف سمؿعـك

 ؾؿ. اقم واهلل – شمعامم اهلل رمحف – آًمقد آمام اًمقف ذهب

                                                           

 . 21,  :/  3 :روح اعمعاين (2)

 .22,  21,  :/  3 :يـظر اعمصدر اًمساسمؼ (3)

صحقح ًمغػمه وهذا إؾمـاد  :إركموط( , ىمال ؿمعقب 2:8:3, سمرىمؿ ) 532/  5  :يـظر مسـد آمام امحد  (4)

 .ىمقي



 

   

 

,  ومايمثر ًمؾقاطمد صاحلة قمامة – اعمقؿ سمػتح  –يؽاد يتػؼ قمؾامء آصقل قمغم ان يمؾؿة )مـ(  

 .اؾمتػفامقة او ذـمقة يماكت ؾمقاء,  وآكاث ًمؾذيمقر

ذـما مل خيتص سمذيمر أو أكثك مجع أو ضماء ذم اًمؼمهان: " وٓ ظمالف أن مـ إذا أـمؾؼ مبفام 

وطمدان وهذا مستؿر ذم إًمػاظ اًمنمقمقة وأًمػاظ اعمتٍموملم ذم احلؾقل واًمعؼقد وإيامن واًمتعؾقؼات 

 . (2)وهق اجلاري ذم شمػاهؿ ذوي اًمعادات متػؼ قمؾقف ذم وضع اًمؾغات "

ٌة سمُِلوزِم اًْمُعُؼقِل َوشُمْستَ  صْمـلَْمِ َواجْلَْؿِع وضماء ذم يمشػ آرسار: " َوِهَل خُمَْتصى ِٓ ْعَؿُؾ ذِم اًْمَقاطِمِد َوا

ِر َواعْمَُمكىِث....وَ  َٓ حَمَاًَمَة ,اعْمَُذيمى ًَملْمِ  َوى ْٕ  , َوشَمُعؿُّ ذِم ا
ِط َواخْلؼََمِ ْ ؾْمتِْػَفاِم َواًمنمى ِٓ  . َوِهَل شُمْسَتْعَؿُؾ ذِم ا

ًة َوىَمْد شَمؽُ ..  وَمَؼْد شَمُؽقُن قَمامى
ا ذِم اخْلؼََمِ ًة ".َوَأمى  .(3)قُن ظَماصى

قىَة , َيُدلُّ ًَمُف ىَمْقًمف شَمَعامَم 
ـمِ ْ ـْ اًمنمى ڇ   ڇ  ڇ  چ وضماء ذم طماؿمقة اًمعطار: " ىَمْقًُمُف: َم

َٓ شَمـَاُوهُلَا ًمِْلُْكْثَك َوْضًعا ًَماَم َصحى إنْ  (4) چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   .... إْذ ًَمْق َ سمِاًْمِؼْسَؿلْمِ  شَمبلَمى

ؾْمتِْػَفاِمقىة وَمَتْخِص  صُمؿى  ِٓ َٓ َمْػُفقَم ًَمُف سَمْؾ ِمثُْؾَفا ذِم َذًمَِؽ اعْمَْقُصقًَمُة َوا قىِة 
ـمِ ْ قُص َمْقِضِع إنى اًمتىْؼِققَد سمِاًمنمى

الَِف هِبَا ًَمقَْس سمَِجقٍِّد "
 .(5)اخْلِ

                                                           

صالح  :هـ( , حتؼقؼ 589ت  )قمبد اعمؾؽ سمـ قمبد اهلل سمـ يقؾمػ اجلقيـل ,  :شماًمقػ)اًمؼمهان ذم أصقل اًمػؼف ,  (2)

 .:29/ 2 (:هـ 2529,  إومم اًمطبعة,  ًمبـان –سمـ حمؿد سمـ قمقيضة , دار اًمؽتب اًمعؾؿقة سمػموت 

قمالء اًمديـ قمبد اًمعزيز سمـ امحد اًمبخاري  :شملًمقػ)يمشػ إرسار قمـ أصقل ومخر اإلؾمالم اًمبزدوي ,  (3)

/  3  (:ًمبـان د.ط, د.س.ط-هـ(, مطبعة اًمنميمة اًمصحاومقة اًمعثامكقة, دار اًمؽتاب اًمعريب, سمػموت841)ت

478 . 

 .(235ضمزء مـ آية ) :اًمـساء (4)

هـ( , دار اًمؽتب اًمعؾؿقة 2361آمام طمسـ سمـ حمؿد اًمعطار )ت  :اًمقػشم)طماؿمقة اًمعطار قمغم مجع اجلقامع ,   (5)

 .485/  4 (:هـ2531سمػموت , اًمطبعة آومم , 



 

 

وضماء ذم اعمحصقل: " إٓ أهنؿ اشمػؼقا قمغم أن إصح اؾمتعامل ًمػظ مـ ذم اًمذيمقر 

 قمغم ذًمؽ: (3). واؾمتدًمقا سملدًمة(2)كاث"واإل

, ومؾقٓ قمؿقمف  (4)  چڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ چ  ىمال شمعامم: .2

 هلام مل حيسـ اًمتؼسقؿ مـ سمعد ذًمؽ.

ُ قَمَؾقِْف َوؾَمؾىَؿ  -ىَمْقًُمُف  .3 ـْ ضَمرى صَمْقسَمُف ظُمَقالَءَ -َصغمى اَّللى ُ إًَمقِْف , وَمَؼاًَمْت ُأمُّ ؾَمَؾَؿَة وَمَؽقَْػ  :)َم مَلْ َيـُْظْر اَّللى

ـى ؟ ىمال: يرظملم ؿمؼما ومؼاًمت إذا شمـؽشػ أىمدامفـ ىمال ومػمظمقـف ذراقما ٓ 
شَمْصـَُع اًمـَِّساُء سمُِذُيقهِلِ

َها اًمـىبِ  (5)يزدن قمؾقف ( قىِة َوَأىَمرى
ـمِ ْ ـْ اًمنمى  ذِم َم

ِ
ُ قَمَؾقِْف َوؾَمؾىَؿ  -لُّ , وَمَػِفَؿْت ُدظُمقَل اًمـَِّساء َصغمى اَّللى

 قَمغَم َذًمَِؽ. -

ـَ إمْجَاقًما. .4 َماُء قَمَتْؼ ـْ َدظَمَؾ َداِري وَمُفَق طُمرٌّ وَمَدظَمَؾَفا اإْلِ  ًَمق ان ؾمقدا ىَماَل: َم

ذيمروا رأيا اظمر ذم اعمسلًمة , وهق ان يمؾؿة )مـ( شمطؾؼ قمغم اًمذيمقر ومؼط  إصقلًمؽـ قمؾامء 

امم سمعض احلـػقة. ضماء ذم اًمؼمهان: " وذهب ذذمة مـ أصحاب أيب  دون آكاث , وكسبف سمعضفؿ

صغم اهلل  -طمـقػة إمم أكف ٓ يتـاول اإلكاث واؾمتؿسؽقا هبذا اعمسؾؽ ذم مسلًمة اعمرشمدة ومؼاًمقا ذم ىمقًمف 

                                                           

هـ(, ضمامعة اإلمام حمؿد سمـ ؾمعقد اإلؾمالمقة, 717شملًمقػ حمؿد سمـ قمؿر سمـ احلسلم اًمرازي, )ت)اعمحصقل ,  (2)

 .734/  3 :اًمعؾقاين(حتؼقؼ ـمف ضماسمر ومقاض  ,هـ2511اًمرياض, اًمطبعة إومم, 

 .485/  4 :يـظر طماؿمقة اًمعطار قمغم مجع اجلقامع (3)

 .(235) أيةضمزء مـ  :اًمـساء (4)

دار اطمقاء اًمؽماث اًمعريب,  ,هـ(:38شملًمقػ حمؿد سمـ قمقسك أيب قمقسك اًمؽممذي اًمسؾؿل, )ت) :ؾمــ اًمؽممذي (5)

هذا  :( , ىمال اًمؽممذي2842, سمرىمؿ ) 334/  5 (:وأظمريـحتؼقؼ امحد حمؿد ؿمايمر  ,سمػموت, د.ط, د.س.ط

 .طمديث طمسـ صحقح



 

   

 

 

, ٓ يتـاول اًمـساء وإكام همرهؿ ما ـمرق مسامعفؿ مـ ىمقل  (2): )مـ سمدل ديـف وماىمتؾقه(-قمؾقف وؾمؾؿ 

 .(3)مـ ومـف ومـان ومـقن ومـات "سمعض اًمعرب 

آ اين مل اضمد هذا اًمؼقل ذم يمتب اصقل ومؼف احلـػقة اعمعتؿدة , سمؾ اعمقضمقد ظمالومف , يمام مر سمـا 

 ىمبؾ ىمؾقؾ.

: سمان يمؾؿة )مـ( شمشؿؾ اًمذيمقر اجلؿفقر راي كػس امم –رمحف اهلل  -ذهب آمام آًمقد 

 ذم اصؾ وضعفا , وًمقست شمشؿؾ آكاث قمـ ـمريؼ اًمتغؾقب. وآكاث

دومع ًمتقهؿ ختصقص )مـ(  (4)چڍ  ڌ  ڌ  ڎ   چ وًمذًمؽ ىمال: " وىمقًمف شمعامم: 

وإن ؿمؿؾ اًمـققملم وضعا  سماًمذيمقر ًمتبادرهؿ مـ فماهر ًمػظ )مـ( ومنكف مذيمر , وقماد قمؾقف ضؿػمه ,

 .(5)إصح أن اًمتـاول ٓ حيتاج إمم اًمتغؾقب " ..... واًمؼقل ,قمغم إصح

 .اجلؿفقر ادًمة سمؿثؾ  – اهلل رمحف –واؾمتدل آمام  

 اًمؽمضمقح

يبدو ان اًمراضمح مـ آىمقال هق ما ذهب اًمقف مجفقر اًمعؾامء , وهق قملم اًمرأي اًمذي اظمذ سمف 

 .واقمؾؿ اقمغم شمعامم واهلل – اهلل رمحف –آمام آًمقد 

 

 

                                                           

هـ(, دار اسمـ يمثػم اًمقاممة, 367حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ أيب قمبد اهلل اًمبخاري اجلعػل )ت :شملًمقػ)صحقح اًمبخاري ,  (2)

 .(3956, سمرىمؿ ) :219/  4 (:حتؼقؼ د. مصطػك ديب اًمبغا ,هـ2518سمػموت, اًمطبعة اًمثاًمثة, 

 .:29 – 298/  2 :اًمؼمهان (3)

 .  (2:6)ال قمؿران ضمزء مـ آية  (4)

 .  398,  397/  25 :روح اعمعاين (5)



 

 
شمليت يمؾؿة )قمغم( اؾمام وومعال وطمروما , وسمغض اًمـظر قمـ ذًمؽ ومان هلا قمـد قمؾامء آصقل معاين 

 يمثػمة , وقمغم اًمـحق آيت: 

ضماء ذم هماية اًمقصقل ذم ذح ًمب آصقل: "قمغم إصح أهنا ىمد شمرد  سمؼؾة اؾمام سمؿعـك: ومقق , 

 مـ كحق: همدوت مـ قمغم اًمسطح , أي مـ ومقىمف. سملن شمدظمؾ قمؾقفا 

ٻ    چ أو معـك كحق (2) چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  )و( شمرد سمؽثرة )طمروما ًمؾعؾّق( طمسا كحق

أي مع طمبف  (4) چٿ  ٿ  ٹ  ٹ    چ )وًمؾؿصاطمبة( يمؿع كحق ...(3) چٻ  پ  پ 

ۅ  ۉ  ۉ  ې     چ )وًمؾؿجاوزة( يمعـ كحق رضقت قمؾقف أي قمـف. )وًمؾتعؾقؾ( كحق

 أي هلدايتف أيايمؿ.  (5) چې  

أي ذم وىمت همػؾتفؿ  (6) چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ چ  )وًمؾظرومقة( يمػل كحق

أي ذم زمـ مؾؽف , وكحق اقمتؽػت قمغم  (7)  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ وكحق

  قمغم اعمسجد أي ومقف.

                                                           

 .  37 :اًمرمحـ (2)

 .  (364)ضمزء مـ آية  :اًمبؼرة (3)

 .( 288ضمزء مـ آية )  :اًمبؼرة  (4)

 .( 296ضمزء مـ آية )  :اًمبؼرة  (5)

 .(26ضمزء مـ آية ) :اًمؼصص (6)

 .( 213ضمزء مـ آية )  :اًمبؼرة  (7)



 

   

 

 

)وًمالؾمتدراك( يمؾؽـ. كحق ومالن ٓ يدظمؾ اجلـة ًمسقء ومعؾف قمغم أكف ٓ يقلس مـ رمحة اهلل أي 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  ًمؽـف. )وًمؾتقيمقد( يمخؼم ٓ أطمؾػ قمغم يؿلم أي يؿقـا. )وسمؿعـك اًمباء( كحق

 (3) چۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ چ )و( سمؿعـك )مـ( كحق  (2) چ ٻ  پ  پ  پ  پ

 وهذان مـ زياديت. 

أسمدا ًمدظمقل طمرف اجلّر قمؾقفا. وىمقؾ هل طمرف أسمدا وٓ ماكع مـ دظمقل طمرف  وىمقؾ هل اؾمؿ

ے   ے  ۓ  ۓ  چ  ضمّر قمغم آظمر ذم اًمؾػظ سملن يؼدر ًمف جمرور حمذوف )أما قمال يعؾق ومػعؾ( كحق

   (6)ومؼد اؾمتؽؿؾت )قمغم( ذم إصح أىمسام اًمؽؾؿة " (5)چ ٹ   ٹ  ڤ  ڤچ  ,(4) چ﮲  

 امجعلم قمؾقفؿ شمعامم اهلل رمحة – (7)وهذه اعمعاين وؿمبففا مقضمقدة ذم يمتب اصقل ومؼف اًمشاومعقة

  – امجعلم

, امم اضاومة معـك اظمر ًمؽؾؿة )قمغم( وهق  (8)وذهب قمؾامء اظمرون مـ احلـػقة وسمعض اًمشاومعقة

" ومصؾ: وأما )قمغم( ومفق ًمإلًمزام سماقمتبار أصؾ اًمقضع ٕن معـك  اًمنمط. ضماء ذم اصقل اًمرسظمز:

طمؼقؼة اًمؽؾؿة مـ قمؾق اًمٌمء قمغم اًمٌمء وارشمػاقمف ومقىمف وذًمؽ ىمضقة اًمقضمقب واًمؾزوم , وهلذا ًمق 

                                                           

 .( 216ضمزء مـ آية )  :آقمراف  (2)

 .  3 :اعمطػػلم (3)

 .(5ضمزء مـ آية ) :اًمؼصص (4)

 .(   2:ضمزء مـ آية ) :اعمقمـقن (5)

ت )زيمريا سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ زيمريا إكصاري أسمق حيقك ,  :شماًمقػ)هماية اًمقصقل ذم ذح ًمب إصقل ,  (6)

 .   :6 - 69ص  (:هـ 2534, دار اًمػؽر  , سمػموت ,  (هـ 37:

مطبعة دار اطمقاء  ,هـ(975ضمالل اًمديـ حمؿد سمـ امحد اعمحكم, )ت :شملًمقػ)ذح اعمحكم قمغم مجع اجلقامع , يـظر  (7)

 .  459,  458/  2 : (اطمقاء اًمؽتب اًمعرسمقة ًمصاطمبفا قمقسك اًمبايب احلؾبل, د.ط, د.س.ط

هـ( 8:5 :سمدر اًمديـ حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ هبادر اًمزريمٌم )اعمتقرم :شماًمقػ)اًمبحر اعمحقط ذم أصقل اًمػؼف , يـظر  (8)

 . :5/  3 (:حمؿد حمؿد شمامر :هـ , حتؼقؼ2532اًمطبعة إومم,  ,هـ( , دار اًمؽتب اًمعؾؿقة, سمػموت8:5



 

 

, صمؿ شمستعؿؾ اًمؽؾؿة ًمؾنمط سماقمتبار  ....ىمال: ًمػالن قمكم أًمػ درهؿ , ان مطؾؼف حمؿقل قمغم اًمديـ

 . (2)ؽقن ٓزما قمـد وضمقده "أن اجلزاء يتعؾؼ سماًمنمط وي

" وأما قمغم ومنهنا وضعت ًمقىمقع اًمٌمء قمغم همػمه وارشمػاقمف وقمؾقه  وضماء ذم اصقل اًمبزدوي:

ومقىمف ومصار هق مقضققما ًمإلجياب واإلًمزام ذم ىمقل اًمرضمؾ: ًمػالن قمكم أًمػ درهؿ , أكف ديـ إٓ أن 

يصؾ سمف اًمقديعة ومنن دظمؾت ذم اعمعاوضات اعمحضة يماكت سمؿعـك اًمباء إذا اؾمتعؿؾت ذم اًمبقع 

ـاؾمب اإلًمصاق وماؾمتعػم ًمف وإذا اؾمتعؿؾت ذم اًمطالق يماكت سمؿعـك واإلضمارة واًمـؽاح ٕن اًمؾزوم ي

 (.3)" –رمحف اهلل  -اًمنمط قمـد أيب طمـقػة 

 ًمؽـفؿ اظمتؾػقا سمعد ذًمؽ: هؾ هل شمدل قمغم اًمنمط قمغم ؾمبقؾ احلؼقؼة او اعمجاز ؟

 ومذهب سمعضفؿ امم اهنا شمدل قمؾقف قمغم ؾمبقؾ احلؼقؼة ضماء ذم اًمتقضقح:

 
ِ
ـَ َيْعُؾقُه َوَيْريَمُبُف َمْعـًك َويُ  " قَمغَم ًماِلؾِْمتِْعالَء ْي َنى اًمدى ِٕ ِط َكْحُق  َوُيَراُد سمِِف اًْمُقضُمقُب  ْ  ْسَتْعَؿُؾ ًمِؾنمى

 إمْجَاقًما جَمَاًزا  (4) چپ    پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ چ
ِ
, َوِهَل ذِم اعْمَُعاَوَضاِت اعْمَْحَضِة سمَِؿْعـَك اًْمَباء

 َ ِٕ اَم ُيَراُد سمِِف اعْمََجاُز ,  ًْمَصاَق َهَذا سَمَقاُن قَمالَىَمِة اعْمََجاِز َوإِكى َنى اًمؾُُّزوَم ُيـَاؾِمُب اإْلِ ِٕ نى اعْمَْعـَك احْلَِؼقِؼلى جَمَاًزا 

ـُ  َٓ ُيْؿِؽ ُط  ْ  .(5)ذِم اعْمَُعاَوَضاِت اعْمَْحَضِة " َوُهَق اًمنمى

 وذهب اًمبعض آظمر امم اهنا شمدل قمؾقف قمغم ؾمبقؾ اعمجاز. 

                                                           

هـ(, دار اعمعرومة, سمػموت, 593أيب سمؽر حمؿد سمـ امحد أيب ؾمفؾ اًمرسظمز )ت :شملًمقػ)أصقل اًمرسظمز ,  (2)

 .  332/  2 (:حتؼقؼ أيب اًمقوما إومغاين ,هـ2483د.ط, 

 593ت )قمكم سمـ حمؿد اًمبزدوي احلـػل  :شماًمقػ),  (يمـز اًمقصقل امم معرومة إصقل)أصقل اًمبزدوي اعمسؿك سمـ (3)

 .:21ص  :        (ط .س .ط , د ., مطبعة ضماويد سمريس , يمراشمٌم , د (هـ

هـ(, دار اًمؽتب 858قمبقد اهلل سمـ مسعقد اعمحبقيب اًمبخاري ت ) :شماًمقػ) ,اًمتقضقح ذم طمؾ همقامض اًمتـؼقح (4)

 .  88/  2 (:اًمتؾقيح ذطمف مع اعمطبقع سمػموت,–اًمعؾؿقة 

 .  :21ص  :اصقل اًمبزدوي (5)



 

   

 

 

ُ  -ضماء ذم يمشػ آرسار: " َوىَماَل َأسُمق طَمـِقَػَة  : يَمؾَِؿُة )قَمغَم( ًمِؾُُّزوِم قَمغَم َما ىُمؾْـَا َوًَمقَْس -َرمِحَُف اَّللى

 وَمَصاَر َهَذا سمَِؿـِْزًَمِة طَمِؼقَؼِة سَملْمَ اًْمَقاىِمِع َوسَملْمَ َما ًَمِزَمَفا 
ِ
ِط َواجْلََزاء ْ ُمَؼاسَمَؾٌة سَمْؾ سَمقْـَُفاَم ُمَعاىَمَبٌة َوَذًمَِؽ َمْعـَك اًمنمى

 .(2)َهِذِه اًْمَؽؾَِؿِة "

اؾمتدل اجلؿقع قمغم اعمعاين اًمساسمؼة عمعـك قمغم سمام شمدل قمؾقف هذه اًمؽؾؿة مـ ظمالل آؾمتعامل 

 واًمسقاق اًمذي وردت ومقف.

,  قمغم يمؾؿة قمؾقفا شمدل اًمتل اعمعاين مـ اًمنمط ان امم – اهلل رمحف –ذهب آمام آًمقد 

 .اعمجاز ؾمبقؾ قمغم او احلؼقؼة ؾمبقؾ قمغم ذًمؽ ايمان وؾمقاء

ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  ڑ  چ  :شمعامم ىمقًمف ذح سمصدد وهق –رمحف اهلل  -ىمال 

 يمتاب سمف يشفد - اًمنمط سمؿعـك قمغم اؾمتعامل أي –: " واحلؼ أكف اؾمتعامل صحقح (3)چگ  ڳ

 .(4)" جمازا أو يمان طمؼقؼة,  اهلل

ا اعمعـك ذم يمتاب اهلل , وضمقاز وصحة محؾ هذا اًمؾػظ هذ سمقرود – اهلل رمحف –اطمتج آمام 

 قمؾقف.

 اًمؽمضمقح

يمؾؿة )قمغم( يمام شمدل قمغم اعمعاين اًمؽثػمة اًمتل ذيمرها قمؾامء آصقل  اًمراضمح مـ آىمقال ان

وماهنا ايضا شمدل قمغم معـك اًمنمط , ؾمقاء يماكت اًمدًٓمة طمؼقؼقة او جمازية , ًمقرودها ذم يمتاب اهلل هبذا 

 اعمعـك.

 .واقمؾؿ اقمغم واهلل – شمعامم اهلل رمحف – إًمقدوهذا هق اًمرأي اًمذي ذهب اًمقف آمام 

 

                                                           

 .  459/  4 :يمشػ آرسار ذح اصقل اًمبزدوي (2)

 .  77 :اًمؽفػ (3)

 . :56/  26 :روح اعمعاين (4)



 

 
اذا اردكا ان كتعرف قمغم معـك اعمجاز ومال سمد ًمـا مـ معرومة احلؼقؼة اًمتل يتبـ مـ ظمالل معرومتفا 

معـك اعمجاز , ويمؾ ذًمؽ يؽقن مـ ظمالل شمعريػ احلؼقؼة واعمجاز ذم اًمؾغة وآصطالح , وقمغم 

 اًمـحق آيت:

 .(2)ؼقؼة ذم اًمؾغة: ملظمقذة مـ طمؼ حيؼ طمؼا وطمؼقؼة, يؼال: طمؼ اًمش  إذا وضمب وصمبتاحل

ل ضماَز اعمؽان اذا ؾمار ومقف واعمجاز ذم اًمؾغة: ملظمقذ مـ ضماز, جيقز, ضمقزا, وضمقازا, يؼا

 .(3), وَأضماَزه ظَمؾىػف وىمطعف , وَأضمازه َأكَْػَذهوؾمؾؽف

 :إصقًمقلماما ذم اصطالح 

اًمػحقل: " ومؼقؾ ذم طمد احلؼقؼة: إهنا اًمؾػظ اعمستعؿؾ ومقام وضع ًمف. ومقشؿؾ هذا  ضماء ذم ارؿماد

اًمقضع اًمؾغقي, واًمنمقمل, واًمعرذم, وآصطالطمل. وزاد مجاقمة ذم هذا احلد ىمقًدا, وهق ىمقهلؿ: ذم 

 .  (4)اصطالح اًمتخاـمب "

 صمؿ ذيمر ومقف شمعريػ اعمجاز ومؼال: 

 ما وضع ًمف ًمعالىمة مع ىمريـة.  " وأما اعمجاز: ومفق اًمؾػظ اعمستعؿؾ ذم همػم

, قمغم وضمف يصح.  ًٓ  وىمقؾ: هق اًمؾػظ اعمستعؿؾ ذم همػم ما وضع ًمف أو

 وزيادة ىمقد: قمغم وضمف يصح , إلظمراج مثؾ اؾمتعامل ًمػظ إرض ذم اًمسامء. 

               (.5)ىمقؾ ذم طمده أيًضا: إكف ما يمان سمضد معـك احلؼقؼة " 

                                                           

 .  (طمؼؼ), مادة  :5/  21 :يـظر ًمسان اًمعرب (2)

 .  (ضمقز), مادة  437/  6 :يـظر ًمسان اًمعرب (3)

 .73/  2 :ارؿماد اًمػحقل (4)

 .74/  2 :ارؿماد اًمػحقل  (5)



 

   

 

 

 اظمتؾػ اًمعؾامء ذم وىمقع اعمجاز قمغم قمدة اىمقال يؿؽـ شمؾخقصفا سمام يايت:

 . (2)ذهب اجلؿفقر امم ضمقاز وىمققمف مطؾؼا

 . (4)مطؾؼا (3)ومـعف سمعضفؿ

 .(6)مـ مـعف  ذم اًمؼرآن وطمده (5)ومـفؿ

 .(8)مـ مـعف ذم اًمؼرآن واًمسـة دون همػممها (7)ومـفؿ

ؽؿ ذقمل وهمػمه, ومام ومقف طمؽؿ ذقمل ٓ جماز مـ ذهب امم اًمتػصقؾ سملم ما ومقف طم (9)ومـفؿ

 .(:)ومقف ومآ ومال

                                                           

هـ( , دار 587 :إسمراهقؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمشػمازي )اعمتقرم أيب اؾمحاق :شماًمقػ)اًمؾؿع ذم أصقل اًمػؼف , يـظر  (2)

قمبد  :شملًمقػ), , وروضة اًمـافمر وضمـة اعمـافمر  8ص (:هـ 2535 -م  3114اًمؽتب اًمعؾؿقة , اًمطبعة اًمثاكقة , 

هـ(, ضمامعة اإلمام حمؿد سمـ ؾمعقد, اًمرياض, اًمطبعة اًمثاكقة, 731اهلل سمـ امحد سمـ ىمدامة اعمؼدد أيب حمؿد, )ت

/   3 :, ويمشػ آرسار ذح اصقل اًمبزدوي 339/  2 (:حتؼقؼ د. قمبد اًمعزيز قمبد اًمرمحـ اًمسعقد ,هـ::24

581. 

وأسمق قمكم اًمػارد مـ أهؾ  ,وإًمقف ذهب سمعض اًمعؾامء واعمحؼؼلم مـفؿ أسمق إؾمحاق آؾمػرايقـل مـ اًمشاومعقة (3)

 .اًمؼقؿ اًمؾغة , وهق ىمقل ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة  وشمؾؿقذه  اًمعالمة اسمـ

خمتٍم اًمصقاقمؼ اعمرؾمؾة , وما سمعدها , و  258ص :, واعمسقدة 419/  2 :يـظرذح اعمحكم قمغم  مجع اجلقامع (4)

 .354-3/353 (:سمػموت ,دار اًمـدوة اجلديدة ,اظمتصار حمؿد اعمقصكم (,هـ 862ت )اسمـ اًمؼقؿ  :شماًمقػ )

 .وهق ىمقل سمعض اًمعؾامء مـفؿ داود سمـ قمكم اًمظاهري (5)

 . 583/   3 :يـظر يمشػ آرسار ذح اصقل اًمبزدوي (6)

 .وهق ىمقل اسمـ داود اًمظاهري (7)

 . 474/   2 :يـظر اًمبحر اعمحقط (8)

 .وإمم هذا اًمتػصقؾ ذهب اسمـ طمزم اًمظاهري (9)

هـ(, دار احلديث, 567قمكم سمـ امحد سمـ طمزم آكدًمز أيب حمؿد )ت  :شملًمقػ)اإلطمؽام ٓسمـ طمزم , يـظر  (:)

 .525,  524/  5 (:هـ2515, اًمطبعة إومم, اًمؼاهرة



 

 

 وًمؽثرة آدًمة وشمداظمؾفا ؾماورد ادًمة اعمجقزيـ واًمامكعلم , وسمشؽؾ خمتٍم, وقمغم اًمـحق آيت:

 :(2)ادًمة اًمامكعلم

 إن اًمعدول قمـ احلؼقؼة إمم اعمجاز ًمؾعجز قمـ اًمتؽؾؿ سماحلؼقؼة وذًمؽ يستحقؾ قمغم اهلل شمعامم.  .2

ًمق ظماـمب اهلل شمعامم سماعمجاز وآؾمتعارة ًمصح وصػف سملكف متجقز رم ظمطاسمف وسملكف مستعػم ,  .3

وٕن اعمجاز ٓ يغـل قمـ معـاه سمـػسف ومقرود اًمؼرآن سمف يمدى إمم آًمتباس وٕن اًمؼرآن يمؾف 

 طمؼ ومقؽقن يمؾف طمؼقؼة ٕن احلؼ واحلؼقؼة معـك واطمد.

 :(3)ادًمة اعمجقزيـ 

يـؼسؿ إمم احلؼقؼة واعمجاز, وهذا اًمتؼسقؿ معتؼم قمـد قمؾامء اًمعرسمقة, ان آؾمؿ ذم ًمغة اًمعرب  .2

ومشتفر ذم اؾمتعامٓت اًمعرب, واًمؼرآن هق أصؾ اًمؾغة, ومعقـفا, ومؿحال أن يليت سمخالف ما 

 قمؾقف أهؾ اًمؾسان اًمعريب, وان أيمثر اًمػصاطمة إكام يظفر سماعمجاز وآؾمتعارة.

ػمه يمثػمة ضمدا, وظمػم دًمقؾ قمغم ضمقازه وىمققمف طمؼقؼة , ان إمثؾة قمغم وىمقع اعمجاز ذم اًمؼرآن وهم .3

 ,(4) چڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ چ  وامثؾتف أؿمفر مـ أن شمـؽر يمؼقًمف شمعامم:

 , وهمػمها.(6) چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    چ,(5)چڃ  ڃ  چ  چ   چ

 

 

                                                           

هـ(,  دار :59أيب مظػر مـصقر سمـ حمؿد سمـ قمبد اجلبار اًمسؿعاين  )ت :شملًمقػ)ىمقاـمع آدًمة ذم إصقل , يـظر  (2)

/  2 (:حتؼقؼ حمؿد طمسـ حمؿد طمسـ إؾمامقمقؾ اًمشاومعل ,هـ8::2دار اًمؽتب اًمعؾؿقة, سمػموت, اًمطبعة إومم, 

 ., وما سمعدها 348

 ., وما سمعدها 348/  2 :يـظر ىمقاـمع آدًمة (3)

 (.35)ضمزء مـ آية  :آرساء (4)

 (.88)ضمزء مـ آية  :اًمؽفػ (5)

 (.54)ضمزء مـ آية  :اًمـساء (6)



 

   

 

 

––

 :- اهلل رمحف –ذم هذه اعمسلًمة هق رأي اجلؿفقر , ىمال  آًمقد اإلمامرأي 

 : (2)" وكؼؾ سمعض أهؾ أصقل اًمػؼف قمـ أيب سمؽر حمؿد سمـ داود إصبفاين

قمؾقفام  -أكف يـؽر وىمقع اعمجاز ذم اًمؼرآن ومقمول أية سملن اًمضؿػم ذم يريد ًمؾخرض أو عمقؾمك 

ظمؾؼ ومقف طمقاة وإرادة , واًمؽؾ شمؽؾػ وضمقز أن يؽقن اًمػاقمؾ اجلدار وأن اهلل شمعامم  -اًمسالم 

 .(3)وشمعسػ شمغسؾ سمف سمالهمة اًمؽالم "

د ظمػم دًمقؾ واًمقضمق اًمقىمقع وان,  اجلؿفقر ادًمة كػس ومفل – اهلل رمحف –اما قمـ ادًمة آمام 

 قمغم اجلقاز.

 اًمؽمضمقح

 - واًمسـة اًمؼران –اًمظاهر مـ ادًمة اجلؿفقر, ومـ ظمالل اًمقاىمع ًمقضمقد اعمجاز ذم ادًمة اًمنمع 

 واهلل – قمؾقف شمعامم اهلل رمحة – آًمقد آمام اًمقف ذهب ما وهذا,  اجلؿفقر رأي هق اًمراضمح ان يبدو

 .اقمؾؿ

 

                                                           

ظمؾػ أسماه ذم اًمتدريس ويمان ومؼقفا مـافمرا  ,هق أسمق سمؽر حمؿد سمـ داود سمـ قمكم سمـ ظمؾػ اًمظاهري إمام اسمـ إمام (2)

واًمزهرة ذم  ,ًمف مصـػات قمديدة مـفا اظمتالف مسائؾ اًمصحاسمة واًمقصقل إمم معرومة إصقل ,أديبا ؿماقمرا

اسمراهقؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمشػمازي أيب  :شملًمقػ)ـمبؼات اًمػؼفاء , يـظر:  .هـ(3:8مات ؾمـة ) ,إدب وهمػمها

 .283ص (:حتؼقؼ ظمؾقؾ اعمقرس ,هـ(, دار اًمؼؾؿ, سمػموت, د.ط, د.س.ط587إؾمحاق, )ت

 . 5:4/  26 :ح اعمعاينرو (3)



 

 
ڑ    ڑچ  اظمتؾػ اًمعؾامء ذم آؾمتثـاء اًمقاىمع سمعد مجؾ متعاـمػة يمام ذم ىمقًمف شمعامم: 

ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  

ن آؾمتثـاء يرضمع امم مجقع . هؾ ا(2) چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  

 , او اكف ٓ يرضمع آ امم اجلؿؾة آظمػمة , وذًمؽ قمغم اًمـحق آيت :اجلؿؾ

ذهب مجفقر اًمعؾامء مـفؿ اًمامًمؽقة واحلـاسمؾة واًمشاومعقة , امم ان آؾمتثـاء يرضمع امم مجقع اجلؿؾ ,  .2

 .(3)آ ما دل دًمقؾ قمغم قمدم دظمقهلا

ذهب احلـػقة امم ان آؾمتثـاء يرضمع امم اجلؿؾة آظمػمة ومؼط , آ ما دل دًمقؾ قمغم دظمقل همػمها  .3

 .(4)معفا

 .(6)د اًمدًمقؾ اعمعلمامم اًمتقىمػ حللم ورو (5)وذهب ىمقم .4

 

 

                                                           

 . 6,  5  :اًمـقر (2)

ت )اًمؼايض أيب سمؽر سمـ اًمعريب اعمعاومري اًمامًمؽل  :شماًمقػ), و اعمحصقل ,  519/  5 :يـظر آطمؽام ٓسمـ طمزم (3)

 - 95ص (:طمسلم قمكم اًمقدري :م , حتؼقؼ:::2-هـ2531 ,,  دار اًمبقارق , إردن , اًمطبعة إومم (هـ 579

 .8:/  4 :اعمـافمر وضمـة اًمـافمر وروضة,  52 – 51ص  :, واًمؾؿع 322/  2 :, واًمؼمهان 96

اًمطبعة إومم,  ,هـ( , د.م.ط481شملًمقػ ; امحد سمـ قمكم اًمرازي اجلصاص )ت)يـظر اًمػصقل ذم إصقل ,  (4)

 .377,  376/  2 (:هـ, حتؼقؼ اًمديمتقر قمجقؾ ضماؾمؿ اًمـشؿل2516

 (.هـ514ت )مـفؿ اًمؼايض اسمق سمؽر اًمباىمالين  (5)

 .483/  2 :يـظر ارؿماد اًمػحقل (6)



 

   

 

 

 :(2)اؾمتدل اجلؿقع سمادًمة مـفا:  ادًمة اصحاب اعمذهب آول

سملن اجلؿؾ إذا شمعاـمػت صارت يماجلؿؾة اًمقاطمدة, ىماًمقا سمدًمقؾ اًمنمط, وآؾمتثـاء, سماعمشقئة,  - أ

ومنهنام يرضمعان إمم ما شمؼدم إمجاقما. ومنكف ٓ ومرق سملم أن يؼال: ارضب اجلامقمة اًمتل مـفا ىمتؾة 

اة إٓ مـ شماب , وسملم يؼال: قماىمب مـ ىمتؾ وزكك ورسق إٓ مـ شماب , ذم رضمقع ورساق وزك

 آؾمتثـاء إمم اجلؿقع.

يؽاد يطبؼ أهؾ اًمؾغة قمغم أن شمؽرار آؾمتثـاء قمؼقب يمؾ مجؾة كقع مـ اًمعل واًمؾؽـة , يمؼقًمف:  - ب

أن إن دظمؾ اًمدار وملرضسمف إٓ أن يتقب وإن أيمؾ ومارضسمف إٓ أن يتقب وإن شمؽؾؿ ومارضسمف إٓ 

يتقب , وهذا ما ٓ يستـؽر اخلصؿ اؾمتؼباطمف سمؾ يؼقل ذًمؽ واضمب ًمتعرف ؿمؿقل 

 آؾمتثـاء. 

ادًمة اصحاب اعمذهب اًمثاين:  ضماء ذم اصقل اًمرسظمز: " وىمال قمؾامؤكا آؾمتثـاء شمغقػم 

 وشمٍمف ذم اًمؽالم ومقؼتٍم قمغم ما يؾقف ظماصة ًمقضمفلم:

طمؽؿ يمالم واطمد وذًمؽ ٓ يتحؼؼ ذم اًمؽؾامت أطمدمها: أن إقمامل آؾمتثـاء سماقمتبار أن اًمؽؾ ذم 

 اعمعطقومة سمعضفا قمغم سمعض.

واًمثاين: أن أصؾ اًمؽالم قمامؾ سماقمتبار أصؾ اًمقضع وإكام اكعدم هذا اًمقصػ مـف سمطريؼ 

 .(3)اًمرضورة ومقؼتٍم قمغم ما حتؼؼ ومقف اًمرضورة وهذه اًمرضورة شمرشمػع سمٍمومف إمم ما يؾقف "

 :(4)ادًمة اصحاب اعمذهب اًمثاًمث

مـفؿ مـ شمقىمػ ًمعدم اًمعؾؿ سمؿدًمقًمف ًمغة , ومـفؿ مـ شمقىمػ ًمؽقكف قمـده مشؽميما سملم قمقده إمم 

 اًمؽؾ وقمقده إمم إظمػمة ومؼط.

                                                           

دار  ,هـ(616أيب طمامد سمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ حمؿد اًمغزازم )ت :شملًمقػ)اعمستصػك ذم قمؾؿ إصقل , يـظر  (2)

 .371ص :(هـ , حتؼقؼ حمؿد قمبد اًمسالم قمبد اًمشاذم2524اًمؽتب اًمعؾؿقة, سمػموت, اًمطبعة إومم, 

(3) 3  /55 - 56. 

هـ( , دار اًمؽتب اًمعؾؿقة, سمػموت, 883مجال اًمديـ قمبد اًمرطمقؿ آؾمـقي, )ت :شملًمقػ)هناية اًمسقل , يـظر  (4)

/  2 (:د.ط, د.س.ط , مـشقرات حمؿد قمكم سمقضقن, اعمطبقع مع ذح اًمبدظمٌم يمالمها قمغم متـ اًمبقضاوي

534. 



 

 

––

 آظمػمة اجلؿؾة امم يعقد اعمتعاـمػة اجلؿؾ سمعد آؾمتثـاء ان –رمحف اهلل  -يرى آمام آًمقد 

 ,  اعمذهب طمـػل – اهلل رمحف –غم ؿمؿقل آؾمتثـاء ًمبؼقة اجلؿؾ , وآمام قم دًمقؾ يدل مل ما ومؼط

وهق سمذًمؽ يقاومؼ مذهبف ذم هذا اًمرأي , ًمؽـ ٓ ادري ًمامذا ىمال آمام قمـ هذا اًمرأي اكف 

 آصح سماضاومة ىمقد )ما مل يدل دًمقؾ قمغم ؿمؿقل آؾمتثـاء ًمبؼقة اجلؿؾ( , وىمال اكف يـبغل اضاومة هذا

اًمؼقد ايضا قمغم راي اجلؿفقر , مع ان يمال اًمطروملم ىمد اصمبتاه واؿمؽمـماه سمشؽؾ يقاومؼ ىمقل يمؾ واطمد 

 – اًمؼقد هذا قمـ ظماًمقلم اعمذهبلم ذم رأيلم قمغم اـمؾع ىمد – اهلل رمحف –مـفؿ , آ ان يؽقن آمام 

   - اهلل رمحف – ىمال – اقمؾؿ واهلل

وهذا يمؼقل احلـػقة ذم اعمشفقر , واحلؼ  ....ظماصة إظمػم إمم يعقد  - آؾمتثـاء أي –)إكف 

أما إذا وضمد أهنؿ إكام يؼقًمقن سمرضمققمف إمم إظمػمة ومؼط إذا دمرد اًمؽالم قمـ دًمقؾ رضمققمف إمم اًمؽؾ , 

وقمغم مثؾ ذًمؽ يـبغل محؾ ىمقل اًمشاومعقة سملن يؼال: إهنؿ أرادوا رضمقع اإلؾمتثـاء  اًمدًمقؾ قمؿؾ سمف.....

 .(2)يؼتيض رضمققمف إمم إظمػمة(إمم اًمؽؾ إذا مل يؽـ دًمقؾ 

 هذه ذم يتؽؾؿ مل اكف شمػسػمه ذم وذيمر,  كحقية ًمغقية سمادًمة – اهلل رمحف –اؾمتدل آمام آًمقد 

, اطمدمها: يرى قمقد آؾمتثـاء قمغم اجلؿقع , وآظمر: يرى قمقده  (3)اصمـلم همػم اًمـحقيلم مـ اعمسلًمة

 اكف خيتار اًمرأي اًمثاين.  قمغم اجلؿؾة آظمػمة ومؼط , آ

 اًمؽمضمقح

اًمذي يبدو ان اًمراضمح هق ما ذهب اًمقف اصحاب اعمذهب اًمثاين وهق قملم ما ذهب اًمقف آمام 

 اجلؿؾة امم يرضمع آؾمتثـاء ان امم اًمذهـ وًمسبؼ آدًمة مـ ذيمروا ًمام – قمؾقف شمعامم اهلل رمحة –آًمقد 

 .- اقمؾؿ واهلل –قمغم ظمالومف  دًمقؾ دل اذا آ آظمػمة

                                                           

 .334,  333/  29 :روح اعمعاين (2)

ذه اعمسلًمة مـ اًمـحاة همػم اعمفاسماذي واسمـ ماًمؽ وماظمتار اسمـ ماًمؽ قمقد مل أر مـ شمؽؾؿ قمغم ه :ىمال أسمق طمقان) (3)

 .3:8/ : :. روح اعمعاين(اإلؾمتثـاء إمم اجلؿؾ يمؾفا يماًمنمط , واظمتار اعمفاسماذي قمقده إمم اجلؿؾة إظمػمة



 

   

 

 
َض إًِمقف  اًمتػقيض ذم اًمؾغة: هق مصدر اًمػعؾ ومَقض يػقض شمػقيضا , ىمال اهؾ اًمؾغة: " وَمقى

ه إًِمقف وضمَعَؾف احلايمؿ ومقف " َ  .(2)إَمَر َصػمى

يؼال ًمـبل أو جمتفد: اطمؽؿ سمام ؿمئت مـ همػم اضمتفاد ومفق  وذم آصطالح هق: " ان

 .(3)صقاب"

ُ قَمَؾقِْف َوؾَمؾىَؿ  -ىمال اًمعؾامء: ٓ ظمالف ذم ضمقاز اًمتػقيض إمم اًمـبل  , أو اعمجتفد, ذم -َصغمى اَّللى

 احلؽؿ سمـاء قمغم اًمـظر وآضمتفاد, وإكام اخلالف ذم شمػقيض احلؽؿ سمام ؿماء اعمػقض, ويمقػام اشمػؼ ًمف. 

ُ قَمَؾقِْف َوؾَمؾىَؿ  -وسمعبارة اظمرى هؾ جيقز أن يؼقل اهلل شمعامم ًمؾـبل   , أو ًمؾعامل:-َصغمى اَّللى

 ؟(4)أطمؽؿ, ومنكؽ ٓ حتؽؿ إٓ سماًمصقاب 

 .(7)وهق مذهب ايمثر اًمعؾامء (6)مـ ىمطع سمقىمقع ذًمؽ  (5)ومؿـفؿ

 

                                                           

 . (ومقض), مادة  321/ 8:ًمسان اًمعرب (2)

 .465/ 5:اًمبحر اعمحقط (3)

 .348/ 3:يـظر ارؿماد اًمػحقل (4)

يمان واؾمع اًمعؾؿ واًمؽالم  ,ومـ ؿمققخ اجلاطمظ ,وهق أسمق قمؿران ُمَقْيس سمـ قمؿران اعمعتززم صاطمب اًمـّظام (5)

 .ويؼقل سماإلرضماء قماش سملم اًمؼركلم اًمثاين واًمثاًمث ,واإلومتاء

اًمعباس ؿمفاب اًمديـ أمحد سمـ إدريس سمـ قمبد اًمرمحـ اًمامًمؽل اًمشفػم  ايب :شماًمقػ)ذح شمـؼقح اًمػصقل ,  يـظر  (6)

ـمف  :م, حتؼقؼ 2:84 -هـ  24:4هـ( , ذيمة اًمطباقمة اًمػـقة اعمتحدة , اًمطبعة: إومم, 795سماًمؼراذم )اعمتقرم: 

 .311/ 3(:قمبد اًمرؤوف ؾمعد

,  (هـ 83:ت )اعمعروف سملمػم سمادؿماه  حمؿد أملم :شملًمقػ)شمقسػم اًمتحرير ,  , و 465/  5 :يـظر اًمبحر اعمحقط (7)

 . 456/  5 (:دار اًمػؽر



 

 

 . (2)وىمطع مجفقر اعمعتزًمة سمامتـاقمف

 . (4)ذم امتـاقمف وضمقازه (3)وشمقىمػ سمعضفؿ

 اؾمتدل اجلؿقع سمادًمة مـفا: ادًمة اصحاب اعمذهب آول: 

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  چ  سمَِؼْقًمِِف ؾُمبَْحاَكُف َوشَمَعامَم: .2

 ؾُمبَْحاَكُف َوشَمَعامَم إَْمَر إًَمقِْف,( 5)چڦ
ِ
ٓى سمَِتْػِقيِض اَّللى َم قَمغَم َكْػِسِف إ رِّ ـُ َأْن حُيَ ُف ٓ ُيْؿِؽ ٓ َأكىُف  َٕكى

ٍم وَمُفَق سمِتَْحرِ  ٓى وَمُؽؾُّ حُمَرى
 سمِِنسْمالهِمِف َذًمَِؽ احْلُْؽَؿ ًمَِتْخِصقِص َهَذا اًمتىْحِريِؿ سمِـِْسَبتِِف إًَمقِْف, َوإِ

ِ
يِؿ اَّللى

قِغ َأْو سمِاًمتىْػِقيِض.
ا سمِاًمتىبْؾِ  ؾُمبَْحاَكُف َوشَمَعامَم, إمى

قا. وَمَؼاَل َرضُمٌؾ َأيُمؾى - وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم –سمؼقًمف  .3 ُ قَمَؾقُْؽُؿ احْلَجى وَمُحجُّ َا اًمـىاُس ىَمْد وَمَرَض اَّللى : )َأهيُّ

 
ِ
 وَمَسَؽَت طَمتىك ىَماهَلَا صَمالَصًما , وَمَؼاَل َرؾُمقُل اَّللى

ِ
: ًَمْق ىُمؾُْت -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -قَماٍم َيا َرؾُمقَل اَّللى

  .(6)(َكَعْؿ ًَمَقضَمَبْت َوًَماَم اؾْمَتَطْعُتؿْ 

 كَ 
ِ
ـْ شمِؾَْؼاء َٓ ِم قَمك جِلََقاِز َأْن َيُؽقَن َذًمَِؽ اعْمَُؼقُل سمَِقطْمٍل  َٓ َيُدلُّ قَمغَم اعْمُدى  .(7)ْػِسفِ َوُأضِمقَب سمَِلنى َذًمَِؽ 

 .(7)َكْػِسفِ 

 

                                                           

 .311/ 3 :يـظر ذح شمـؼقح اًمػصقل (2)

 .- اهلل رمحف –هق آمام اًمشاومعل  (3)

اإلهباج ذم ذح اعمـفاج )قمغم مـفاج اًمقصقل إمم قمؾؿ إصقل  , و 296/  7 :يـظر اعمحصقل ًمؾرازي (4)

 ,, دار اًمؽتب اًمعؾؿقة , سمػموت , اًمطبعة إومم (هـ867ت )قمكم سمـ قمبد اًمؽاذم اًمسبؽل  :شماًمقػ),  (ًمؾبقضاوي

 . 2:7/ 4 (:مجاقمة مـ اًمعؾامء :هـ , حتؼقؼ 2515

 (.4:)ضمزء مـ آية  :ال قمؿران (5)

   -ريض اهلل قمـف -صحقح مسؾؿ , سماب ومرض احلج مرة ذم اًمعؿر , قمـ ايب هريرة   (6)

 .(4432, سمرىمؿ ) 213/ 5         

 .7/  7 :يـظر طماؿمقة اًمعطار (7)



 

   

 

 

اًمؼقل سمجقاز ذًمؽ يؽقن شمٍمومًا ذم إديان  اعمذهب اًمثاين: ىماًمقا: ان أصحاب أدًمة          

ومؾعؾف  -قمؾقف اًمسالم  -سماهلقى, واهلل شمعامم ٓ ينمع إٓ اعمصاًمح ٓ اشمباع اهلقى. وأما ىمصة إرسائقؾ 

م قمغم كػسف سماًمـذر, وكحـ كؼقل سمف طمرى
(2). 

 .(3)شمعارض آدًمة واعمدارك ادًمة اصحاب اعمذهب اًمثاًمث:

––

 :ىمال طمقث,  سمنمط وًمؽـ ًمؾؿجتفد ذًمؽ ضمقاز امم – اهلل رمحف –ذهب آمام 

"  واًمذي أمقؾ إًمقف ضمقاز أن يػقض احلؽؿ إمم اعمجتفد إذا قمؾؿ أكف حيؽؿ شمرويا ٓ شمشفقا , 

قمؾقف صغم اهلل  -ويؽقن اًمتػقيض طمقـئذ يمإمر سماإلضمتفاد وإًمقؼ سمشلن اهلل شمعامم وؿملن رؾمقًمف 

 .(4)أن يـزل ما هـا قمغم ذًمؽ وشمؽقن اعمشقئة مؼقدة سماًمعؾؿ سماعمصؾحة " -وؾمؾؿ 

 اًمؽمضمقح

اًمذي يبدو ان اًمراضمح مـ آىمقال: هق اجلقاز , ًمؽـ سمنمط اًمؽموي , وهذا هق قملم ما ذهب 

 .واقمؾؿ اقمغم واهلل, ىمال يمام آضمتفاد سمؿـزًمة ٓكف –قمؾقف  شمعامم اهلل رمحة –اًمقف آمام آًمقد 

                                                           

 .312/  3 :يـظر ذح اًمتـؼقح (2)

 .يـظر اعمصدر اًمساسمؼ كػسف (3)

 .:5/  29 :روح اعمعاين (4)



 

 

––

ـَ آَمـُقا { } َيا قِمَباِدي {  ِذي َا اًمى َا اًمـىاس { } َيا َأهيُّ  } َيا َأهيُّ

 -(2)اخلطاب اخلاص سمإمة كحق: يا أهيا إمة, ٓ يشؿؾ اًمرؾمقل ٓ ظمالف سملم اًمعؾامء ذم ان

ُ قَمَؾقِْف َوؾَمؾىَؿ  َصغمى  -, ًمؽـ وىمع اخلالف سمقـفؿ ومقام إذا يمان اخلطاب سمؾػظ يشؿؾ اًمرؾمقل -َصغمى اَّللى

ُ قَمَؾقِْف َوؾَمؾىَؿ  , وٓ  چڄ  چ ,  چڭ  ڭ  ڭ  چ ,  چڱ  ڱ  چ  كحق:-اَّللى

يؼال إكف ٓ ومائدة ذم اخلالف ذم هذه اعمسلًمة , وذًمؽ ًمظفقر اًمػائدة ذم اخلطاسمات اًمعامة إذا ومعؾ اًمـبل 

ُ قَمَؾقِْف َوؾَمؾىَؿ  - ما خياًمػفا, ومنن ىمؾـا: إكف داظمؾ ذم اًمعؿقم يمان ومعؾف ختصقًصا, وإن ىمؾـا:  -َصغمى اَّللى

 : (4). وقمغم اًمـحق آيت(3)يبؼك قمغم قمؿقمفًمقس داظمال مل يؽـ ومعؾف خمصًصا ًمذًمؽ اًمعؿقم, سمؾ 

 . - وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم – يشؿؾف اًمصقغ هبذه اخلطاب أن إمم  - اجلؿفقر –ذهب ايمثر اًمعؾامء  .2

 .هبا – وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم –ذهب اًمبعض امم قمدم ؿمؿقًمف  .3

اخلطاب إن يمان يتـاوًمف سماًمؼقل كحق: ىمؾ , ومال يشؿؾف , وإن مل يؽـ  امم ان (5)ذهب اًمبعض آظمر .4

 يمذًمؽ يمان ؿمامال ًمف.   

                                                           

 .  434/  2 :يـظر ارؿماد اًمػحقل (2)

 .يـظر اعمصدر اًمساسمؼ كػسف   (3)

 .  434/  2 :,  وارؿماد اًمػحقل 41 - :3ص :, واعمسقدة 2:3/  2 :يـظر اًمؼمهان (4)

هذا اًمبعض هق آمام حمؿد سمـ قمبد اهلل اًمبغدادي اعمعروف سماًمصػمذم يمان إماما ذم اًمػؼف وإصقل شمػؼف قمغم اسمـ  (5)

ؾمػميـ وًمف شمصاكقػ مـفا "ذح اًمرؾماًمة" وىمال اًمؼػال اًمشار: يمان أقمؾؿ اًمـاس سمإصقل سمعد اًمشاومعل , 

وآمام احلؾقؿل أسمق قمبد اهلل احلسلم سمـ طمسـ سمـ حمؿد يـ طمؾقؿ , ىمال ومقف احلايمؿ: يمان  هـ( ,441مات ؾمـة )

ـمبؼات هـ(. يـظر 514ؿمقخ اًمشاومعقلم سمام وراء اًمـفر وأكظرهؿ سمعد أؾمتاذية اًمؼػال اًمشار , مات ؾمـة )

هـ , حتؼقؼ يمامل 2533هـ( , دار اًمؽتب اًمعؾؿقة  , سمػموت , 883قمبد اًمرطمقؿ آؾمـقي )ت  :شماًمقػ)اًمشاومعقة , 

 .:82,  44/  3,  475,  2:6 -2/2:5 (:يقؾمػ احلقت



 

   

 

 

 اؾمتدل اجلؿقع سمادًمة مـفا:

 ادًمة اصحاب اعمذهب آول: 

 اؾمتدل اصحاب اعمذهب آول سمدًمقؾ واطمد وهق:

 ؾمقد اًمـاس واعمممـلم , -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  -إن هذه اًمصقغ قمامة ًمؽؾ إكسان واًمـبل 

واًمعبادة واًمـبقة همػم خمرضمة ًمف قمـ إـمالق هذه إؾمامء قمؾقف ومال شمؽقن خمرضمة ًمف قمـ هذه 

 .(2)اًمعؿقمات

 :(3)ادًمة اصحاب اعمذهب اًمثاين

آمرًا ٕمتف هبذه إوامر ومؾق يمان ملمقرًا هبا ًمزم مـ  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  -إذا يمان اًمـبل  .2

 تـع.ذًمؽ أن يؽقن سمخطاب واطمد آمرًا وملمقرًا وهق مم

إكف وىمع آشمػاق قمغم أن أمر اإلكسان ًمـػسف قمغم اخلصقص ممتـع ومؽذًمؽ أمره ًمـػسف قمغم  .3

اًمعؿقم , وًمق يمان داظمال ذم اخلطاب ًمؾزم أن يؽقن آمرًا ًمـػسف , وأمر اإلكسان ًمـػسف ممتـع 

 ًمقضمفلم: 

. اطمدمها: أن إمر ـمؾب إقمغم مـ إدكك واًمقاطمد ٓ يؽقن أقمغم مـ كػسف وأدكك مـفا

 واًمثاين: أكف يؾزم مـ ذًمؽ أن يؽقن سمخطاب واطمد مبؾغًا ومبؾغًا إًمقف وهق حمال.

ىمد اظمتص سملطمؽام مل شمشاريمف ومقفا إمة يمقضمقب ريمعتل  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  -إن اًمـبل  .4

اًمػجر واًمضحك وإضحك وحتريؿ اًمزيماة قمؾقف وأسمقح ًمف اًمـؽاح سمغػم وزم وٓ مفر وٓ 

كحقه مـ اخلصائص وذًمؽ يدل قمغم مزيتف واكػراده قمـ إمة ذم ؿمفقد واًمصػل مـ اعمغـؿ و

 إطمؽام اًمتؽؾقػقة ومال يؽقن داظمالً حتت اخلطاب اعمتـاول هلؿ.

 

 

                                                           

 .  24/  3 :يـظر آطمؽام ًمالمدي (2)

 .25,  24/  3 :يـظر اعمصدر اًمساسمؼ (3)



 

 

 ًمؽـ يؿؽـ آضماسمة قمغم هذه آدًمة سمام يليت: 

آمرًا , وًمقس يمذًمؽ  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  –اما إول: ومان ما ذيمروه مبـل قمغم يمقن اًمرؾمقل 

ٕمر اهلل وومرق سملم أمر واعمبؾغ ًمْلمر , وهلذا أقماد صقغ إوامر ًمف سماًمتبؾقغ يمؼقًمف: } سمؾ هق مبؾغ 

 , وكحقه. (3),  } واشمؾ ما أوطمل إًمقؽ { (2)ىمؾ أوطمل إزم {

واما اًمثاين: وماكف مبؾغ ًمْلمة سمام ورد قمغم ًمساكف وًمقس مبؾغًا ًمـػسف سمذًمؽ اخلطاب سمؾ سمام ؾمؿعف 

 .-قمؾقف اًمسالم  -مـ ضمؼميؾ 

واما اًمثاًمث: ومان اظمتصاصف سمبعض إطمؽام همػم مقضمب خلروضمف قمـ قمؿقمات اخلطاب 

وهلذا ومنن احلائض واعمريض واعمساومر واعمرأة يمؾ واطمد ىمد اظمتص سملطمؽام ٓ يشاريمف همػمه ومقفا ومل 

 خيرج سمذًمؽ قمـ اًمدظمقل ذم قمؿقمات اخلطاب.

 يؼقًمقا: اما اصحاب اعمذهب اًمثاًمث ومؾؿ اضمد هلؿ دًمقال , وًمعؾ مرادهؿ ان

 ان اخلطاب اعمصدر سمـ)ىمؾ( ىمريـة قمغم قمدم ارادة اًمؼائؾ. 

 ًمؽـ هذا يرده ان اخلطاب اعمصدر سمإمر سماًمتبؾقغ جيري قمغم طمؽؿ اًمعؿقم ومنن ىمقًمف: 

َا اًمـىاُس{ قمغم اىمتضاء اًمعؿقم ذم وضعف , واًمؼائؾ هق اهلل شمعامم وطمؽؿ ىمقل اهلل شمعامم ٓ  }َيا َأهيُّ

ؾقغف , ويملن اًمتحؼقؼ ومقف سمؾغـل مـ أمر ريب شمب ذم - وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم –يغػمه أمر خمتص سماًمرؾمقل 

 يمذا وماؾمؿعقه وقمقه واشمبعقه.

 

 

 

 

 

                                                           

 .  (2)ضمزء مـ آية  :اجلـ (2)

 .  (38)ضمزء مـ آية  :اًمؽفػ (3)



 

   

 

 

––

 ,  -واهلل اقمؾؿ  – اعمسلًمة ذم راسمع ىمقل اطمداث امم –اهلل رمحف –ذهب آمام آًمقد

 ىمريـة ىمامت اذا آ –وؾمؾؿ  قمؾقف اهلل صغم –وهق ان اخلطاب سمؿثؾ ما مر ذيمره يشؿؾ اًمـبل 

 . ٓ ام سماًمتبؾقغ آمر وضمد ؾمقاء,  ؿمؿقًمف قمدم قمغم شمدل

اًمذيـ آمـقا  : " وشمقىمػ سمعضفؿ ذم دظمقًمف مـ طمقث ان ىمريـة ؾمقاق " } ياأهيا- اهلل رمحف –ىمال 

صغم اهلل شمعامم  -فماهرة ذم إظمتصاص هذا احلؽؿ سماعمممـلم دوكف  (2)ٓ شمدظمؾقا سمققت اًمـبل..... {

وكظر ومقف سملن ما ىمبؾ هذه أية سيح ذم إظمتصاصف سماعمممـلم وأما هل ومال ىمريـة ومقفا  -قمؾقف وؾمؾؿ 

أىمقآ: قمدمف مطؼا وهق قمغم اإلظمتصاص وأكت شمعؾؿ أن ًمْلصقًمقلم ذم دظمقًمف ذم كحق هذه اًمصقغة 

ؿماذ , ودظمقًمف مطؾؼا وهق إصح قمغم ما ىمال مجع , واًمدظمقل إٓ ومقام صدر سملمره سماًمتبؾقغ كحق: ىمؾ 

 ياأهيا اًمذيـ آمـقا. 

وأكا أقمقل قمغم اًمدظمقل إٓ إذا وضمدت ىمريـة قمغم قمدم اًمدظمقل ؾمقاء يمان إمر سماًمتبؾقغ أو ٓ 

 .(3)اًمدظمقل ومقام يظفر " , وهفـا اًمسباق واًمسقاق ىمريـتان قمغم قمدم

 اًمؽمضمقح

  – اهلل رمحف –هق ما ذهب اًمقف آمام آًمقد  -واهلل اقمؾؿ  -اًمراضمح ومقام يبدو

,  اخلطاب هذا سمامثال – وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم –ٓكف مـبثؼ قمـ مذهب اجلؿفقر اًمؼائؾ سمشؿقًمف 

,  اخلطاب هبذا – وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم – ؿمؿقًمف قمدم قمغم شمدل ىمريـة شمقضمد ٓ ان سمؼقد ىمقد اكف آ

 .آقمتبار سمعلم اًمقف اًمـظر يـبغل ىمقد وهذا

  

                                                           

 .(64)آطمزاب ضمزء مـ آية  (2)

 .566/  32 :روح اعمعاين (3)



 

 

احلؿد هلل اًمذي يرس ـ سمؽرمف ومـِّف وومضؾف وًمطػف ـ إمتام هذا اًمبحث, ومؾف احلؿد أوًٓ وآظمرًا, 

 فماهرًا وسماـمـًا, وأؾملًمف ؾمبحاكف اعمزيد مـ ومضؾف وشمقومقؼف وإطمساكف. وسمعد... 

هلل طمسـفا ـ أذيمر ومقفا أهؿ اًمـتائج اًمتل شمقصؾت إًمقفا مـ ظمالل هذا ومفذه ظمامتة ـ أؾملل ا

 اًمبحث, وذًمؽ قمغم اًمـحق اًمتازم:

 شمعامم مـ إئؿة اعمتضؾعلم ذم اكقاع اًمعؾقم اًمعؼؾقة واًمـؼؾقة. –رمحف اهلل  –يعد آمام أًمقد  .2

يعد شمػسػم )روح اعمعاين ذم شمػسػم اًمؼرآن اًمعظقؿ واًمسبع اعمثاين( مـ اًمتػاؾمػم اجلامعة واعمحتقية  .3

 قمغم يمؾ اصـاف اًمعؾقم وًمقس قمغم اًمتػسػم ومؼط.

طاب اًمشػاهل يعؿ اعمقضمقديـ واعمعدوملم سمـػس اخل ان – اهلل رمحف –يرى آمام آًمقد .4

 اًمؾػظ وسمذات اًمصقغة.

)مـ( شمشؿؾ اًمذيمقر وآكاث ذم اصؾ وضعفا ,  يمؾؿة أن –محف اهلل ر -يرى آمام آًمقد  .5

 وًمقست شمشؿؾ آكاث قمـ ـمريؼ اًمتغؾقب.

قمغم , وؾمقاء  يمؾؿة قمؾقفا شمدل اًمتل اعمعاين مـ اًمنمط ان امم – اهلل رمحف –ذهب آمام آًمقد  .6

 ايمان ذًمؽ قمغم ؾمبقؾ احلؼقؼة او قمغم ؾمبقؾ اعمجاز.

 .اًمؽريؿ اًمؼران ذم واىمع اعمجاز أن –هلل رمحف ا -يرى آمام آًمقد  .7

 آظمػمة اجلؿؾة امم يعقد اعمتعاـمػة اجلؿؾ سمعد آؾمتثـاء ان –رمحف اهلل  -يرى آمام آًمقد  .8

 ة اجلؿؾ.ًمبؼق آؾمتثـاء ؿمؿقل قمغم دًمقؾ يدل مل ما ومؼط

 شمرويا حيؽؿ أكف قمؾؿ إذا اعمجتفد إمم احلؽؿ يػقض أن ضمقاز –رمحف اهلل  -يرى آمام آًمقد  .9

 .شمشفقا ٓ

َا َيا} سمؿثؾ اخلطاب ان –رمحف اهلل  -يرى آمام آًمقد  .: َا َيا{ }  اًمـىاس َأهيُّ ـَ  َأهيُّ ِذي  َيا{ }  آَمـُقا اًمى

,  ؿمؿقًمف قمدم قمغم شمدل ىمريـة ىمامت اذا آ –ف وؾمؾؿ قمؾق اهلل صغم – اًمـبل يشؿؾ{   قِمَباِدي

 .ٓ ام سماًمتبؾقغ آمر وضمد ؾمقاء



 

   

 

 

 اًمؼران اًمؽريؿ -

اإلهباج ذم ذح اعمـفاج )قمغم مـفاج اًمقصقل إمم قمؾؿ إصقل ًمؾبقضاوي( , قمكم سمـ قمبد  .2

هـ , حتؼقؼ:  2515هـ( , دار اًمؽتب اًمعؾؿقة , سمػموت , اًمطبعة إومم, 867اًمؽاذم اًمسبؽل )ت 

 مجاقمة مـ اًمعؾامء.

هـ(, )دار اًمؽتاب اًمعريب, 742 آطمؽام ذم أصقل إطمؽام: شملًمقػ قمكم سمـ حمؿد آمدي)ت .3

 هـ(, حتؼقؼ د. ؾمقد اجلؿقكم.2515اًمطبعة إومم, 

هـ(, دار احلديث, 567اإلطمؽام ٓسمـ طمزم: شملًمقػ قمكم سمـ امحد سمـ طمزم آكدًمز أيب حمؿد )ت  .4

 هـ.2515اًمؼاهرة, اًمطبعة إومم, 

اًمشقيماين )اعمتقرم: إرؿماد اًمػحقل إزم حتؼقؼ احلؼ مـ قمؾؿ إصقل ,  حمؿد سمـ قمكم سمـ حمؿد  .5

هـ( ,  حتؼقؼ: اًمشقخ أمحد قمزو قمـاية, دمشؼ , اًمـاذ: دار اًمؽتاب اًمعريب , اًمطبعة إومم 2361

 م.:::2 -هـ :252

أصقل اًمبزدوي اعمسؿك سمـ)يمـز اًمقصقل امم معرومة إصقل( , قمكم سمـ حمؿد اًمبزدوي احلـػقك  .6

 س. ط  هـ( , مطبعة ضماويد سمريس , يمراشمٌم , د. ط , د. 593)ت 

هـ(, )دار اعمعرومة, 593أصقل اًمرسظمز: شملًمقػ أيب سمؽر حمؿد سمـ امحد أيب ؾمفؾ اًمرسظمز )ت .7

 هـ(, حتؼقؼ أيب اًمقوما إومغاين.2483سمػموت, د.ط, 

م(, )دار اًمعؾؿ ًمؾؿاليلم, سمػموت, اًمطبعة 2:87إقمالم: شملًمقػ ظمػم اًمديـ اًمزريمكم, )ت .8

 م(.3113اخلامسة قمنمة, 

اًمػؼف , سمدر اًمديـ حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ هبادر اًمزريمٌم )اعمتقرم:  اًمبحر اعمحقط ذم أصقل .9

 هـ /  , حتؼقؼ: حمؿد حمؿد شمامر.2532هـ( , دار اًمؽتب اًمعؾؿقة, سمػموت, اًمطبعة إومم, 8:5



 

 

هـ( ,  589اًمؼمهان ذم أصقل اًمػؼف , قمبد اعمؾؽ سمـ قمبد اهلل سمـ يقؾمػ اجلقيـل , )ت   .:

,  إومم اًمطبعة,  ًمبـان –سمـ حمؿد سمـ قمقيضة , دار اًمؽتب اًمعؾؿقة سمػموت  حتؼقؼ:صالح

 .هـ 2529

اًمتقضقح ذم طمؾ همقامض اًمتـؼقح, شماًمقػ: قمبقد اهلل سمـ مسعقد اعمحبقيب اًمبخاري ت  .21

 مع ذطمف اًمتؾقيح. اعمطبقع سمػموت,–هـ(, دار اًمؽتب اًمعؾؿقة 858)

 -اًمرؤوف اعمـاوي , دار اًمػؽر اعمعاس , دار اًمػؽر اًمتقىمقػ قمغم مفامت اًمتعاريػ , حمؿد قمبد  .22

 , حتؼقؼ: د. حمؿد رضقان اًمداية. 2521سمػموت , دمشؼ , اًمطبعة إومم, 

 هـ( , دار اًمػؽر. 83:شمقسػم اًمتحرير , حمؿد أملم اعمعروف سملمػم سمادؿماه )ت  .23

دار اًمؽتب هـ( , 2361طماؿمقة اًمعطار قمغم مجع اجلقامع , آمام طمسـ سمـ حمؿد اًمعطار )ت  .24

 هـ.2531اًمعؾؿقة سمػموت , اًمطبعة آومم , 

روح اعمعاين ذم شمػسػم اًمؼران اًمعظقؿ واًمسبع اعمثاين , ؿمفاب اًمديـ اسمق اًمثـاء حمؿقد سمـ قمبداًمؾف  .25

 م. 3121هـ( , ممؾمسة اًمرؾماًمة , سمػموت , اًمطبعة آومم , 2381آًمقد اًمبغدادي )ت 

هـ(, ضمامعة اإلمام 731ـ ىمدامة اعمؼدد أيب حمؿد, )تروضة اًمـافمر: شملًمقػ قمبد اهلل سمـ امحد سم .26

 هـ, حتؼقؼ د. قمبد اًمعزيز قمبد اًمرمحـ اًمسعقد.::24حمؿد سمـ ؾمعقد, اًمرياض, اًمطبعة اًمثاكقة, 

هـ(, )دار اطمقاء :38ؾمــ اًمؽممذي: شملًمقػ حمؿد سمـ قمقسك أيب قمقسك اًمؽممذي اًمسؾؿل, )ت .27

 د حمؿد ؿمايمر واظمريـ.اًمؽماث اًمعريب, سمػموت, د.ط, د.س.ط(, حتؼقؼ امح

ذح شمـؼقح اًمػصقل , شماًمقػ: ايب اًمعباس ؿمفاب اًمديـ أمحد سمـ إدريس سمـ قمبد اًمرمحـ اًمامًمؽل  .28

 -هـ  24:4هـ( , ذيمة اًمطباقمة اًمػـقة اعمتحدة , اًمطبعة: إومم, 795اًمشفػم سماًمؼراذم )اعمتقرم: 

 م, حتؼقؼ: ـمف قمبد اًمرؤوف ؾمعد. 2:84

هـ(, )مطبعة 975شملًمقػ ضمالل اًمديـ حمؿد سمـ امحد اعمحكم, )ت ذح اعمحكم قمغم مجع اجلقامع: .29

 دار اطمقاء اًمؽتب اًمعرسمقة ًمصاطمبفا قمقسك اًمبايب احلؾبل, د.ط, د.س.ط(.



 

   

 

 

هـ(, )دار 367صحقح اًمبخاري: شملًمقػ حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ أيب قمبد اهلل اًمبخاري اجلعػل )ت .:2

 د. مصطػك ديب اًمبغا.هـ(, حتؼقؼ 2518اسمـ يمثػم اًمقاممة, سمػموت, اًمطبعة اًمثاًمثة, 

هـ(, دار 372صحقح مسؾؿ: شملًمقػ مسؾؿ سمـ احلجاج أيب احلسلم اًمؼشػمي اًمـقساسمقري, )ت .31

 اطمقاء اًمؽماث اًمعريب, سمػموت, د.ط, د.س.ط, حتؼقؼ حمؿد ومماد قمبد اًمباىمل.

هـ( , دار اًمؽتب اًمعؾؿقة  , سمػموت , 883ـمبؼات اًمشاومعقة: شماًمقػ قمبد اًمرطمقؿ آؾمـقي )ت  .32

 حتؼقؼ يمامل يقؾمػ احلقت.هـ , 2533

هـ(, دار 587ـمبؼات اًمػؼفاء: شملًمقػ اسمراهقؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمشػمازي أيب إؾمحاق, )ت .33

 اًمؼؾؿ, سمػموت, د.ط, د.س.ط, حتؼقؼ ظمؾقؾ اعمقرس.

هماية اًمقصقل ذم ذح ًمب إصقل , زيمريا سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ زيمريا إكصاري أسمق حيقك ,  .34

 هـ. 2534وت , هـ( , دار اًمػؽر  , سمػم 37:)ت 

هـ( )د.م.ط, اًمطبعة 481اًمػصقل ذم إصقل: شملًمقػ امحد سمـ قمكم اًمرازي اجلصاص )ت .35

 هـ(, حتؼقؼ اًمديمتقر قمجقؾ ضماؾمؿ اًمـشؿل.2516إومم, 

ىمقاـمع آدًمة ذم إصقل: شملًمقػ أيب مظػر مـصقر سمـ حمؿد سمـ قمبد اجلبار اًمسؿعاين   .36

هـ, حتؼقؼ حمؿد طمسـ حمؿد 8::2عة إومم, هـ(,  دار اًمؽتب اًمعؾؿقة, سمػموت, اًمطب:59)ت

 طمسـ إؾمامقمقؾ اًمشاومعل.

يمتاب اًمعلم , أسمق قمبد اًمرمحـ اخلؾقؾ سمـ أمحد اًمػراهقدي , دار ومؽتبة اهلالل , حتؼقؼ: د.مفدي  .37

 اعمخزومل ود.إسمراهقؿ اًمسامرائل.

 يمشػ إرسار قمـ أصقل ومخر اإلؾمالم اًمبزدوي: شملًمقػ قمالء اًمديـ قمبد اًمعزيز سمـ امحد .38

ًمبـان -هـ(, )مطبعة اًمنميمة اًمصحاومقة اًمعثامكقة, دار اًمؽتاب اًمعريب, سمػموت841اًمبخاري )ت

 د.ط, د.س.ط(.

 اًمطبعة,  سمػموت –ًمسان اًمعرب , حمؿد سمـ مؽرم سمـ مـظقر إومريؼل اعمٍمي , دار صادر  .39

 .إومم



 

 

هـ( , 587: اًمؾؿع ذم أصقل اًمػؼف , أسمق اؾمحاق إسمراهقؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمشػمازي )اعمتقرم .:3

 هـ. 2535 -م  3114دار اًمؽتب اًمعؾؿقة , اًمطبعة اًمثاكقة , 

هـ( ,  دار اًمبقارق , إردن ,  579اعمحصقل , اًمؼايض أسمق سمؽر سمـ اًمعريب اعمعاومري اًمامًمؽل )ت  .41

 م , حتؼقؼ: طمسلم قمكم اًمقدري.:::2-هـ2531اًمطبعة إومم, 

هـ(, )ضمامعة اإلمام حمؿد سمـ 717اعمحصقل: شملًمقػ حمؿد سمـ قمؿر سمـ احلسلم اًمرازي, )ت .42

 هـ(, حتؼقؼ ـمف ضماسمر ومقاض اًمعؾقاين.2511ؾمعقد اإلؾمالمقة, اًمرياض, اًمطبعة إومم, 

هـ(, اظمتصار حمؿد اعمقصكم, دار اًمـدوة اجلديدة,  862خمتٍم اًمصقاقمؼ اعمرؾمؾة ٓسمـ اًمؼقؿ )ت  .43

 سمػموت.

هـ(, 616ذم قمؾؿ إصقل: شملًمقػ أيب طمامد سمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ حمؿد اًمغزازم )تاعمستصػك  .44

 هـ , حتؼقؼ حمؿد قمبد اًمسالم قمبد اًمشاذم.2524دار اًمؽتب اًمعؾؿقة, سمػموت, اًمطبعة إومم, 

هـ(, )ممؾمسة ىمرـمبة, مٍم, 352مسـد امحد: شملًمقػ امحد سمـ طمـبؾ أيب قمبد اهلل اًمشقباين )ت .45

 د.ط, د.س.ط(.

هـ(, وقمبد احلؾقؿ سمـ قمبد اًمسالم)ت 763اعمسقدة: شملًمقػ آل شمقؿقة, قمبد اًمسالم سمـ شمقؿقة, )ت .46

هـ(, )دار اعمدين, اًمؼاهرة, د.ط, د.س.ط(, حتؼقؼ 839هـ(, وامحد سمـ قمبد احلؾقؿ )ت793

 حمؿد حمل اًمديـ قمبد احلؿقد.

 ـ(.ه2488معجؿ اعممًمػلم: شملًمقػ قمؿر رضا يمحاًمة )مطبعة اًمؽمىمل, دمشؼ, د.ط,  .47

هـ( , دار اًمؽتب اًمعؾؿقة, 883هناية اًمسقل , شملًمقػ مجال اًمديـ قمبد اًمرطمقؿ آؾمـقي, )ت .48

سمػموت, د.ط, د.س.ط , مـشقرات حمؿد قمكم سمقضقن, اعمطبقع مع ذح اًمبدظمٌم يمالمها قمغم 

 متـ اًمبقضاوي.

 

 

 


