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ِِاآلِفْ  اخلُارِج إحلاُد   ِا

 «اقذمّيا َحذِّث»

 آِاِ اإلمامة َالُالِة منُرجا
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 صاحل بو فُزاى الفُزاى
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 مقذمة معالْ شّخها الذكتُر صاحل بو فُزاى الفُزاى

ُه، َٓ ـْ َوا ، ٟمٌٞمِّٜمَا حمٛمٍد وَُم
ِ
الُم قمغَم رؾمقِل اهلل ًَّ الُة واًم ، واًمّمَّ

ِ
 احلٛمُد هلل

 وسَمٕمُد:

ذِة اعم    يااِت ذِم  اخلقارِج  إحلادُ ٌاريمِة "وم٘مِد اـمَّٚمٕمُت قمغَم هِذِه اًمٜمٌُّ
ِ
 شمٕمامَم  اهلل

َ٘مُف اهلُل. ا وطمداًً ىمداًم  ـِ قمٌِداًمٚمِف اعمّمٚمِح وومَّ " ًمٚمِمٞمِخ اًمديمتقِر: ظماًمِد سم

ِرهْؿ  دُّ قمغَم اخلقارِج، وسمٞماُن َضَ ومقضمدُُتا ُٟمٌذًة ُمٗمٞمدًة ذِم ُمقوققِمَٝما: وُهَق: اًمرَّ

دُّ قَمَٚمْٞمٝمِ  ِة اإلؾمالُمٞمِة، واًمرَّ ُه اهلُل ظمػًما، وزاَدُه قمٚمًم وسمّمػمًة، قَمغَم إُُمَّ ْؿ. ومَجَزا

رُج اًمٕمٍِم، وُإمٞمدوَن  ْت صمٖمرًة قمٔمٞمٛمًة آمؾُّ ُِمٜمَْٝما ظمقا ذُة اعمٌاريمُة ؾَمدَّ ومَٝمِذِه اًمٜمٌُّ

 َٓ  
ِ
ـِ احلٛمُد هلل ـَ قماٟمْت ُِمٜمْٝمؿ إُمُة، وًمٙم ًَمٜمَا شماراَخ اخلقارِج اًمُ٘مَداَُمك اًمذا

ـْ ُا٘ماوُُمٝمؿ ُل ذِم اعمًٚمٛملَم َُم ، واردُّ يمٞمَدهؿ، وُِمٜمُْٝمُؿ اًمِمٞمُخ اًمديمتقُر ظماًمٌد َاَزا

َؿ قمغَم ٟمٌٞمِّٜمَا حمٛمٍد ويِخِف وَصْحٌِِف. َ٘مُف اهلُل، وَٟمَٗمَع سمِٕمْٚمِٛمِف، وَصغمَّ اهلُل وؾمٚمَّ  وومَّ

 فُ ٌَ تَ يمَ 

ـُ ومقزاَن اًمٗمقزانَ   صاًمُح سم

 
ِ
 قمْمُق هٞمئِة يمٌاِر اًمٕمٚممء

 ـه6/2/0441ذم 



 

 

 صُرة

  بو فُزاى الفُزاىمقذمة معالْ شّخها الذكتُر صاحل
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 مقذمٌة

 

  احلٛمدُ 
ِ
: اًمٕمٚمؿِ  أهؾِ  ـْ ا ُمِ سم٘مااَ  اًمرؾمؾِ  ـَ ُمِ  ومؽمةٍ  يمؾِّ  وىمِت ذِم  َؾ ٕمَ ضَم اًمَِّذي  هلل

ـْ  ٜمٗمقنَ اَ    يمتاِب  قم
ِ
، اجلاهٚملمَ  ، وشم٠مواَؾ ٚملمَ اعمٌٓمِ  ، واٟمتحاَل اًمٖماًملمَ  حتراَػ  اهلل

 دْ ىمَ  وال   ـْ ُمِ  ؿْ ى، ومٙمَ إذَ قمغَم  ٜمٝمؿْ ُمِ  ونَ ى، واّمؼِم اهلدَ إمَِم  وؾَّ  ـْ ُمَ  قمقنَ وادْ 

ـَ ، ومَم هُ قْ أطمٞمَ  ىمدْ  إلسمٚمٞمَس  ىمتٞمؾٍ  ـْ ُمِ  ؿْ ، ويمَ هُ وْ هدَ   وأىمٌَح  ،اًمٜماسِ ذِم  هؿْ أثرَ   أطمً

َّٓ   إهَ َٓ  أنْ  وأؿمٝمدُ  .ٞمٝمؿْ وم اًمٜماسِ  أثرَ  ـَ وأظِم  إوًملمَ  ، إهُ  اهللُ إ َٓ را َّٓ   إهَ ،   إ

ـُ ُهَق    حمٛمًدا قمٌدُ  أنَّ  ، وأؿمٝمدُ اًمرطمٞمؿُ  اًمرمح
ِ
ف، ف وظمٚمٞمٚمُ صٗمٞمُّ وف، ورؾمقًمُ  اهلل

ك واىمتٗمَ  فُ ؾمٜمتَ  اشمٌعَ  ـِ ف وُمَ وصحٌِ  فِ  يخِ غَم وقمَ قَمَٚمْٞمِف   اهللُ غمَّ ، َص فِ ظمٚم٘مِ  ـْ ف ُمِ وظمػمشمُ 

ـِ  اقمِ إمَِم  سم٢مطمًانٍ  هُ أثرَ   .اًمدا

 :ا سمٕمدُ أُمَّ 

ضُم  واًمْماللِ  اًمٌاـمؾِ  أهُؾ  ٠مُ تَ ٗمْ  اَ وماَل   سمٙمؾِّ ؿ ىمقهلَ  قنَ وازظمرومُ ٝمؿ سماـمٚمَ  قنَ اروِّ

 جةِ اًمٚمُّ ذِم  وخيقوقنَ  ،واًمّمٕمَب  ًمقَل اًمذَّ َذًمَِؽ  ذِم  ٛمتٓمقنَ اَ  :ؾمٌٞمؾٍ 

ًُ ًمٞمُ  :وؾمٝمؾٍ  وقمرٍ  يمؾَّ  وجيقسمقنَ  ،واًمْمحْماِح   قا ٘مٚمٌُ ومٞمَ  ،سماًمٌاـمؾِ  احلؼَّ  قا ٚمٌ
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 ،٘مال اًمٗمتٜمةِ قمِ  ، وآمٚم٘مقنَ اًمٌدقمةِ  أخقاةَ  دونَ إم٘مِ  ،سماـماًل  واحلؼَّ  ،اطم٘م   اًمٌاـمَؾ 

 حتراِػ  واسمتٖماءَ  ةِ ٜماًمٗمت ءَ اسمتٖما :ٝماتِمابَ ُم ٌٕمقنَ تَّ واَ  ،أااِت  ؿَ ٙمَ حُم  رونَ ذَ اَ 

ـْ  ؿِ ًمٙمٚمِ ا  ـْ ُمِ  ض اهللُ ىمٞمَّ  وىمدْ ى. ا ًمٚمٝمدَ ٗمً ٞموشمزا ًمٚمْمالًمةِ  اٞمٜمً اشمز :فُمقاوٕمِ  قم

يْمَر ﴿ :شمٕمامَم ىَماَل  يمَم  :فف ويمتاسمَ داٜمَ  ظ بؿْ طمٗمِ  ـْ ُمَ  اًمٕمٚمؿِ  أهؾِ  ًْمٜمَا اًمذِّ ـُ َٟمزَّ ا َٟمْح إِٟمَّ

ا  ، وأطمٌارٌ نَ قاٟمٞمرسمَّ  قمٚممءُ  َؽ ذًمِ ى ًم، وماٟمؼمَ [9]احلجر:  ﴾حَلَاوِمُٔمقنَ ًَمُف  َوإِٟمَّ

، اًمٖماًملمَ  إحلادَ وم٠مبٓمٚمقا  اًمٙمتاِب  يااِت  ـْ قا قمَ سمُّ ومذَ  ،ُمٝمداقنَ  وأئٛمةٌ  ،نَ قراؾمخ

 .اجلاهٚملمَ  ، وشم٠مواَؾ ٚملمَ اعمٌٓمِ  شمزاٞمَػ و

ـَ شمٕمامَم  د اهللُ ُتدَّ  وىمدْ  ﴿إِنَّ : وم٘ماَل  احلؼِّ  ـِ ا قمَ ِبَ  ٚملمَ ائاح ،فِ يااشمِ ذِم   اعمٚمحدا

ـَ ُاْٚمحِ  ِذا ـْ ُاْٚمَ٘مكذِم  ُدونَ اًمَّ ـْ َا٠ْمِِت ذِم  يَااشمِٜمَا ٓ خَيَْٗمْقَن قَمَٚمْٞمٜمَا َأوَمَٛم اًمٜمَّاِر ظَمػْمٌ َأْم َُم

ُف  يُِمٜمًا َاْقَم اًْمِ٘مَٞماَُمِة اقْمَٛمُٚمقا َُما ؿِمْئُتؿْ   .[41]ومّمٚمت:  سمَِم شَمْٕمَٛمُٚمقَن سَمِّمػٌم﴾إِٟمَّ

اِت اعمتٕمٚم٘مِة ذم أا ِاخلقارِج  إحلادِ  سمٞمانَ  ؾم٠متٜماوُل  اًمقرىماِت َهِذِه  ذِم و

ذِم  راؾمخةٌ  مٌ دَ ىمَ  هلؿْ  اخلَقارُج وٟممذِج ذًمَؽ وؾمٌِؾ قمالضِمف. وم واًمقٓاةِ  سماإلُماُمةِ 

  يااِت ذِم  اإلحلادِ 
ِ
 َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  اًمٜمٌلُّ ىَماَل  وم٘مدْ  :اٞمٝمَ سمٛمٕماٟمِ  واجلٝمؾِ  اهلل
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ىِمٞمَُٝمؿْ »: ٝمؿوصٗمِ ذِم  َٓ جُيَاِوُز شَمَرا َن  ءةُ ىمِ  ٜمفُ ٝمؿ ُمِ ٔمُّ حَ ومَ  .(0)شَاْ٘مَرُءوَن اًْمُ٘مْري  را

 أؾمٌاِب  أقمٔمؿِ  ـْ ا ُمِ ؿ، وهذَ ىمٚمقِب إمَِم  ٞمفِ ُمٕماٟمِ  َؾ ِّم شمَ  نْ أَ  ٝمؿ دونَ ف سم٠مخًٜمتِ أخٗمافمِ 

  .اًمٙمتاِب  يااِت ذِم  اإلحلادِ 

وِمٝمؿ   ُمقوقعِ ذِم  واًمٌحقُث  واًمدراؾماُت   واًمردِّ اخلقارِج وسمٞماِن اٟمحرا

ًًاوومػمٌة ىمداًم  قمٚمٞمٝمؿ يمًػمةٌ  أوُل اًمٌدِع  ُة اخلقارِج َو ومٌدقموٓ هَمرْ  ، وطمدا

َّٓ َأنَّ  ِز صقِر إحلاِد  دراؾمٍة شُمٕمٜمك سمأىمْػ قمغَم ٜمل مل فمٝمقًرا ذِم اإلؾمالِم. إ ٢مسمرا

 اعمتٕمٚم٘مِة سماإلُماُمِة 
ِ
رِج ذِم يااِت اهلل وماؾمتٕمٜمُت اهلَل ذِم  .وؾمٌِؾ ُمقاضمٝمتِفاخلقا

ـٍ  سمٙمؾِّ  ضمدارٌ : إذ شمٜماوِل ذًمَؽ  ًِ  ىٜم٠مَ اَ  نْ أَ  ُم١مُم ـِ  فِ سمٜمٗم   ذِم  طِ اًمتقرُّ  قم
ٍ
 ـَ ُمِ  رء

  يااِت ذِم  اإلحلادِ 
ِ
ُف  :اهلل ـِ  اعمٞمؾِ و اًمْماللِ  أؾمٌاِب  أقمٔمؿِ  ـْ ُمِ وَم٢ِمٟمَّ ، ادةِ اجل قم

ـِ  واخلروِج  طِ  قم وماِت  ـَ ُمِ  يمًػمٌ  رضمعُ اَ  ، وإًمٞمفِ اعمًت٘مٞمؿِ  اًمٍما  داةِ اًمٕم٘مَ  آٟمحرا

 ـْ وقَع ُمِ اعمقَهَذا  وؾم٠متٜماوُل  .هقرِ اًمدُّ  وشمتاسمعِ  اًمٕمّمقرِ  ُمرِّ قمغَم  واًمٕمٛمٚمٞمةِ 

 :اًمتاًمٞمةِ  اعمٌاطمثظمالِل 

 ذِم  اإلحلادُ : إوُل  ٌحُث عما
ِ
 .تفُ قم٘مقسمو وصقُرهُ ُمٕمٜماه يااِت اهلل

                                                            

 (.7562( أظمرضمف اًمٌخاري )0)
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  إحلادُ : يناًمًا ٌحُث عما
ِ
 .وٟممذضمف اخلقارِج ذِم يااِت اهلل

 ذِم  : ؾمٌُؾ إسمٓماِل إحلاِد اخلقارِج ًاًمُث اًم ُث حٌعما
ِ
 .يااِت اهلل

 اخلامتة.

ّمًة ًمقضمٝمِف ِه اًمقرىماِت ظماًموم٠مؾم٠مُل اهلَل اإلقماٟمَة واًمتًداَد، وأن جيٕمَؾ هذ

 اهلُل وؾمٚمَؿ قمغم ٟمٌٞمٜما حمٛمٍد وقمغم يخِف وأصحاسمِف أمجٕملَم. ٟماومٕمًة ًمٕمٌادِه، وصغمَّ 
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ِِِفْ  اإلحلاُد: األَُل بخُثامل  َعقُبتٌ ٍَصُُرمعهاٍ  اهلِل آِا

 

 :متًّْذ

َن اًمٕمٔمٞمَؿ قمغَم رؾمقًمِفِ اهلُل شمٕمامَم  أنزَل     اًم٘مري
ِ
ـِ قمٌِد اهلل إُملِم حمٛمِد سم

 وؾمالُُمف قمٚمٞمفِ 
ِ
َؿ أتؿَّ سمٞماٍن سم٘مقًمِفِ صٚمقاُت اهلل  ، ومٌٞمَّٜمف َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

َ شم٠موااًل: يمم ىَماَل اهلُل شمٕمامَم  شمٗمًػًما، وسمٕمٛمِٚمفِ  ٌَلمِّ يْمَر ًمُِت : ﴿َوَأنَزًْمٜمَا إًَِمْٞمَؽ اًمذِّ

َل إًَِمْٞمِٝمْؿ﴾ ]اًمٜمحؾ:  اهلُل  ِضَ ِمُة رَ قمائ َحَّا ؾُمئٚمْت  َؽ [: وًمذًمِ 44ًمِٚمٜمَّاِس َُما ُٟمزِّ

َؿ، ىماًمْت ظُمٚمُ  ـْ ا قمَ  قمٜمٝمَ شمٕمامَم  يَماَن ظُمُٚمُ٘مُف : »ِؼ اًمٜمٌلِّ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

 قا سمِِف ومَلْ ٘مٌٚمُ اَ  ِر، ومٚمؿْ ٗمْ َهَذا اًمٌٞماِن أهُؾ اًمٙمُ  ـْ قمَ  أقمرَض  . وىمدْ (0)شاًْمُ٘مْرينَ 

قا ُو رَ قمْ وأَ  ٞمفِ وا ومِ دُ حَ خْ أَ  ْؾ ، سمَ وا إًمٞمفِ ٜم٘مادُ اَ  ، ومَلْ فُ قا ًمَ ًتًٚمٛمُ اَ  ، ومَلْ فُ ُاذقِمٜمقا ًمَ 

ـَ اَل  ىمَ َم : يمَ فُ ٜمْ قمَ  يْمِر َحَّا ضَماَءُهْؿ﴾  اًمذا ـَ يَمَٗمُروا سمِاًمذِّ ِذا ِر يمْ روا سماًمذِّ ٗمَ يمَ  : ﴿إِنَّ اًمَّ

َؾ  : وًم٘مدْ اعمٚمحدونَ  ؿُ هُ  قَمَٚمْٞمِف  سمحٗمِظ يمتاسمِف اًمَِّذي دلَّ  اهلُل سمَِردِّ إحلاِدهؿْ  شمٙمٗمَّ

ُف ًَمِٙمَتاٌب قَمزِ   ىمقًُمف: ُمٜمٞمُع اجلٜماِب، حمٗمقٌظ  [: ومٝمقَ 40اٌز﴾ ]ومّمٚمت: ﴿َوإِٟمَّ

                                                            

 (.746( أظمرضمف ُمًٚمؿ )0)
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هُ يمؾِّ شمٌداٍؾ، َأْو حتراٍػ، َأْو شمٖمٞمػٍم. وماَل  ـْ قمَ  ، وٓ اٟمتحاُل حتراُػ اًمٖماًملمَ   ايُّ

ـَ اعمٌٓمِٚملمَ  ُن قمزاٌز قمَ ، وٓ شمٚمٌٞمُس اعمٗمًدا ٍد سماـمٍؾ، ُمّمقٌن  ـْ ، وماًم٘مري يمؾِّ ُمرا

ـْ  أىمقُم،  َل ي ًمٚمتل هِ دِ َي  قَ ْو والًمٍة، ومٝمُ ؿَّ آؾمتدُٓل سمِِف قمغَم سماـمٍؾ، أَ َأْن َاتِ  ُِم

ء: شمٕمامَم   ىَماَل اهللُ َم يمَ  تِل ِهَل َأىْمَقُم﴾ ]اإلها َن َيِْدي ًمِٚمَّ [. 9: ﴿إِنَّ َهَذا اًْمُ٘مْري

ـْ  ٞمم اؾمتدلَّ سمِِف إٓ وومِ  نَُّف ٓ َاًتدلُّ سمِِف ُمٌٓمٌِؾ قمغَم سماـمِٚمفِ أَ قمزِة َهَذا اًمٙمتاِب  وُِم

ُ سمٓمالَن اؾمتدًٓمِفِ  ا َاُردُّ قمغَم والًمتِفِ ُمَ  ُف ًَمِٙمَتاٌب : يمم ىَماَل شمٕمامَم وُاٌلمِّ : ﴿َوإِٟمَّ

َّٓ 40قَمِزاٌز﴾ ]ومّمٚمت:  ِن إ ومٞمم اؾمتدلَّ سمِِف  انَ  ويمَ [، ومم اؾمتدلَّ ُُمٌٓمٌِؾ سماًم٘مري

هُ قَ قمْ دَ ، وإسمٓماٌل ًمِ ردٌّ قمٚمٞمفِ  وزم اًمٌّمائِر، م َاتٌلُم ُٕ ا إٟمَّ ، وهذَ ، وسمٞماٌن ًمْمالًمتِفِ ا

ـْ سَملْمِ َة يمتاسمِف وم٘ماَل زَّ سَملمَّ اهلُل قمِ  ًمٕمٚمِؿ. وىمدْ ؾمقِخ ذِم اواًمرُّ  ُؾ ُِم
ٌَاـمِ َٓ َا٠ْمتِٞمِف اًْم ﴿ :

ـْ طَمِٙمٞمٍؿ مَحِٞمٍد﴾ ]ومّمٚمت:  ـْ ظَمْٚمِٗمِف شَمٜمِزاٌؾ ُِم َٓ ُِم ًمٚمٌٓمالِن  ومٚمٞمَس [، 42َاَدْاِف َو

َنَُّف ُُمٜمَ  ِٕ ِن ؾمٌٞمٌؾ:  ا أنزَل، ا اعمحِٙمؿِ  بِّ اًمٕماعملمَ رَ  ـْ ٌل ُمِ زَّ إمَِم اًم٘مري
ِ
عمًتِحؼِّ ح

 واعمدِح قمغَم إشم٘ماٟمِف ًمٙمتاسمِفِ 
ِ
: ﴿يِمَتاٌب هُ اَل ذِم قمُ  ، يمم ىَماَل ضمؾَّ (0)ًمٚمحٛمِد واًمًٜماء

ـْ ًَمُدْن طَمِٙمٞمٍؿ ظَمٌػٍِم﴾ ]هقد:  َٚمْت ُِم  [.0ُأطْمِٙمَٛمْت يَااشُمُف صُمؿَّ وُمّمِّ

                                                            

ظَمؾ واخلََٚمؾ واًمٌاـمؾ، صمؿ ( ىمال اًمٓمؼمي رمحف اهلل: "ُمٕمٜماه: أطمٙمؿ اهلل يااشمف 0) ُمـ اًمدَّ
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ٍُاملطلُب األَُل:  ِِ اهلِل َصُُر  :معَهى اإلحلاِد ِفْ آِا

ـِ  ظمروٌج  :اًمنمعِ ذِم  وهقَ  .اؾمت٘ماُمةٍ  ـِ قم وقمدوٌل  ُمٞمٌؾ  :ًمٖمةً  اإلحلادُ   قم

طِ  ُت  - اعمرؾمٚملمَ  ؾمٞمدِ  ٜمٝمِج ًم وُمٗمارىمةٌ  اعمًت٘مٞمؿِ  اًمٍما   صٚمقا
ِ
 فوؾمالُمُ  اهلل

ذِم  ا اإلحلادُ أُمَّ  .(0)لمَ ٕمأمج ٝمؿْ قمٜم اهللُ  ِضَ رَ  اًمّمحاسمةُ قَمَٚمْٞمِف يَماَن  وُما -قَمَٚمْٞمِف 

  يااِت 
ِ
ـِ دَ اهل ـَ ُمِ قَمَٚمْٞمِف  ت دًمَّ ا قممَّ بَ  ُمٞمٌؾ  ومٝمقَ  اهلل ا هَ ا سم٢مٟمٙمارِ : إُمَّ احلؼِّ  ى ودا

ـْ ٝمَ ا وسومِ ٝمَ ا سمتحراٗمِ ا، وإُمَّ ٝمَ ا وشمٙمذاٌِ هَ وضمحقدِ   ، وإصمٌاِت ا احل٘مٞم٘ملِّ ُمٕمٜماهَ  ا قم

  يااِت ذِم  ومٚمإلحلادِ َهَذا  وقمغَم  .(2)اٜمٝمَ ُمِ  اهللُ ا هَ دْ رِ اُ  مل اهلَ  ُمٕمانٍ 
ِ
  قمدةُ شمٕمامَم  اهلل

  يااِت ذِم  اإلحلادِ  ـَ ومٛمِ  :أوضمف
ِ
ذِم  اإلحلادِ  ـَ وُمِ ، (3)هاقدُ ا وضمحٝمَ شمٙمذاٌُ  اهلل

                                                                                                                                           

ٚمٝما سمإُمر واًمٜمٝمل إطمٙمام ياات )إصالطمف وإشم٘ماٟمف، و (إطمٙمام اًمٌمء)وذًمؽ أن  :ومّمَّ

ٌَٚمف" (اًم٘مرين  .إطمٙماُمٝما ُمـ ظمٚمؾ اٙمقن ومٞمٝما، َأْو سماـمؾ ا٘مدر ذو زاغ أن آمٕمـ ومٞمٝما ُمـ ىِم

 (.227/ 05ُمـ شمٗمًػم اًمٓمؼمي )

(، اعمٗمردات 236/ 5ااٞمس اًمٚمٖمة )(، ُمٕمجؿ ُم٘م476/ 20( اٜمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي )0)

 (.236/ 4(، اًمٜمٝمااة ذِم همراب احلداث وإثر )737ذِم همراب اًم٘مرين، ص )

 (.478/ 20( وهذا ىمقل اسمـ قمٌاس رض اهلل قمٜمٝمم. اٜمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي )2)

 (.477/ 20( وهذا ىمقل ىمتادة. اٜمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي )3)
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  يااِت 
ِ
  ةُ ُمٕماٟمد اهلل

ِ
  يااِت ذِم  اإلحلادِ  ـَ ، وُمِ (0)هِ أُمرِ  وُمِماىمةُ اهلل

ِ
  اًمٙمٗمرُ  اهلل

ِ
 سماهلل

  يااِت ذِم  اإلحلادِ  ـَ ُمِ ، و(2)فِ سمِ  واًمنمكُ 
ِ
  يمتاِب  ٌدًمقا ُمٕماينَ اُ  نْ أَ  اهلل

ِ
 اهلل

دِ  همػمِ قمغَم  ابَ  قنَ ٞمًتدًمُّ وم   ُمرا
ِ
َهَذا  ومٙمؾُّ  .(3)ٝماُمقوٕمِ  همػمِ ذِم  اومٞمْمٕمقنَ  ،اهلل

  يااِت ذِم  اإلحلادِ  صقرِ  ـْ ُمِ 
ِ
ـْ  أقمرَض  ـْ ومٛمَ  .(4)فيمتاسمِ ذِم  اهللُ  اهَ رَ يمَ ل ذَ تاًم اهلل  قم

  يااِت 
ِ
  اإلامنِ قمغَم  ٝمادًٓمتِ  ـْ ا ُمِ سمٛم٘متْماهَ  ، ومل إمٛمْؾ اهلل

ِ
 ، واإلامنِ سماهلل

ُف  ،اإلامنِ  سم٠مصقلِ  ، واإلامنِ رِ أظِم  سماًمٞمقمِ    يااِت  ذِم  دٌ ُمٚمحِ وَم٢ِمٟمَّ
ِ
ـْ و .اهلل  ؿماقَّ  َُم

  ذعَ 
ِ
 يااِت ذِم  ا أجًْما ُمٚمحدٌ ف، ومٝمذَ أطمٙماُمَ  ومل ا٘مٌْؾ  فُ ىمَ وومارَ  ف،داٜمَ  ، وطمادَّ اهلل

 
ِ
 ٝما،حمٚمِّ  همػمِ ذِم  ابَ  ٝما واؾمتدلَّ ُمقوٕمِ  همػمِ ذِم  أااِت  عَ َو وَ  ـْ ُمَ  َؽ : ويمذًمِ اهلل

ُف    يااِت ذِم  ٚمحدٌ ُموَم٢ِمٟمَّ
ِ
 ـْ ا، وقمَ ُمٕمٜماهَ  ـْ وقمَ ٝما، دًٓمتِ  ـْ ا قمَ بَ  ُماَل  طمٞمُث  :اهلل

هُ قَ َيْ و، ٞمفِ ٝمِ تَ ِْم ُما اَ إمَِم  ها،ُم٘مّمقدِ   .ا

                                                            

 (.477/ 20( وهذا ىمقل اًمًدي. اٜمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي )0)

 (.477/ 20( وهذا ىمقل اسمـ زاد. اٜمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي )2)

 (.477/ 20( اٜمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي )3)

 (.477/ 20( اٜمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي )4)
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ِِ اهلِلْ: الثاِن املطلُب  :عقُبُة اإلحلاِد ِفْ آِا

ـَ  اهللُ  دَ شمققمَّ  ـَ اَل قمُ ذِم  ضمؾَّ  ، وم٘ماَل ؿمدادٍ  سمققمٞمدٍ  اعمٚمحدا ِذا ه:﴿إِنَّ اًمَّ

َٓ ذِم  ُاْٚمِحُدونَ  ـْ ُاٚمْ   خَيَْٗمْقَن قَمَٚمْٞمٜمَايَااشمِٜمَا  ـْ َا٠ْمِِت يُِمٜمًا ذِم  َ٘مكَأوَمَٛم اًمٜمَّاِر ظَمػْمٌ َأْم َُم

ُف  َاْقَم اًْمِ٘مَٞماَُمِة اقْمَٛمُٚمقا َُما ؿِمْئُتؿْ   ـَ ومتْمٛمَّ  .[41]ومّمٚمت:  سمَِم شَمْٕمَٛمُٚمقَن سَمِّمػٌم﴾إِٟمَّ

 :أُمقرٍ  ةِ دَّ ٕمِ سم هؿْ ُتدادَ  اًمٖمٚمٞمظُ  اًمققمٞمدُ َهَذا 

 ًٓ َٓ  :وم٘ماَل  :ؿْ ف بٛمُ ٚمْ ف وقمِ يااشمِ ذِم  هؿْ إحلادِ قمغَم  فؾمٌحاٟمَ ف اـمالقمُ  :أو ﴿ 

 قماملٌ ف وأنَّ ، فِ يااشمِ ذِم  هؿْ سم٢محلادِ   حمٞمطٌ شمٕمامَم نَُّف أَ  ا اٗمٞمدُ خَيَْٗمْقَن قَمَٚمْٞمٜمَا﴾، وهذَ 

ئرِ   بؿْ  ومٝمقَ ، ؿْ ؿم٠مِن  ـْ ُمِ  رءٌ قَمَٚمْٞمِف  ك، ٓ خيٗمَ هؿْ فمقاهرِ قمغَم  عٌ ، ُمٓمَّٚمِ هؿْ سمنا

ا إذَ  سماعمرصادِ  هلؿْ  وهقَ  ،فُ ٜمْ ُمِ  ونَ اٗمرُّ  ـَ جْ ٠مَ وم يمذًمَؽ يَماَن  ا٢مذَ وم .وقمٚمٞمٝمؿ ىمدارٌ  قمٚمٞمؿٌ 

 .وا قمٚمٞمفِ دُ رَ وَ 

ـْ ُاْٚمَ٘مكشمٕمامَم  : وم٘ماَل اًمٜمارِ ذِم  هؿإًم٘ماؤُ  ا:صماٟمٞمً   دهؿُ ومتققمَّ  اًمٜمَّاِر﴾،ذِم  : ﴿َأوَمَٛم

ءَ زَ ضَم  ارِ اًمٜمَّ ذِم  ُمِل سماًمرَّ  اهللُ    يااِت ذِم  إحلادٍ  ـْ ُمِ  ٝمؿْ ٜمْ ُمِ يَماَن  ُما ا
ِ
 .اهلل
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 ًً ـِ  اٟمتٗماءُ  ا:صماًم ، يُمٜملمَ  اإلامنِ  أهؾِ  إشمٞمانَ  رَ يمَ ذَ  طمٞمُث ، اًم٘مٞماُمةِ  اقمَ  قمٜمٝمؿْ  إُم

ـْ َا٠ْمِِت يُِمٜمًا َاْقَم اًْمِ٘مَٞماَُمِة﴾ :شمٕمامَم  وم٘ماَل  ﴿ظَمػْمٌ َأْم َُم
ـُ  .(0)  اًم٘مٞماُمةِ  اقمَ  ومإُم

ٕ 
ِ
  وًمٞماء

ِ
ـِ  ومًٌٞمُؾ ، ٝمؿْ قمٛمٚمِ  وصاًمِح  ٝمؿْ وشمّمدا٘مِ  ؿْ امِن إل صمٛمرةً  :شمٕمامَم  اهلل  إُم

قا  :شمٕمامَم ىَماَل  :اًمٕمٛمؾِ  صالِح  عَ ُمَ  آقمت٘مادِ  ؾمالُمةُ ُهَق  ًُ ـَ يَُمٜمُقا َومَلْ َاْٚمٌِ ِذا ﴿اًمَّ

ـُ َوُهْؿ ُُمْٝمَتُدونَ  َُْم ْٕ  : مَلْ ْي أَ  :[82﴾ ]إنٕمام: إِاَمَنُْؿ سمُِٔمْٚمٍؿ ُأوََلَِؽ هَلُُؿ ا

 وٓ سمٛمٕمّمٞمةٍ  وٓ سمٌدقمةٍ  وٓ سمٜمٗماٍق  كٍ ؿ سمنِمْ قا إامَن خيٚمٓمُ 
ِ
ـَ  ؿُ هُ  ، ومٝم١مٓء  اًمذا

ـَ  اٜماًمقنَ   .ةَ اًمٙماُمٚم اةَ واهلدا اًمتامَّ  إُم

  وشمقسمٞمُخ  ؿْ ِبِ  ؿُ اًمتٝمٙمُّ  ا:راسمٕمً 
ِ
 قمغَم  هلؿْ  اهلل

ِ
: ﴿اقْمَٛمُٚمقا اَل وم٘م :ٝمؿصٜمٞمٕمِ  ؾمقء

ِف  اًمْماللِ  ـَ ؿ ُمِ تُ ئْ قا ُما ؿِم ٚمُ : اومٕمْي أَ  (2)َُما ؿِمْئُتْؿ﴾  قنَ ؿ جمزاُّ ٙمُ وم٢مٟمَّ  وآٟمحرا

 وؾمٞمٙمقنُ ٙمؿ، أقممًمِ  صحائِػ ذِم  فُ ؾمتجدوٟمَ و، ؿْ قمٚمٞمٙمُ  حمّمٞمفِ  اهللَ  وم٢منَّ  :فِ سمِ 

  اًمٕمذاِب  ـَ ٙمؿ ُمِ ٞمٌُ ٟمّم
ِ
ذِم  اإلحلادِ  ـَ ُمِ  ُمٕمٙمؿْ  ُما اٙمقنُ  رِ ، سم٘مدْ احآِب  وؾمقء

  يااِت 
ِ
ـمِ  ـْ قمَ   واخلروِج شمٕمامَم  اهلل  .ف اعمًت٘مٞمؿِ سا

                                                            

 (.083/ 7(، شمٗمًػم اسمـ يمًػم )478/ 20( اٜمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي )0)

قمٞمٌد. اٜمٔمر: ( ىمال جماهد، واًمْمحاك، وقمٓماء اخلراؾماين: }اقْمَٛمُٚمقا َُما ؿِمْئُتْؿ{: و2)

 (.083/ 7شمٗمًػم اسمـ يمًػم )
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 ًً  :ٝمؿهؿ وسمقاـمٜمِ فمقاهرِ  :ؿؿ وإقمالِن هِ ه ًمنِّ ارُ وإسمّم ه إًمٞمٝمؿْ ٟمٔمرُ  ا:ظماُم

ُف سمَِم شَمْٕمَٛمُٚمقَن سَمِّمػٌم﴾  .[41]ومّمٚمت:  ﴿إِٟمَّ

ـَ  زضمرٌ  اًمِمدادِ  واًمتٝمدادِ  إيمٞمدِ  ٞمدِ اًمققمَهَذا  ذمو   يااِت ذِم  ًمٚمٛمٚمحدا
ِ
 اهلل

رِ  ـَ ُمِ  ؿهل ، وحتذارٌ ؿوالهِل ذِم  اعمضِّ  ـِ قمَ  َأْو  سماًمٙمتاِب  اًمتٙمذاِب ذِم  آؾمتٛمرا

 .فف قمـ ُمدًمقًمِ ومِ وَسْ  فُمقوٕمِ  همػمِ ذِم  فٕمِ ْو وَ َأْو  هدِ حْ ضَم 
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ِِ اهلِل إحلاُد: ثانْال بخُثامل  ُجٌَمنار اخلُارِج ِفْ آِا

 

 :املطلُب األَُل: التعرُِف باخلُارِج

، وُآمٚمُؼ ذِم اًمٚمٖمِة قمغم ُمٕماٍن اخلقارُج ذم اًمٚمٖمة ُم٠مظمقٌذ ُمـ اخلروِج 

 وُمٌااٜمٌة ًمفاف ُمٗمٝما أنَّ قمدادٍة جيٛمٕمُ 
ٍ
 رىمٌة ًمٌمء

ِ
 :. وأُما ذِم اصٓمالِح اًمٕمٚممء

ِذي  احلؼِّ  ُمامِ اإلقمغَم  َج رَ ظَم  ـْ ؾ ُمَ يمُ » وم٢منَّ  ك ًٛمَّ اُ  قَمَٚمْٞمفِ  اجلمقمةُ  اشمٗم٘مِت اًمَّ

ءً  ،اظمارضمٞم   ـَ اؿمداًمرَّ  ئٛمةِ إقمغَم  اًمّمحاسمةِ  أجامِ  ـْ ُمِ  اخلروُج يَماَن  ؾمقا  َأوْ  ،ا

 أنَّ  َؽ وذًمِ  :(0)شزُمانٍ  ؾِّ يمُ ذِم  وإئٛمةِ  طمًانٍ ٢مسم اًمتاسمٕملمَ قمغَم  هؿْ دَ ٕمْ سمَ يَماَن 

 نَ وْ رَ ، وٓ اَ ط حمٛمدٍ  ةِ ُمَّ أُ قمغَم  اًمًٞمَػ  نَ وْ رَ ؿ اَ أنَّ سمِِف  قا ّمُّ ُما اظمتُ  أقمٔمؿَ 

ؾْماَلِم » ٝمؿ: ٗمِ ْص وَ ذِم  ط اًمٜمٌلُّ ىَماَل  ، يمم(2)ُمامِ ًمإل قمةً ـما َاْ٘مُتُٚمقَن َأْهَؾ اإْلِ

                                                            

، اخللقارج (503/ 3اعمًلتدرك ) (. واٜمٔملر:016 ًمٚمِمٝمرؾملتاين ص) ( اعمٚمؾ واًمٜمحلؾ0)

 (.7 - 6شمارخيٝمؿ ويراؤهؿ آقمت٘ماداة وُمقىمػ اإلؾمالم ُمٜمٝما ص )

 .(503/ 3اعمًتدرك ) اٜمٔمر:( 2)
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َْوصَمانِ  ْٕ  ٜما اعمٕماسِ ذم وىمتِ  هذا اعمٜمٝمَج  َؽ ٚمَ ؾَم  وىمدْ . (0)شَوَاَدقُمقَن َأْهَؾ ا

 جمقمةِ سم اعمٕمروومةُ  وهَل  ،اعمًٚمٛملم جمقمةِ سم ًٛمَك ا اُ ُمَ  هاأبرزُ  ؿمتَك  مجاقماٌت 

ُمٜمٝما و ًمٚمجٝمادِ  اًمًٚمٗمٞمةِ  سماجلمقماِت  ًٛمَك ا اُ ُمَ  ذًمَؽ ويمَ ، واهلجرةِ  اًمتٙمٗمػمِ 

 ُمـ ظمقارِج اًم٘ماقمدة وداقمش. 
ِ
ـَ  اًمٕمٍِم ومٝم١مٓء  اًمتٙمٗمػمَ  وااختذاًمذا

 اؾمؿُ َؼ ٓمٚمَ يمم اُ  .دُماِئٝمؿ ؾمٌٞماًل  واؾمتٌاطمةَ  اإلؾمالمِ  أهؾِ  وىمتاَل ا ُمٜمٝمجً 

رِ قَ اخلَ  ٌَاِذ ىمقٍم قمغَم  جًْماِج أَ ا ، ومل اًمًٞمِػ سمقمغم وِٓة إُمقر اخلروَج  وامل ُا

ًَّ  ه ًمٚمٜماسِ ٜمقاَّ زَ و اؾمتٌاطمقا ذًمَؽ ًمٙمٜمَّٝمؿ  ،أهؾ اإلؾمالمِ  ا٘ماشمٚمقا  ذِم ٜمُقه وطَم

 نَ قْ ٛمَّ ًَ اُ  يَماُن ه١مٓءوإًمٞمف. هؿ قْ َدقمَ وَ  ،قمٚمٞمفاًمٜماَس  ا جقٞمَّ هَ وَ  ،أقمٞمٜمِٝمؿ

قا ٛمُ ًَ اٟم٘مَ  وائَؾ إَ  ارَج قَ اخلَ  أنَّ  ٞمةِ ًٛمِ هذه اًمتَّ  صُؾ وأَ  :(2)(اخلقارِج  دِ ٕمَ ىمَ ل)سم

ِة  روِج ٛمروا ذم اخلُ اؾمتَ  ومراٌؼ : لما٘مِ رِ إمم ومَ  ٕمِة اًمٜمَٝمَرَوانِ سَمٕمَد َوىم َٓ قَمغم اًمُق

 هؿارِ ٙمَ ؿ وأومَ هِ ائدِ ٘مَ ٝمؿ قمغم قمَ ائِ ٘مَ سمَ  ُمعَ  اَل تَ قا اًم٘مِ ًمُ زَ اقمتَ  رونَ ويظَم  ،ؿاهِل تَ ىمِ وَ 

                                                            

 (.0164(، وُمًٚمؿ )3344( أظمرضمف اًمٌخاري )0)

داود ذِم ُمًللائؾ اإلُمللام أمحللد  يمللم ٟم٘مللؾ أبللق :سمللـ حمٛمللد اًمْمللٕمٞمػقمٌداًمٚمللف وىمللد ذيمللرهؿ  (2)

( طمٞمث ىمال: "ىَمَٕملُد اخللقارِج هلؿ أظمٌلُث اخللقارِج". واٜمٔملر: اإلصلاسمة ذِم متٞمٞملز 270ص )

 (.8/004(، ُتذاب اًمتٝمذاب )313/ 5اًمّمحاسمة )
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ـُ َوىمْد يَمٗمَّ  .(0)(ةِ دَ ٕمَ اًم٘مَ ل)قا سمٛمُّ ًُ ومَ  ،اًمٜماسِ  لمَ ًمؽ سمَ ذَ  نِم ٟمَ وَ  َرُهؿ َٟماوِمُع سم

 ىَمداًم قا ٗمُ ٜمِّ ُص  ـْ ِمَّ وَ . (2)واهلجرةِ  الِ تَ اًم٘مِ  ـِ هؿ قمَ قدِ ٕمُ ٘مُ ف ًمِ اقمُ تٌَ وأَ  إَزرِق 

رِ قَ اخلَ  ـَ ٛمْ ِو   اًمٌِدقَمةِ  هِ ذِ  هَ ذِم  طَ رَّ قَ د شمَ ٘مَ ومَ  مَ قْ ا اًمٞمَ وأُمَّ  ،(3)ةُ ٞمَّ اِو سمَ اإلِ  ةِ دَ ٕمَ اًم٘مَ  ِج ا

وا رُ ٕمَ ؿَم  ،اخلقارِج  ـَ ُمِ  اًم٘مٕمدةِ  روا سم٠مومٙمارِ ٠مثَّ شمَ ومجاقماٌت  أطمزاٌب وشمٜمٔمٞممٌت 

 مجاقمةُ يمذًمَؽ و ،اًمتحرارِ  طمزُب  :اجلمقماِت  شمٚمَؽ  أبرزِ  ـْ وُمِ  ،وارُ ٕمُ ِْم مل اَ  أمْ 

 .(4)اجلمقماِت  ـَ قمٜمٝما ُمِ  عَ رَّ ٗمَ ا شمَ وُمَ  ،اعمًٚمٛملمَ  اإلظمقانِ 

                                                            

 .(74 - 64ص ) ،قمقض ظمٚمٞمٗماتد.  .اٜمٔمر: ٟمِم٠مة احلريمة اإلسماوٞمة (0)

ر اًمٌٝمٞمة )ًمقاُمع إنقاٜمٔمر:  (2) اًمٗمرق سمللم اًمٗملرق ، (0/007اعمٚمؾ واًمٜمحؾ )، (0/87ا

 .(63،66)ص 

 .(91ص ) ،ًمٕمدوان ضمٝمالن ،اٜمٔمر: اًمٗمٙمر اًمًٞماد قمـ اإلسماوٞمة (3)

ٜمًللللب إمم ُم١مؾمًللللٝما قمٌلللد اهلل سمللللـ إسمللللاض اًمتٛمٞمٛمللللل، شمُ  ،اإلسماولللٞمة إطمللللدى ومللللرق اخللللقارجو

 اعمٚملللؾ واًمٜمحلللؾ اٜمٔملللر:  اًمٜمًلللٌة إمم اخللللقارج.قملللـ أنٗمًلللٝمؿ هلللذه اًمٗمرىملللة  أصلللحاباٜمٗملللل و

 .(82)ص  ،اًمٗمرق سملم اًمٗمرق، (033/ 0)

 رؾملاًمة قمٚمٛمٞملة :ُمقىمػ إزهر اًمنماػ وقمٚممئف إضمالء ُمـ مجاقملة اإلظملقاناٜمٔمر:  (4)

ىملػ قمٚملمء إزهلر وُمِملٞمختف ُملـ مجاقملة  وم٘ملد ذيملر مجٚملةً  :٘ملاضاًمًمٚمٌاطمث طمًلم  ُملـ ُمقا

للل ويملللان أول حتلللذار ُملللـ اٟمحلللراف اجلمقملللة .اإلظملللقان ُمٜملللذ أوائلللؾ ٟمِمللل٠مُتا ٌَّ ف إًمٞملللف ؿملللٞمخ ُملللا ٟم
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ِِ اهلِل إحلاُد: ثاِنْاملطلُب ال  :اخلُارِج ِفْ آِا

: َوٓ هَمرَو ومُٝمْؿ أوُل 
ِ
ـْ أىمدِم اًمِٗمرِق إحلاًدا ذِم يااِت اهلل رُج ُِم وِمرِق  اخلقا

رُج ومِة فمٝمقًرا، اًمْمالِل ذِم إُُمَّ   يااِت ذِم  ونَ ٚمحدُ  ُمُ ومَم ؿ إُ ٟمِم٠مُِت  ُمٜمذُ  اخلقا

 
ِ
ـْ  ًمقنَ وُمٕمز ،وضمؾَّ  قمزَّ  اهلل  شمٜمنمْح  هؿ مَلْ ف، ومّمدورُ وهداااشمِ  اًم٘مرينِ  ٟمقرِ  قم

ًَّ  ومَلْ  ،هِ سمٜمقرِ   مِ  يمالُمٕمايِن  ُمٕمرومةِ ذِم  ٝمؿٌَ ، وٓ صحِ وصمٞمٍؼ  سمحٌؾٍ  فُ ٜمْ قا ُمِ ٙمُ اتٛم

 
ِ
 ﴾َوُهَق قَمَٚمْٞمِٝمْؿ قَمًٛمك﴿: شمٕمامَم  اهللُ ىَماَل  َم يمَ ك قمٛمً ذِم  فُ ٜمْ ُمِ  ؿْ ٝمُ . ومَ ومٞمٌؼ شمق اهلل

  رؾمقُل ىَماَل  ىمدْ وَ [، 44]ومّمٚمت: 
ِ
 :ٝمؿٗمِ ْص وَ ذِم  َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  اهلل

                                                                                                                                           

هملللللإزهللللر ذم زُماٟمللللف   اًمٌٞمللللان اًمللللذي صللللدر قمللللـ م(، صمللللؿ0945ت ) حمٛمللللد ُمّمللللٓمٗمك اعمرا

 .(م0954ٟمقومٛمؼم  07)ذم مجاقمة يمٌار اًمٕمٚممء سمإزهر 

ُملللا ضملللاء ذم قملللدة  :ر مجاقملللة اإلظملللقان سملللاًمٗمٙمر اخللللارضمل ُمٜملللذ ٟمِمللل٠مُتأمٝملللر سمجلللالء شمللل٠مثُّ وملللا اُ 

ٝمٝملللا إمم ؿملللٌاب وضمَّ  ةرؾملللاًم ضملللاء ذم  ُملللاـ ذًملللؽ رؾملللائؾ عم١مؾملللس اجلمقملللة طمًلللـ اًمٌٜملللا، وُِمللل

ـ اًمِملٌاب اشمٚمة ُِملـ اإلظمقان يمتائب ُم٘ماجلمقمة اتحدث ومٞمٝما قمـ أُمٚمف ذم أن اٙمقن ًمداف ُمِ 

ذم اًمقىمت اًملذي اٙملقن ومٞملف ًمٙملؿ ُمٕمنمل اإلظملقان اعمًلٚمٛملم : »طمٞمث ىمال :اٖمزو بؿ اًمٕمامل

سمٙمؿ جلج  . ذم هذا اًمقىمت ـماًمٌقين سم٠من أظمقضزت يمؾ ُمٜمٝما ٟمٗمًٝمائة يمتٞمٌة ىمد ضمٝمَّ صمالصمم

 شوماقملؾ إن ؿملاء اهلل ء، وأهمزو سمٙمؿ يملؾ قمٜمٞملد ضمٌلار، ومل٢ميناًمٌحر، وأىمتحؿ سمٙمؿ قمٜمان اًمًم

رؾمللللاًمة: ُمتللللك شمٙمللللقن ظمٓمقشمٜمللللا اًمتٜمٗمٞمذاللللةا وهللللل رؾمللللاًمة اعملللل١ممتر اخلللللاُمس ًمٕمللللام ]ا.ـه ُمللللـ 

 . م[0938 -ـه 0357
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َٓ جُيَاِوُز طَمٜمَاضِمَرُهؿْ » َن   شمالوةُ  اًم٘مرينِ  ـَ ٝمؿ ُمِ ومٜمّمٞمٌُ  :(0)شىَمْقٌم َاْ٘مَرُءوَن اًْمُ٘مْري

رِ  ـْ ؿ ُمِ ، وٓ ًم٘مٚمقِب ٞمفِ ُمٕماٟمِ  ؿِ ٝمْ ومَ ذِم  هلؿ ، ٓ طمظَّ فِ ًمٗمٔمِ  ٓ  ْؾ سمَ  ،ٟمّمٞمٌب  هِ أنقا

 ٚمْت دى وَو واهلُ  احلِؼ  ـْ هؿ قمَ ّمائرُ سمَ  ٛمْت قمَ  وًمذًمَؽ  :ؿىمٚمقُب  ٞمفِ ٕمِ شمَ 

 ،هؿَذِّ  ٝمقرِ فمُ  وائؾِ أَ  ٜمذُ ٝمؿ ُمُ طمالُمُ أَ  ٗمٝمْت ؿ وؾَم ٘مقهلُ قمُ  اؿمْت ٝمؿ وـمَ ٝمقُمُ ومُ 

ُمُ ا ومٝمذ ه ؾمقُء ومٝمِٛمفِ  (2)ةِ ُذو اخْلَُقْاٍِمَ  ٝمؿُُمَ٘مدَّ  أُمرَ  ردَّ وم ،َأْو ومًاُد ىمّمِدهِ  هَمرَّ

 َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ، 
ِ
 ٌَفًَ ٟمَ و، ٖمٜمائِؿ طُمٜملَْمٍ ًمِ  ًٛمتِفِ ذِم ىمِ  ـَ ٕمَ ـمَ ورؾمقِل اهلل

َؿ:  :رِ إمَِم اجلَقْ  َٛمَة »طمٞمُث ىَماَل ًمٚمٜمٌلِّ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ًْ  إِنَّ َهِذِه اًمِ٘م
ِ
َواَّللَّ

  َُما
ِ
ومَردَّ ش. اا حمٛمُد اقْمِدْل »وذم روااٍة: ش. قُمِدَل وِمٞمَٝما، َوَُما ُأِراَد ِبَا َوضْمُف اَّللَّ

َؿ ُُمٌٓماًِل ؿُمٌٝمَتفُ   َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ
ِ
ا ًمِٗمْراتِفِ قَمَٚمْٞمِف رؾمقُل اهلل ، ، وراد 

ـْ َأقْمِدُل »: ويماؿمًٗما ًمْمالًمتِفِ  ـْ َإْمِدُل إَِذا مَلْ َأيُم . وذم روااٍة (3)شاَوْاَٚمَؽ، َوَُم

 » :فُ ىَماَل ًمَ 
ِ
َمء ًَّ ـْ ذِم اًم  شمقممَّ اًمرضمُؾ، ىَماَل . ومٚممَّ (4)شَأَٓ شَم٠ْمَُمٜمُقيِن َوَأنَا َأُِملُم َُم

                                                            

 (.0164(، وُمًٚمؿ )3344( أظمرضمف اًمٌخاري )0)

 .(006، 20 /0اًمٜمحؾ )(، اعمٚمؾ و91ص ) ،س إسمٚمٞمسٞماٜمٔمر: شمٚمٌ( 2)

 (.0164) ،(0162)(، وُمًٚمؿ 3601)(، 3051)( أظمرضمف اًمٌخاري 3)

 (.0164(، وُمًٚمؿ )4350( أظمرضمف اًمٌخاري )4)
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َٓ »قَمٜمُْف َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ:  َن  ـْ ِوئِْْمِئ َهَذا ىَمْقٌم َاْ٘مَرُءوَن اًْمُ٘مْري خَيُْرُج ُِم

ُِمٞمَِّة، جُيَاِوُز طَمٜمَاضِمَرُهْؿ، َاْٛمُرىمُ  ـَ اًمرَّ ْٝمُؿ ُِم ًَّ ؾْماَلِم يَمَم َاْٛمُرُق اًم ـَ اإْلِ قَن ُِم

ىَْمُتَٚمٜمَُّٝمْؿ ىَمْتَؾ  َٕ ـْ َأْدَريْمُتُٝمْؿ  َْوصَماِن، ًَمِئ ْٕ ؾْماَلِم َوَاَدقُمقَن َأْهَؾ ا َاْ٘مُتُٚمقَن َأْهَؾ اإْلِ

 ه سمٜمقرِ صدرُ  نمْح ٜما  مَلْ مَّ لًم اجلاهُؾ  اعمٌتدعُ ومٝمَذا رأُس اخلقارِج . (0)شقَمادٍ 

ُمقوِٕمٝما،  اًمٔمٚمِؿ ذِم همػمِ  ـِ ل يااِت إُمِر سماًمٕمدِل، واًمٜمٝمِل قمَ زَّ اًمٕمٚمِؿ، ٟمَ 

 َ َؿ سماًمٔمٚمِؿ وقمدِم اًمٕمدِل، وأنَّ ىمِ  ؿَ وماُتَّ  َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ
ِ
ا ًٛمَة رؾمقِل اهلل

 ُاٌتَغ ِبَ  ىمًٛمٌة مَلْ 
ِ
 .(2)ذِم إٟمٙماِرِه فماًحاوفمٜمُّف يماذسًما، ذِم َٙماَن وم: ا وضمُف اهلل

رِ ف اخلَ ٚمَ ٕمَ ومَ  احَ  هَذا آقمؽماُض أصاًل ٕمدُّ اُ و ُمٜمازقمة ُمـ  رونِ اًم٘مُ  ؼمَ قمَ  ُج قا

ِة إُُُمقِر ٕضَمِؾ اًمدُّ  َٓ ـْ ؾَمَٚمَؽ ؾَمٌِٞمَٚمٝمؿ ذِم هذا  فُ ٚمُ ٕمَ ٗمْ اَ  َُمايَمَذًمؽ ٞما، وَ ٟمَ ُو َُم

ذِم  ٟم٘مصٍ  ـْ ُمِ  فُ قمقٟمَ ُما ادَّ  سمًٌِب  إُمقرِ  قمغَم وٓةِ  اًمٜماسِ  شم٠مخٞمِب  ـْ ُمِ  ٍمِ اًمٕمَ 

ئَؼ َو و اٞمَ ٟمْ اًمدُّ  أُمقرِ  سمِِف  رَ ُمَ ا أَ ُمَ  ا خياًمٗمقنَ بذَ  ؿْ وهُ  وٟمحِق َذًمَِؽ، اداةٍ اىمتَّم  قا

ىَماَل  طمٞمُث  :ٓةِ اًمقُ  سمٕمضِ  رةِ ثَ ـ أَ ُمِ  ا ؾمٞمٙمقنُ قمغَم ُمَ  اًمّمؼمِ  ـَ ُمِ  ط اًمٜمٌلُّ 

َا»: ط ، َرؾُمقَل  َاا: ىَماًُمقا  ،ششُمٜمِْٙمُروَنَا َوُأُُمقرٌ  َأثََرةٌ  سَمْٕمِدي ؾَمَتُٙمقنُ  إِنَّ
ِ
 اهلل

                                                            

 (.0164(، وُمًٚمؿ )3344( أظمرضمف اًمٌخاري )0)

 (.080/ 7( درء شمٕمارض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ )2)
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ـْ  ٠ْمُُمرُ شمَ  يَمْٞمَػ  ونَ » :ىَماَل  َذًمَِؽا ُِمٜمَّا َأْدَركَ  َُم  قَمَٚمٞمُْٙمْؿ،اًمَِّذي  احْلَؼَّ  شُم١َمدُّ

٠َمُخقنَ  ًْ ِن ي  يااِت اًم٘مراخلقارِج ذِم  إحلادِ  ٕمٔمٞمؿِ وًمِ  .(0)شًَمُٙمؿْ اًمَِّذي  اهللَ  َوشَم

 وإدراكِ  هداااشمف، ـْ هؿ قمَ سمّمائرِ  واٟمٓممسِ ُمٕماٟمِٞمِف  ؿِ ٝمْ ومَ ذِم  ؿوالهِل و

ـَ قَمٜمُْف  اهللُ  ِضَ رَ  قمكمٌّ  َص وْ أَ  :هِ دِ ُم٘ماِص  ف ٚمَ ؾَم رْ  أَ مَّ لًمقَمٜمُْف  اهللُ  ِضَ رَ  قمٌاسٍ  اسم

رَج  ٞمٜمافمرَ ًم  ؿْ ٝمُ اضمَّ ، وٓ حُت ؿْ ٝمُ ٛمْ ، ومخاِص ؿْ إًمٞمٝمِ  ذهْب ا»: فُ ًمَ  ، وم٘ماَل اخلقا

ُف  ،سماًم٘مرينِ  ًُّ  ؿْ ٝمُ ٛمْ ظماِص  ـْ ، وًمٙمِ ضمقهٍ و وُ ذُ وَم٢ِمٟمَّ ـُ  َج رَ ومخَ  ،شةِ ٜمَّ سماًم  قمٌاسٍ  اسم

ذِم َذًمَِؽ  ٟمٔمػمُ  وضماءَ  .(2)ةٌ جَّ ؿ طُم سم٠مجديِ  َؼ ٌْ اَ  ؿْ ومٚمَ  ـِ ؿ سماًمًٜمٝمُ جَ ومحاضَم  ؿْ إًمٞمٝمِ 

 ؿْ ٝمُ ٛمْ ظماِص  ،سماًم٘مرينِ  اخلقارَج  ؿِ اِص  خُت َٓ »: ىماَل  طمٞمُث  :فٓسمٜمِ  اًمزسمػمِ  وصٞمةِ 

 ًُّ  اهللُ ىَماَل  ف:ه وشمرمجاٟمُ وشمٗمًػمُ  اًم٘مرينِ  سمٞمانُ  اًمًٜمةَ  أنَّ  َؽ وذًمِ  :(3)شةِ ٜمَّ سماًم

يمْ شمٕمامَم  َل إًَِمْٞمِٝمْؿ﴾ ]اًمٜمحؾ: : ﴿َوَأنَزًْمٜمَا إًَِمْٞمَؽ اًمذِّ َ ًمِٚمٜمَّاِس َُما ُٟمزِّ ٌَلمِّ [ 44َر ًمُِت

 ةُ ٜمَّ ف ؾُم تْ ٜمَ سمٞمَّ  ف، وم٘مدْ ُمدًمقًمُ  اتْمْح  مَلْ َأْو  ،ُمٕمٜماهُ  اتٌلمْ  ما مَلْ  اًم٘مرينِ ذِم  ومم ُأبؿَ 

  رؾمقلِ 
ِ
ـْ اظمٚمُ وماخلقارُج دَ  ف.وأووحتْ  َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  اهلل  قن ومٞمٛم

                                                            

 . (0843(، وُمًٚمؿ )7152أظمرضمف اًمٌخاري ) (0)

 (.80/ 0ذِم اًمتٗمًػم سماح٠مثقر ) ( اٜمٔمر: اًمدر اعمٜمًقر2)

 (.361/ 3( اًمٗمائؼ ذِم همراب احلداث )3)
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  قُل رؾم ؿْ ٝمُ ٜمْ ٟما ُمِ رَ طمذَّ 
ِ
ـَ »: فِ ىمقًمِ ذِم  َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  اهلل ِذا إَِذا َرَأجُْتُؿ اًمَّ

ك اهلُل وَماطْمَذُروُهؿْ  ـَ ؾَمٛمَّ ِذا ذِم  َؽ وذًمِ  (0)شَاتٌَُِّٕمقَن َُما شَمَِماسَمَف ُِمٜمُْف، وَم٠ُموََلَِؽ اًمَّ

  ىمقلِ 
ِ
ـَ شمٕمامَم  اهلل ِذا ا اًمَّ ]يل  َن َُما شَمَِماسَمَف ُِمٜمُْف﴾ىُمُٚمقِبِْؿ َزْاٌغ وَمَٞمتٌَُِّٕمقذِم  : ﴿وَم٠َمُمَّ

ـُ ىَماَل  [،7قمٛمران:   اًمٜمٌلِّ إمَِم  ُمرومققًماَهَذا  َي وِ ورُ  ،اخلقارُج  ؿُ : هُ قمٌاسٍ  اسم

 ـْ قمَ  َؾ ٘مِ وٟمُ  ،(2)فُ ٜمْ قمَ  اهللُ  ِضَ رَ  ُماُمةَ  أُ ِب أَ  طمداِث  ـْ ُمِ  َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ 

ـِ  ىمتادةَ  ِرَج  وم٢منَّ وٓ قمجَب . (3)واحلً رون ذَ ، واَ اعمتِماسمفَ  نَ ٌٕمقتَّ اَ  اخلَقا

ف، اًمِّ حم همػمِ ذِم  اًمٙمالمِ  ؾمٕمًٞما ًمتٜمزاؾِ ، وَ ٞمفِ ومِ  قمٛماًل سمم ٓ دًٓمةَ  :ؿَ اعمحٙمَ 

ـُ ىَماَل  ف.ُمقاوٕمِ  ـْ قمَ  اًمٙمٚمؿِ  وحتراِػ   يااٍت إمَِم  قا ٘مُ اٟمٓمٚمَ » :ؿْ ٝمُ ٜمْ قمَ  قمٛمرَ  اسم

ـُ  رَ يمَ وذَ  ،(4)شاعم١مُمٜملمَ قمغَم  اقهَ ٚمُ ٕمَ ، ومجَ اًمٙمٗمارِ ذِم  ْت ًمَ زَ ٟمَ  ـَ ؾِم  اسم  قرةً ُص  ػما

                                                            

 (.2665(، وُمًٚمؿ )4547( أظمرضمف اًمٌخاري )0)

(: 2/01(، ىمللللال اسمللللـ يمًللللػم ذِم شمٗمًللللػمه )22259( أظمرضمللللف اإلُمللللام أمحللللد ذِم اعمًللللٜمد )2)

 "هذا احلداث أىمؾ أىمًاُمف أن اٙمقن ُمقىمقوًما ُمـ يمالم اًمّمحاب، وُمٕمٜماه صحٞمح".

 (.261/ 0(، زاد اعمًػم )087/ 6اٜمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي )( 3)

 (.06/ 9( أظمرضمف اًمٌخاري ذِم صحٞمحف ُمٕمٚمً٘ما سمّمٞمٖمة اجلزم )4)
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 اقهَ ٕمُ َو ومقَ  اعمنميملمَ ذِم  ًمةِ اًمٜمازِ  اًمققمٞمدِ  يااِت إمَِم  وادُ ٛمَ قمَ »: اَل وم٘مَ َذًمَِؽ  ـْ ُمِ 

 .(0)شٟمِب سماًمذَّ  سماًمتٙمٗمػمِ  اًم٘مقلِ  وا سمٌدقمةِ ومجاءُ  ،اعمًٚمٛملمَ قمغَم 

ِِ اهلِلثالُثال ُبطلامل  :: منارُج ِمِو إحلاِد اخلُارِج ِفْ آِا

ومِ  ٌاِب أؾم أهؿِّ  أطمدَ  قارِج اخلَ  إحلادُ  حا يمانَ   :ؿوالهِل  ٝمؿ وقمٔمٞمؿِ اٟمحرا

ـْ  مجٚمةً  ذيمرُ وم٠ًمَ    يااِت ذِم هؿ إحلادِ  ٟممذِج  ُِم
ِ
 ذِم  هلؿ ةً جَّ قها طُم ٚمُ ٕمَ اًمتل ضَم  اهلل

 ا دمدرُ ، ومَّ هلؿْ  واًمٓماقمةِ  اًمًٛمعِ  ؿ وقمدمِ تاهِل وىمِ  ُمقرِ إُ  ٓةِ غم وُ قمَ  روِج اخلُ 

 غَم ا قمَ ِبَ  آطمتجاَج  رونَ رِّ ٙماُ  اخلقارُج  لِ زَ اَ  مَلْ  اًمٜممذَج  هِ ذِ هَ  نَّ أَ  إًمٞمفِ  اإلؿمارةُ 

ِة  ذِم  َأطمَدصُمقهُ ا ُمَ ٝمؿ وَ والًمتِ   نَّ ا وم٢مِ هلذَ وَ  :وومًاٍد قمراضٍ  قمٔمٞمؿٍ  ذ   ـْ ُمِ إُُمَّ

رَج  اإلحلاِد ذم يااِت  ـَ سمجداٍد ُمِ  هماًمِب اطمتجاضماُِتؿ ذِم  َا٠متُقا  مَلْ  ٍْمِ اًمٕمَ  ظمقا

ـِ اؾمتدٍٓٓت رَ دَ ُدوا َُما اٟمٌٝماِت وضَمدَّ ٚمَؽ اًمِمُّ وا شمِ ادُ م أقمَ وإٟمَّ  ،اًمٙمتاِب   َس ُِم

 :(2)ؾمالوِمٝمؿٕ سماـمٚمةٍ 

                                                            

 ( ومل إمزه.51/ 0( مل أىمػ قمٚمٞمف. ذيمره ذِم اًمتحرار واًمتٜمقار )0)

 .(06/ 07)ٓسمـ قمٌد اًمؼماًمتٛمٝمٞمد : ( اٜمٔمر 2)
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  ؿ سم٘مقلِ اؾمتدٓهلُ  :إوُل  اًمٜمٛمقذُج 
ِ
﴾ شمٕمامَم  اهلل

ِ
َّ
ِ

َّٓ َّلل : ﴿إِِن احْلُْٙمُؿ إِ

َصغمَّ  اًمٜمٌلِّ  أصحاِب  وسم٘مٞمةِ  ،فُ ٜمْ اهلُل قمَ  ِضَ رَ  قمكم   شمٙمٗمػمِ قمغَم  (0)[67]اقؾمػ: 

 اقا ِبَ ضُم رَ ظَم  يمٚمٛمةٍ  أوَل  أاةُ َهِذِه  . ويماٟمْت اًمتحٙمٞمؿِ  ىمْمٞمةِ ذِم  اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ 

 .(2)اٝمَ حمٛمٚمِ  همػمِ قمغَم  اومحٚمقهَ  اًم٘مرينِ  ـَ ا ُمِ قهَ اٟمتزقمُ  . وىمدِ اإلؾمالمِ  أهؾِ قمغَم 

ُف   أنْ قمغَم  قا ، اصٓمٚمحُ قمٜمٝمَم  اهللُ  رِضَ  وُمٕماواةَ  قمكم   سملمَ  اخلالُف  َب َِم حا ٟمَ وَم٢ِمٟمَّ

عَ  اٗمّمُؾ  ـْ ُمَ  قا سمٞمٜمٝمؿْ ٛمُ حيٙمِّ  ، ةِ ُمَّ إُ  ؿمٕمَث  ، واٚمؿُّ ٙمٚمٛمةَ اًم جيٛمعُ ، واًمٜمزا

: ٓ طُم ىماًمُ وقَمٜمُْف  اهللُ  رِضَ  قمكم   عَ ُمَ يَماَن  ـْ م ومرىمةٌ  ْت زًمتقموما   ٙمؿَ قا
ِ
 ،إٓ هلل

                                                            

لل ذِم شمٙمٗمللػمِ  خللقارِج هللا قمٛمللدًة ًمٚموٟمٔمائرُ  أاللةُ  هللذهِ  ْل زَ شَملل مَلْ ( و0) . وىمللد اًم٘مللرونِ  قمللؼمَ  امِ احلٙمَّ

ـَ  ري اخلقارِج ُمٜمٔمِّ  ا أطمدُ ِبَ  اؾمتدلَّ  ، اًمًٕمقداةِ  اًمدوًمةِ  ذِم شمٙمٗمػمِ  اعم٘مددُّ  ، وهقَ اعمٕماسا

د ـمرا٘ملَة أؾمللالومِ  ، اإلؾمللالمِ  ذِم شمٙمٗمللػم أهلؾِ  ذِم اعمنمليملمَ  سمآجللاٍت ٟمزًملْت  ذِم آؾملتدٓلِ  فِ ومجلدَّ

لللللؿُ  اًمتقطمٞملللللدَ  شم٘ملللللٞمؿُ  ًملللللةٌ دو اًمٞملللللقمَ  قملللللغَم إرضِ  ومٚملللللٞمَس   اًمًلللللٕمقداةِ  يماًمدوًملللللةِ  اًمنملللللإمةَ  وحُتَٙمِّ

 اٜمٔمر: اًمٙمقاؿمػ اجلٚمٞمة. .ٝما اهللُ ؾَم رَ طَم 

 (.6/609( اٜمٔمر: ومتح اًمٌاري )2)
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﴾ ]اقؾمػ:  :شمٕمامَم  سم٘مقًمِفِ  حمتجلمَ 
ِ
َّ
ِ

َّٓ َّلل  :شمٕمامَم  فِ وسم٘مقًمِ  ،(0)[67﴿إِِن احْلُْٙمُؿ إِ

 َوَرؾُمقًمِفِ 
ِ
ـَ اَّللَّ َءٌة ُِم ـَ قمَ إمَِم  ﴿سَمَرا ِذا يِملَم﴾ ]اًمتقسمة:اًمَّ ـَ اعْمنُْمِ [ 0اَهْدشُمْؿ ُِم

ءةٍ  سمٕمدَ  قا: ٓ هدٟمةَ ىماًمُ  ا ِبَ  رادَ أُ  طمؼ   : يمٚمٛمةُ قمٜمفُ  اهللُ  رضَ  قمكمٌّ  وم٘ماَل  .سمرا

 واوأفمٝمرُ  ،فُمقوٕمِ  همػمِ ذِم  قا اًم٘مرينَ ؿ وووٕمُ سمّمػمَُت  ك اهللُ وم٠مقمٛمَ ، (2)ٌؾ سماـمِ 

ـْ  ولمَ ُمٕمرِ ا، ا قمراًْم  وومًادً ا قمٔمٞمًم ذ   اإلؾمالمِ ذِم   .احلٙمٞمؿِ  اًمٙمتاِب  ااِت ي قم

إمَِم  ومٛمحتاٌج  اًمتٗمّمٞمؾِ قمغَم  اوأُمَّ  ،اجلٛمٚمةِ قمغَم  صحٞمٌح  أاةِ  فماهرَ  وم٢منَّ »

ـُ  آؾمتدَٓل َذًمَِؽ  قمٚمٞمٝمؿ دَّ رَ  . وىمدْ (3)شاًمٌٞمانِ   اهللَ  نَّ ؿ سم٠مُمٜمافمرُِت ذِم  قمٌاسٍ  اسم

ـْ ﴿ :فِ يمتاسمِ ذِم ىَماَل  شمٕمامَم  ـْ َأْهِٚمِف َوطَمَٙمًم ُِم ًُقا طَمَٙمًم ُِم اًمٜمًاء: ] ﴾َأْهِٚمَٝما وَماسْمَٕم

 :اأجًْم  َل ا، وىم[95احائدة: ] ﴾َذَوا قَمْدٍل ُِمٜمُْٙمؿْ سمِِف  حَيُْٙمؿُ ﴿ :اأجًْم  َل ا، وىم[35

                                                            

(، وقمٌللللللللللد اًمللللللللللرزاق ذِم اعمّمللللللللللٜمػ 8522( أظمرضمللللللللللف سمٜمحللللللللللقه اًمٜمًللللللللللائل ذِم اًمٙمللللللللللؼمى )0)

(، وىملللللللال: صلللللللحٞمح قملللللللغَم ذط 2656(، وصلللللللححف احللللللللايمؿ ذِم اعمًلللللللتدرك )08678)

 ًٚمؿ ومل خيرضماه. وواوم٘مف اًمذهٌل.ُم

( قمـ قمٌٞمد اهلل سملـ أب راوملع، ُملقمم رؾملقل اهلل صلغم اهلل قَمَٚمْٞملِف وؾملٚمؿ أن احلرورالة حلا 2)

 : ظمرضمللت، وهللق ُمللع قمللكم سمللـ أب ـماًمللب رض اهلل قمٜمللف، ىمللاًمقا: ٓ طمٙمللؿ إٓ هلل. ىَمللاَل قَمللكِمٌّ

 (.0166أظمرضمف ُمًٚمؿ )ش يَمِٚمَٛمُة طَمؼ  ُأِراَد ِبَا سَماـمٌِؾ »

 (.0164(، وُمًٚمؿ )3344( أظمرضمف اًمٌخاري )3)
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ـَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم اىْمَتَتُٚمقا وَم٠َمْصِٚمُحقا سَمْٞمٜمَُٝمَم وَم٢ِمْن سَمَٖمْت إطِْمَداُُهَا﴿ قمغَم  َوإِْن ـَماِئَٗمَتاِن ُِم

ٌِْٖمل تِل شَم ظُْمَرى وَمَ٘ماشمُِٚمقا اًمَّ ْٕ  نَّ أَ قمغَم  ْت دًمَّ  أااُت  هِ ومٝمذِ  .(0)[9احلجرات: ] ﴾ا

ـْ ظمروضًم ًَمْٞمَس  قمكمٌّ  فُ ٚمَ ٕمَ ُما ومَ    طمٙمؿِ  ا قم
ِ
  طمٙمؿِ  مجٚمةِ  ـْ ُمِ ُهَق  ، سمْؾ اهلل

ِ
ىَماَل  :اهلل

ـُ  ٓ  حماضمتِ ذِم  قمٌاسٍ  اسم  ـْ َصػمَّ ُمِ  ىمدْ  وضمؾَّ  قمزَّ  اهللَ  إنَّ »: أااِت  هِ  بذِ ٝمؿ ُمًتد

ـِ  درهؿٍ  عِ سمْ رُ ذِم  اًمرضمالِ إمَِم  فٛمِ ٙمْ طُم  ةِ وذم  ،أرٟمٍب  صمٛم ٙمؿ ومٜمِمدشمُ . ٝماوزوضمِ  اعمرأ

 
ِ
ـِ ٜمِ ٞمْ ذاِت سمَ  ِح إصالذِم  طمٙمَؿ اًمرضمال شمٕمٚمٛمقنَ  ، هْؾ سماهلل ٝمؿ، دُمائِ  ٝمؿ، وطم٘م

ةٍ سمُ و أرٟمٍب ذِم  طمٙمَٛمٝمؿ ، أمْ أومْمُؾ  َ . (2)شاْْمِع اُمرأ ؿ اؾمتدٓهِل  والَل  هلؿْ  ومٌلمَّ

  يااِت ذِم  هؿوإحلادِ 
ِ
 دلَّ  َم لًم ُمٜماٍف  همػمُ قَمٜمُْف  اهللُ  رِضَ  قمكمٌّ  فُ ٚمَ ٕمَ ُما ومَ  ، وأنَّ اهلل

  ؿِ ٙمْ طُم  مجٚمةِ  ـْ ُمِ ُهَق  سمْؾ  ،اًم٘مرينُ قَمَٚمْٞمِف 
ِ
َهَذا  ؾِ ًْ ُمِ ذِم  اًمرضمالِ  حتٙمٞمؿَ  نَّ ٢مِ وم :اهلل

  احلٙمؿُ سمِِف  رضمعُ اَ 
ِ
  .(3)هوطمدَ  هلل

ُ ف شمٕمامَم ٘مقًمِ سمؿ اؾمتدٓهلُ  :يناًمًا اًمٜمٛمقذُج  ـْ مَلْ حَيُْٙمْؿ سمَِم َأنَزَل اَّللَّ : ﴿َوَُم

 احلؼِّ  ؿ سمٖمػمِ طمٙمَ  ـْ ُمَ  يمٗمرِ قمغَم  [44َؽ ُهُؿ اًْمَٙماوِمُروَن﴾ ]احائدة: وَم٠ُموََلِ 

                                                            

 (.2/234آقمتّمام ًمٚمِماـمٌل ) (،340/ 0( اٜمٔمر: اًمنمإمة ًممضمري )0)

 .(8522اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )اًمٜمًائل ذِم ( أظمرضمف 2)

 (.4/223( اٜمٔمر: اعمقاوم٘مات )3)



 

21 

: إنَّ ٘ماًمُ ، وماُمٓمٚم٘مً   ،اهللُ  َل ا أنزَ ُمَ  قا سمٖمػمِ طمٙمٛمُ  وآُها ىمدْ  ـْ ا وُمَ وقمٚمٞم   قمًمنَ  قا

ُف  :فُ ٜمْ اهلُل قمَ  رِضَ  قمكم  ذِم  قا وىماًمُ  .(0)ابذَ  هؿْ ورُ يمٗمَّ و ـِ ذِم  اًمرضماَل  ؿَ طمٙمَّ إِٟمَّ  دا

 
ِ
ـِ ذِم  ؿ اًمرضماَل طمٙمَّ  ـْ وُمَ »، اهلل   دا

ِ
 ومٞمٙمقنَ  اهللُ  َل نزَ أا ُمَ  سمٖمػمِ  ؿَ طمٙمَ  وم٘مدْ  اهلل

ـْ ﴿ :فِ ًم٘مقًمِ  :يماومرٌ  ومٝمقَ   اًمٙماومرَ شمقممَّ  ـْ وُمَ  ،ا يماومرً  ُؿْ  َوَُم ُف  ُِمٜمُْٙمؿْ  َاَتَقهلَّ ﴾ ُِمٜمُْٝمؿْ وَم٢ِمٟمَّ

سمِِف  ؿَ ٙمَ طَم  ـْ ُمَ  سملمَ  اهللُ  َل ُما أنزَ  سمٖمػمِ  احلٙمؿِ ذِم  قا ىمُ ٗمرِّ اُ  ومَلْ  .(2)ش[50 ]احائدة:

  ٙمؿَ طُم  َل سمدَّ  ـْ ُمَ  وسملمَ  ،ى وُمٕمّمٞمةً هقً 
ِ
إمَِم  اًمتحايمؿَ  أطمؾَّ َأْو  هُ دَ حَ ضَم َأْو  اهلل

ًٓ  هِ همػمِ   ُمرشمٌةٍ قمغَم ًَمْٞمَس  اهللُ  َل ُما أنزَ  سمٖمػمِ  احلٙمؿُ وم، (3)فُ  ًمَ شمٗمْمٞماًل َأْو قَمٜمُْف  قمدو

ـِ  ٌج خمرِ  يمٗمرٌ ُهَق  اُمَ  ٜمفُ ُمِ  ، سمْؾ واطمدةٍ  درضمةٍ قمغَم  ، وٓواطمدةٍ   اُمَ  فُ ٜمْ ، وُمِ اعمٚمةِ  قم

، واًمٌّمػمةِ  اًمٕمٚمؿِ  أهُؾ َذًمَِؽ  زُ م اٛمٞمِّ وإٟمَّ . ٟمٗماٌق ُهَق  ُما فُ ٜمْ ، وُمِ ُمٕمّمٞمةٌ ُهَق 

 
ِ
َٓ  هلؿْ  ٓ قمٚمؿَ يَماَن  مَّ لًم وه١مٓء  اإلحلادِ َهَذا  ُمًؾِ ذِم  قا ـمُ شمقرَّ  ًمديؿْ   سمّمػمةَ و

ر ةً جَّ طُم  اعم٠ًمخةُ َهِذِه  ومل شمزْل  .أاةِ َهِذِه  ذِم  اخلٓمػمِ  عذِم  ِج ًمٚمخقا ذِم  اًمتََّقؾمُّ

                                                            

 (.218/ 03( اٜمٔمر: جمٛمقع اًمٗمتاوى )0)

 (.087/ 7ُمٜمٝماج اًمًٜمة اًمٜمٌقاة ) (2)

(، شمٗمًلػم اًم٘مرـمٌلل 42/ 2(، شمٗمًػم اًمًٛمٕماين )340/ 0ة ًممضمري )( اٜمٔمر: اًمنمإم3)

 (.3/60(، شمٗمًػم اًمٌٖمقي )6/090)
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َنَُّف  ا:روا قمٚمٞم  يمٗمَّ  ٝمؿْ وم٠موائٚمُ  :اًمتٙمٗمػمِ  َؿ اًمرضماَل  ٝمؿْ سمزقمٛمِ ِٕ   يمتاِب قمغَم  طَمٙمَّ
ِ
 .اهلل

ُ  اإلؾمالمِ  أهؾِ  وا سم٘مٞمةَ رُ ويمٗمَّ   :يماومرٌ  ومٝمقَ   اًمٙماومرَ شمقممَّ  ـْ وُمَ »ا ا قمٚمٞم  قْ شمقًمَّ  ؿْ سم٠منَّ

ـْ ﴿ :فِ ٘مقًمِ ًمِ  ُؿْ  َوَُم ُف  ُِمٜمُْٙمؿْ  َاَتَقهلَّ  امِ طمٙمَّ  وشمٙمٗمػمُ  .(0)ش[50 ﴾ ]احائدة:ٜمُْٝمؿْ ُمِ وَم٢ِمٟمَّ

 .(2)إوائُؾ قَمَٚمْٞمِف يَماَن  اُمَ  ٟمٗمسِ قمغَم  ضمارٍ  اعمًٚمٛمةِ  واعمجتٛمٕماِت  اعمًٚمٛملمَ 

 .ُمًت٘مؾ   ٟمٛمقذٍج ذِم  اهلذَ  سمٞمانٍ   ُمزادُ وؾمٞم٠مِِت 

  ؿ سم٘مقلِ اؾمتدٓهلُ  :اًمًاًمُث  اًمٜمٛمقذُج 
ِ
ِْؿ َإْمِدًُمقَن﴾ اهلل ـَ يَمَٗمُروا سمَِربِّ ِذا : ﴿اًمَّ

ُ وَم٠ُموََلَِؽ ف شمٕمامَم ا سم٘مقًمِ قهَ ىمرٟمُ  [، وم٘مدْ 0ٕنٕمام: ]ا ـْ مَلْ حَيُْٙمْؿ سمَِم َأنَزَل اَّللَّ : ﴿َوَُم

 وم٘مدْ  اهللُ  َل ا أنزَ ُمَ  سمٖمػمِ  ؿَ ٙمَ طَم  ـْ ُمَ  :قا [، وم٘ماًمُ 44ُهُؿ اًْمَٙماوِمُروَن﴾ ]احائدة: 

 قمدَ  وم٘مدْ  رَ يمٗمَ  ـْ ، وُمَ رَ ٗمَ يمَ 
ِ
  َل دَ قمَ  ـْ ه، وُمَ همػمَ  ل سماهلل

ِ
 .كَ أَذ  ه وم٘مدْ همػمَ  سماهلل

َهِذِه  ات٠موًمقنَ  ؿْ نَّ ٕ :ُما رأجَت  ومٞم٘متٚمقنَ  ومٞمخرضمقنَ  ُمنميمقنَ  إُمةُ  هِ ذِ ومٝمَ »

 ضماءَ  وىمدْ . اًم٘مرينُ  ٞمفِ ومِ  َل زَ ٟمَ اًمَِّذي  كسماعمٕمٜمَ  ٝمؿْ ضمٝمٚمِ  ٌؾِ ىمِ  ـْ قا ُمِ تُ  أُ َم وإٟمَّ  .(3)شأاةَ 

                                                            

 (.087/ 7ُمٜمٝماج اًمًٜمة اًمٜمٌقاة ) (0)

اجلٝمللللللاد وآضمتٝمللللللاد: (، 6-5ص) ،اٜمٔمللللللر: اجلٝمللللللاد اًمٗمراْمللللللة اًمٖمائٌللللللة عمحٛمللللللد ومللللللرج (2)

 (.56-55ص ) ،ٕب ىمتادة شم٠مُمالت ذم اعمٜمٝمج

 .(084/ 2) لآقمتّمام ًمٚمِماـمٌ (3)
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ـِ  قمٌدِ إمَِم  اخلقارِج  ـَ ُمِ  رضمٌؾ  ـِ  اًمرمح ـَ  :ةَ أاَهِذِه  قَمَٚمْٞمفِ  ى ا٘مرأُ بزَ أَ  سم ِذا ﴿اًمَّ

ِْؿ َإْمِدًُمقَن﴾ ]إنٕمام:  ـَ  : أخٞمَس ًمفُ ىَماَل  [،0يَمَٗمُروا سمَِربِّ ؿْ رُ ٗمَ يمَ  اًمذا  وا سمربِّ

ا : اَ اًم٘مقمِ  ـَ ُمِ  رضمٌؾ ًَمُف  ، وم٘ماَل اًمرضمُؾ قَمٜمُْف  َف : واٟمٍَم ىماَل  .: سمغَم ا ىماَل إمدًمقنَ 

ـَ  ُف  ،اذَ هَ  همػمَ َهِذِه  شمٗمًػمَ  أرادَ  ىمدْ َهَذا  ى، إنَّ أبزَ  اسم رِج  ـَ رضمٌؾ ُمِ إِٟمَّ  .اخلقا

وهُ وم٘ماَل  . ومٚممَّ  : ردُّ : ا ىماَل أاةُ َهِذِه  ٟمزًمْت  ـْ ي ومٞمٛمَ رِ دْ شمَ  : هْؾ ىماَل  هُ  ضماءَ قمكمَّ

َ ىماَل  .َٓ   همػمِ قمغَم  اٝمَ ، اذهْب، وٓ شمْمٕمْ اًمٙمتاِب  أهؾِ ذِم  ا ٟمزًمْت : إنَّ

 .(0)اٝمَ ُمقوٕمِ 

سمعُ اًمٜمٛمقذُج  ُٙمْؿ : ﴿َوإِْن َأـَمْٕمتُ وقماَل  ف ضمؾَّ ٘مقًمِ ؿ سماؾمتدٓهلُ  :اًمرا ُٛمقُهْؿ إِٟمَّ

يُمقَن﴾ ]إ   ـماقمةَ  نَّ أَ قمغَم  [020نٕمام: عَمنُْمِ
ِ
ء ، وذكٌ  يمٗمرٌ  إُمرِ  ووٓةِ  إُمرا

ُف  هُ أُمػمَ  أـماعَ  ـْ ومٛمَ  ـْ  ئؾ اًمِمٕمٌلُّ ؾُم  وىمدْ . أاةِ َهِذِه  ذِم  داظمٌؾ وَم٢ِمٟمَّ ، أاةِ َهِذِه  قم

َ  اخلقارُج  ؿُ : شمزقمُ ًمفُ  وم٘مٞمَؾ   ذِم  اأنَّ
ِ
ء  أاةُ َهِذِه  نزًمْت  أُ َم إٟمَّ  ،ا قسمُ ذَ : يمَ . ىماَل إُمرا

  رؾمقلِ  أصحاَب  قا خياصٛمقنَ يماٟمُ  ،اعمنميملمَ ذِم 
ِ
 َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  اهلل

 ؿْ أنتُ  ا ىمتٚمتؿْ ا ُمَ ، وأُمَّ ل اعمٞمتةَ ٜمِ ٕمْ اَ  ،فُ ٜمْ ُمِ  ومال شم٠ميمٚمقنَ  اهللُ  َؾ تَ ا ىمَ ا ُمَ : أُمَّ ومٞم٘مقًمقنَ 

                                                            

 (.03145(، سمرىمؿ )253/ 00( أظمرضمف اسمـ ضمرار ذِم شمٗمًػمه )0)
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 : ﴿َوٓ شَم٠ْميُمٚمُ اهللُ  َل ، وم٠منزَ فُ ٜمْ ُمِ  ومت٠ميمٚمقنَ 
ِ
ُف قَمَٚمْٞمِف  قا ِمَّا مَلْ ُاْذيَمِر اؾْمُؿ اَّللَّ َوإِٟمَّ

ٌؼ﴾ ًْ يُمقَن﴾فِ ىمقًمِ إمَِم  ًَمِٗم  ؿْ قهُ ٛمُ تُ ٕمْ ـمَ أَ وَ  ةَ تَ ٞمْ اعمَْ  ؿُ تُ ٚمْ يمَ أَ  ـْ ئِ : ًمَ ىماَل  .: ﴿إِٟمَُّٙمْؿ عَمنُْمِ

ُ  ؿْ ٙمُ ٟمَّ إِ  ل َػ ٞمْ يمَ ا ٕمجًٌ وم .(0)قنَ يمُ نْمِ عَم ذِم  اإلؾمالمِ  أهؾِ قمغَم  اًمٜمصُّ َهَذا  ُاٜمزَّ

ئِ ٝمؿ ـماقمتِ  ُمِ  ٝمؿْ وُمٚمقيمِ  ٝمؿْ ورؤؾمائِ  ٝمؿْ ُٕمرا  اًمٜمّمقُص سمِِف  دُّ رَ واُ ! ٞمٝمؿْ وُم٘مدَّ

  ُمٕمّمٞمةِ  همػمِ ذِم  إُمرِ  ًمقٓةِ  واًمٓماقمةِ  اًمًٛمعِ  وضمقِب ذِم  اعمًتٗمٞمْمةُ 
ِ
 : وم٘مدْ اهلل

ؾُمقَل َوُأوزِم وضمؾَّ  قمزَّ  اهللُ ىَماَل  َ َوَأـمِٞمُٕمقا اًمرَّ ـَ يَُمٜمُقا َأـمِٞمُٕمقا اَّللَّ ِذا َا اًمَّ : ﴿َاا َأيُّ

 َ ْٕ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف ىَماَل  وىمدْ  .وـماقمةٌ  قمٌادةٌ  َل [ ومٝمِ 59ُْمِر ُِمٜمُْٙمْؿ﴾ ]اًمٜمًاء: ا

َُِمػَم وَمَ٘مْد قَمَّمايِن »: َوؾَمٚمَّؿَ  ْٕ ـْ قَمََم ا َُِمػَم وَمَ٘مْد َأـَماقَمٜمِل، َوَُم ْٕ ـْ َأـَماَع ا : (2)شَُم

  ُمٕمّمٞمةِ  همػمِ ذِم  فُ أـماقمَ  ـْ : ُمَ أْي 
ِ
  ـماقمةِ  ـْ ُمِ سمِِف  ما ا٠مُمرُ  اهلل

ِ
سمِِف  ُما ا٠مُمرُ َأْو  ،اهلل

، اإلٟمًانُ قَمَٚمْٞمِف  ما ُا١مضَمرُ َذًمَِؽ  دٟمٞماهؿ، يمؾُّ  ، وإصالِح اًمٜماسِ  ُمّماًمِح  ـْ ُمِ 

نِ قَمَٚمْٞمِف ذِم  واًاُب   َل ومٝمِ  اعمٕمّمٞمةِ ذِم  ا اًمٓماقمةُ ، وأُمَّ واًمًٞمئاِت  احلًٜماِت  ُمٞمزا

َْخُٚمقٍق »: َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  فِ ًم٘مقًمِ  :حمرُمةٌ 
ِ
َُمْٕمِّمٞمَِة  ذِم  َٓ ـَماقَمَة عم

                                                            

 (. 7851( أظمرج اسمـ أب طماشمؿ ذِم شمٗمًػمه )0)

 (.0835( أظمرضمف ُمًٚمؿ )2)
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ـْ  ،(0)شاخْلَاًمِِؼ  َّٓ اًمٙمٗمرِ  طمدَّ  ا اإلٟمًانُ ِبَ   اٌٚمغُ َٓ  ًمٙم  حتراؿِ ذِم  أـماعَ يَماَن  ا إذَ ، إ

اَأْو  أُمػًما  أـماعَ  قْ ا ًمَ ، أُمَّ م اهللُ ا طمرَّ ُمَ  حتٚمٞمؾِ َأْو  ،اهللُ  ا أطمؾَّ ُمَ  ًً ًُماَأْو  رئٞم ذِم  ُم٘مدَّ

مٍ  أُمرٍ  ُف  ،حمرَّ  .(2) اٙمٗمرُ ٓ فُ ، وًمٙمٜمَّ َؽ سمذًمِ  ٠مثَؿُ اَ وَم٢ِمٟمَّ

 ٟمحقُ  ،اًمٙمٗمارِ  ُمقآةِ  حتراؿِ  ؿ سمٜمّمقصِ ٓهلُ داؾمت :(3)اخلاُمُس اًمٜمٛمقذُج 

  ىمقلِ 
ِ
ُْؿ ُِمٜمُْٙمؿْ ﴿ :شمٕمامَم  اهلل ـْ َاَتَقهلَّ ُف  َوَُم قمغَم  [50]احائدة:  ﴾ُِمٜمُْٝمؿْ وَم٢ِمٟمَّ

 شمقممَّ  ـْ هؿ ُمَ شمٙمٗمػمُ َذًمَِؽ  ـْ ، وُمِ يماٟمْت  وضمفٍ  أيِّ قمغَم  ُمقآةٍ  ةِ سم٠مجَّ  اًمتٙمٗمػمِ 

                                                            

(، وصلللللللللححف احللللللللللايمؿ ذِم 367(، واًمٓملللللللللؼماين ذِم اًمٙمٌلللللللللػم )0195( أظمرضملللللللللف أمحلللللللللد )0)

وىمللللللال  (، وىمللللللال: صللللللحٞمح اإلؾمللللللٜماد ومل خيرضمللللللاه. وواوم٘مللللللف اًمللللللذهٌل.5871اعمًللللللتدرك )

 (: رضمال أمحد رضمال اًمّمحٞمح.9043اهلٞمًٛمل ذِم اعمجٛمع )

وىمد اؾمتدل بذه أاة اعم٘مدد قمغَم شمٙمٗمػم ُمـ أـماع خمٚمقىًملا ذِم اًمتنملاع ُمٓمٚمً٘ملا دون ( 2)

وهلذه هلل ـمرا٘ملة اخللقارج إوائلؾ ذِم  .شمٗمّمٞمٍؾ وسمٞماٍن حا حيّمؾ سمِِف اًمٙمٗمر ما ُهَق ُمٕمّمٞمة

 - 02ص ) ،. اٜمٔمللللر: جمٛمققمللللة ومتللللاوى اعم٘مللللددآؾمللللتدٓل سمأاللللات ذِم همللللػم ُمقاوللللٕمٝما

03.)  

للام  ف "ُمٚمللةيمتاسملل وقمللغم َهللَذا إصللؾ سَمٜمَللك اعم٘مللدد( 3) ر ومٞمللف شمٙمٗمللػم طمٙمَّ إسمللراهٞمؿ": طمٞمللث ىمللرَّ

همٞمللللت، وَُمللللـ وآهللللؿ مل اٙمٗمللللر  اعمًللللٚمٛملم  واًمٕمٚمللللمء واجلٞمللللقش: سمٜمللللاًء قمللللغَم أنَّ احلٙمللللام ـمقا

 .سماًمٓماهمقت ومٞمٙمقن يماومًرا 
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: ُمَ وم٘ماًمُ  ،اقمٚمٞم     يااِت ذِم  ا اإلحلادُ وهذَ  .(0)يماومرٌ  ا ومٝمقَ  قمٚمٞم  شمقممَّ  ـْ قا
ِ
 ـْ ُمِ  اهلل

  ـْ ا ُمِ ط يمًػمً ورَّ  اُمَ  أقمٔمؿِ 
ِ
  امِ احلٙمَّ  شمٙمٗمػمِ ذِم  ه١مٓء

ِ
 وقماُمةِ  واًمٕمٚممء

 َل هِ  ٙمٗمرَ اًم ل شم٘متِض تِ اًمَّ  اعمقآةَ  : ٕنَّ فِ إـمالىمِ قمغَم َهَذا  ًمٞمَس : واعمًٚمٛملمَ 

  ن اهللُ أذِ  ىمدْ و .اعمٓمٚم٘مةُ  اعمقآةُ 
ٍ
﴿َٓ َاتَِّخِذ  :شمٕمامَم  فىمقًمِ ذِم َذًمَِؽ  ـْ ُمِ  سمٌمء

ـْ َاْٗمَٕمْؾ  ـْ ُدوِن اعْم١ُْمُِمٜملَِم َوَُم ـَ َأْوًمَِٞماَء ُِم ـَ َذًمَِؽ  اعْم١ُْمُِمٜمُقَن اًْمَٙماوِمِرا وَمَٚمْٞمَس ُِم

 
ِ
ُ َٟمٗمْ ذِم  اَّللَّ ُريُمُؿ اَّللَّ  إَِّٓ َأْن شَمتَُّ٘مقا ُِمٜمُْٝمْؿ شُمَ٘ماًة َوحُيَذِّ

ٍ
ء  اعْمَِّمػُم﴾ َرْ

ِ
ُف َوإمَِم اَّللَّ ًَ

وا : ٓ شمتخذُ َؽ ك ذًمِ "وُمٕمٜمَ  :هِ ػمِ شمٗمًذِم  ؼميُّ اًمٓمىَماَل  :[28يل قمٛمران: ]

 َ ًمقَن ا، ا وأنّمارً رً ٝمْ فمَ  اًمٙمٗمارَ  ا اعم١مُمٜمقنَ أيُّ  ؿْ ، وشمٔماهروَن ٝمؿداٜمِ قمغَم  ؿْ شمقا

 اٗمٕمُؾ  ـْ ُمَ ُف وَم٢ِمٟمَّ  :ؿْ قمقراُِت قمغَم  ؿْ قَن ، وشمدًمُّ اعم١مُمٜملمَ  دونِ  ـْ ُمِ  اعمًٚمٛملمَ قمغَم 

  ـَ ُمِ  ومٚمٞمَس َذًمَِؽ 
ِ
 ذِم  اهلل

ٍ
  ـَ ُمِ  َئ سمرِ  وم٘مدْ  َؽ ل سمذًمِ : إمٜمِ رء

ِ
 اهللُ  َئ ، وسمرِ اهلل

َّٓ  ،اًمٙمٗمرِ ذِم  فِ ، ودظمقًمِ فِ داٜمِ  ـْ قمَ  هِ سمارشمدادِ  فُ ٜمْ ُمِ  َّٓ  :شم٘ماةً  ٝمؿْ ٜمْ قا ُمِ شمت٘مُ  نْ  أَ إ   أنْ إ

ًِ قمغَم  ، ومتخاومقهؿْ ؿْ ؾمٚمٓماِن ذِم  قا شمٙمقٟمُ   ًمقٓاةَ ا ٔمٝمروا هلؿْ ، ومتُ ٙمؿْ أنٗم

 ـَ ُمِ قَمَٚمْٞمِف  ؿْ ا هُ ُمَ قمغَم  ِماإمقهؿْ ، وٓ شماًمٕمداوةَ  روا هلؿْ ْمٛمِ ، وشمُ ٙمؿسم٠مخًٜمتِ 

                                                            

 (.458ص ) ،آقمتدالاعمٜمت٘مك ُمـ ُمٜمٝماج اٜمٔمر: ( 0)
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رُج  .(0)"سمٗمٕمؾٍ  ُمًٚمؿٍ قمغَم  قهؿْ ، وٓ شمٕمٞمٜمُ اًمٙمٗمرِ   هؿْ ا ٟمحقَ حَ ٟمَ  ـْ وُمَ  واخلقا

 ولمَ رِ ٕمْ ُمُ  إطمقالِ  يمؾِّ ذِم  اًمٙمٗمرِ  ون طمٙمؿَ رُ جُيْ  ْؾ ، سمَ َؽ ذًمِ  سملمَ  زونَ ٛمٞمِّ ٓ اُ 

ـْ    .ٝماٛمِ وشمٗمٝمُّ  قصِ اًمٜمّم عِ مَجْ  قم

 شمٕمامَم : اًمًادُس اًمٜمٛمقذُج 
ِ
: ﴿سَمْؾ ُهْؿ ىَمْقٌم اؾمتدٓهُلؿ سم٘مقِل اهلل

ـِ قمٌاٍس ًم ـْ آُمتٜماِع ُمِ ذِم  [،58ظَمِّمُٛمقَن﴾ ]اًمزظمرف:   سمٕمًف قمكمٌّ مَّ لؾممِع اسم

.ُمٜمافمِ  ُف  ًرا ـُ قمؿِّ  قَ ل، وهُ قمٜمِد صاطمٌِ  ـْ ُمِ  ٙمؿْ : أتٞمتُ هلؿْ ىَماَل  هؿْ حا ضماءَ وَم٢ِمٟمَّ اسم

 َص رؾمقِل 
ِ
 َص  ؿَ ٚمَّ وؾَم قَمَٚمْٞمِف   اهللُ غمَّ اهلل

ِ
ٌُف، وأصحاُب رؾمقِل اهلل   اهللُ غمَّ وصاطم

ُن، ُأبَ  َل زَ ؿ، وومٞمٝمؿ ٟمَ ٙمُ ٜمْ أقمٚمُؿ سماًمقطمِل ُمِ  ؿَ ٚمَّ ؾَم وَ قَمَٚمْٞمِف  ٝمؿ ٖمُ ٚمِّ بَ وأُ  قمٜمٝمؿْ  ٙمؿْ ٖمُ ٚمِّ اًم٘مري

ِذي  َم ، ومَ قمٜمٙمؿْ  ىمراًِما  نَّ ، إِ فُ ٕمَ واًمٙمالَم ُمَ  ؿْ ايمُ سمٕمُْمٝمؿ ٟماهًٞما: إاَّ  ا وم٘ماَل ؿْ ٟمَ٘مٛمتُ اًمَّ

: ﴿سَمْؾ ُهْؿ ىَمْقٌم ظَمِّمُٛمقَن﴾  أَ رَ ، وىمَ ىمقٌم ظمِّمٛمقنَ   قمزَّ وضمؾَّ
ِ
ىمقَل اهلل

 اًمٗمتٜمةِ  اسمتٖماءَ  اًمٙمتاِب  ـَ ف ُمِ ُما شمِماسمَ  اشمٌاعِ  ـَ ُمِ  ا ضٌب [، ومٝمذَ 58]اًمزظمرف: 

                                                            

 (. 303/ 6( شمٗمًػم اًمٓمؼمي )0)
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 ِدهؿُ وشمٕمٛمُّ  يمٗمِرهؿْ ذِم  شمٕمٜمُِّت ىمراشٍ ذِم   ٟمزًمْت َم إٟمَّ  أاةَ  وم٢منَّ  :(0)فِ شم٠مواٚمِ  واسمتٖماءَ 

 .(2)اَد واجلدَل اًمٕمٜم

ـَ اؾمتدٓهُلؿ سم٘مقًمِف شمٕمامَم  :اًمًاسمعُ  اًمٜمٛمقذُج  َْرِض ُِم ْٕ : ﴿ٓ شَمَذْر قمغَم ا

اًرا﴾ ]ٟمقح:  ـَ َداَّ ـْ ُمنموقمٞمِة [ قمغَم 26اًْمَٙماوِمِرا ـَ  ىمتِؾ أـمٗماِل َُم روهؿ ُِم  يمٗمَّ

: إِنَّ سَمْ٘مَر ، وىماًمُ سمآباِئٝمؿْ  قهؿْ أخح٘مُ  : طمٞمُث اعمًٚمٛملمَ   قمَ سمٓمقِن قا
ِ
ِة إضمٜمَّ  ـِ اًمٜمًاء

ـُ إزرِق، وهُ ويمؾُّ َهَذا مَّ  .طمالٌل  ـْ  قَ ا يَماَن ا٘مقُل سمِِف ٟماومُع سم يِمٌاِر اخلقارِج  ُِم

ـِ اًمّمحاسمِة،  ـُ قمٌاٍس رَ رَ ٟمافمَ  ىمدْ وذِم زُم  سم
ِ
 قَمٜمُْف ذِم اهلُل شمٕمامَم  ِضَ ه قمٌُد اهلل

 عَ َإمِرُض ًمٚمٜماِس ذِم اًمٓمرِق ُمَ  ٙمانَ وم ًمٙمٜمَُّف أسَّ قمغَم والًمتِِف، ُمقاوَع قمدادةٍ 

ـْ ا ـُ اًم٘متَؾ ذِم اًمٜماِس، ومَٛم ، ومُٞمًِخ
ِ
ء ِق وأهِؾ إهقا ا   ـَ ُمرَّ سمِِف ُمِ  ًمنَّ

ِ
اًمٜمًاء

 شمٕمامَم ُهَق ىَمَتَٚمف، و واًمّمٖماِر واًمّمٌٞماِن واًمِمٞمقِخ 
ِ
: ﴿ٓ شَمَذْر قمغَم ا٘مرأُ ىمقَل اهلل

                                                            

 (.0/048(. اٜمٔمر: آقمتّمام ًمٚمِماـمٌل )4/220( اٜمٔمر: اعمقاوم٘مات )0)

 (.7/233( اٜمٔمر: شمٗمًػم اسمـ يمًػم )2)
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اًرا﴾ ]ٟمقح:  ـَ َداَّ ـَ اًْمَٙماوِمِرا َْرِض ُِم ْٕ دقماُهْؿ سمٚمًدا  ـمَِئ ا وَ إذَ  . ويمانَ (0)[26ا

َج َو وَ أهُٚمٝما  فُ جيٌْ   سمِدقمتِِف، وم٢مْن مَلْ إمَِم   .(2)َع قمٚمٞمٝمؿ اجلٌااَة واخلرا

ـُ  اًمٜمٛمقذُج   شمٕمامَم  :اًمًاُم
ِ
ٌَُؽ اؾمتدٓهُلؿ سم٘مقِل اهلل ـْ ُإْمِج ـَ اًمٜمَّاِس َُم : ﴿َوُِم

ُ قَمٜمُْف  ِضَ رَ  -[ قمغَم يمٗمِر قمكم  214ىَمْقًُمُف﴾ أاَة ]اًمٌ٘مرة:  سمًٌِب  -اَّللَّ

 َ اِهدٌ  اَدةُ َوىَماَل ىَمتَ "ىمال اًم٘مرـمٌل:  .(3)!ٞمفِ ومِ   ٟمزًمْت ما إٟمَّ اًمتحٙمٞمِؿ، وأنَّ  َوجُمَ

ـَ  َومَجَاقَمةٌ    ُِم
ِ
ـٍ  : َٟمَزًَمْت ذِم يُمؾِّ اًْمُٕمَٚمَمء ٌْٓمِ ًرا،  ُُم ا يُمْٗمًرا َأْو ٟمَِٗماىًما َأْو يَمِذسًما َأْو إِْضَ

اٟمِِف ظِماَلَف  ًَ ةَذًمَِؽ  َوُهَق ُأْمِٝمر سمِِٚم  ١مٓهَ  فُ ٛمَ قمَ ا زَ ُمَ وَ  .(4)"، وَمِٝمَل قَماُمَّ
ِ
 ٌب ذِ يمَ  ء

                                                            

(، ًمًلللللان اعمٞملللللزان 3/246(، وملللللتح اًمٌلللللاري )004( اٜمٔملللللر: إوائلللللؾ ًمٚمٕمًلللللٙمري ص )0)

(6/045.) 

ر اًمٌٝمٞمة )2)  (.0/221(، اًمٕم٘مد اًمٗمراد )2/326( اٜمٔمر: ًمقاُمع إنقا

اًمٗملللللرق سمللللللم ، (0/022(، إنًلللللاب ًمٚمًلللللٛمٕماين )0/007( اٜمٔملللللر: اعمٚملللللؾ واًمٜمحلللللؾ )3)

 (.83) ص ،اًمٗمرق

 (.3/05شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ) (4)
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ـُ  اومعُ ٟمَ  فِ سمِ  ؿَ ٚمَ ٙمَ شمَ  ـْ ُمَ  وَل أَ  اءٌ اومؽِم وَ   ـْ ُمِ  طمدٍ أَ  ـْ قمَ  ْؾ ٘مَ ٜمْ مل اُ و ،ضملُّ ارِ اخلَ  زرِق إَ  سم

   .(0)زولِ اًمٜمُّ  اِب ٌَ أؾَم وَ  ػمِ سماًمتٗمً اًمٕمٚمؿِ  هؾِ أَ 

ـِ  شمالوةُ  :اًمتاؾمعُ  اًمٜمٛمقذُج  ـِ سم ـَ اًمٜمَّاِس ُُمْٚمِجٍؿ ىمقًَمف شمٕمامَم  قمٌِد اًمرمح : ﴿َوُِم

ي ٟمَ  ـْ َانْمِ ﴾ ]اًمٌ٘مرة: َُم
ِ
ُف اسْمتَِٖماَء َُمْرَواِت اَّللَّ ًَ َب [ 217ْٗم  ِضَ رَ  اقمٚمٞم  حَّا َضَ

ف وىَمٌٞمِح ُصٜمِْٕمف، سَمْؾ  فُ ٜمْ اهلُل قمَ  ًِ ا  ؿَ قمَ زَ َات٠موهُلا قمغم ٟمٗم ذِم طمؼِّ  ٟمزًمْت سمٕمُْمُٝمؿ أنَّ

ـِ  ـِ سم ُ  -ُُمْٚمِجٍؿ  قمٌِد اًمرمح ٌَّحف اَّللَّ ـُ طِمٓمَّانَ تَّ ، طَم -ىم ُن سم  : طِمفِ ذِم ُمد ك ىَماَل قِمٛمرا

ـْ  َّٓ   ا ِبَ  ادَ رَ ا أَ ُمَ  شم٘مل   اا ضسمًة ُِم َٟما               ِش ِرْو رْ ي اًمٕمَ ذِ  ـْ ُمِ   ًمٞمٌٚمغَ إ قا

َٕ ينِّ إِ  ٌُ  ذيُمُرهُ   لللللللللللللل ًَ َٟمللللللللللللللللللللللللللللللاٜمْ ِة قمِ  اًمؼماَّ رَم وْ أَ         فُ اقًُما وم٠َمطْم  ُِمٞمزا
ِ
 َد اهلل

ـِ ومٛمدطُم  فاًمًٚمُػ ا اشمٗمَؼ  قا َُم ًمّماًمُح قمغَم َذُمِّ
 اخلقارِج  ـَ َذ وِمئٌة ُمِ وىَمد َأظَم  .(2)

ـْ  ٛمُّ  هِ ذِ هَ  ُِم ًَ ةَ أاِة هلؿ اؾمًم، وم ٝمؿ اًمنُما ًَ ًَ اقمُ ؿ سمَ ويم٠منَّ ، قا َأنُٗم  ـَ ٝمؿ ُمِ قا أنٗم

 
ِ
 .(0)اَّللَّ

                                                            

ر اًمٌٝمٞمة )اٜمٔمر:  (0)  (.87/ 0ًمقاُمع إنقا

ُمللع 2/238(، آقمتّمللام ًمٚمِمللاـمٌل )012( اٜمٔمللر: ُم٘مللآت اإلؾمللالُمٞملم ص )2) (، ًمقا

ر اًمٌٝمٞم  (.2/325ة )إنقا
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 ذِم ىمقًمِفِ  (2)شمٗمًػُم اعمقدودِي  :اًمٕماُذ  اًمٜمٛمقذُج 
ِ
َد سماًمنميماء : شمٕمامَم  سم٠منَّ اعمرا

ـَ  ُدوُهْؿ  ﴿َويَمَذًمَِؽ َزاَّ يَماُؤُهْؿ ًمػُِمْ ِدِهْؿ ُذَ َٓ يِملَم ىَمْتَؾ َأْو ـَ اعْمنُْمِ ًمَِٙمًػٍِم ُِم

قا قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ِداٜمَُٝمْؿ﴾ ]اًمٌ٘مرة:  ًُ ؿ [: 217َوًمَِٞمْٚمٌِ ٜمقا سم٠منَّ ـَ زاَّ اًم٘مادُة واًمزقممُء اًمذا

ذيماَء  ضمٕمٚمقهؿْ " : طمٞمُث ذِم أقمٞمٜمِٝمؿ ُمٙمرُمةً  ًمٚمٕمرِب ىمتَؾ أوِٓدهؿ وضمٕمٚمقهُ 

 ذِم ُمَ 
ِ
 ٝمؿ ذِم أنْ ًٚمٛمقَن سمح٘مِّ قا اُ طمٞمُث يماٟمُ  ـْ  إًمقهٞمِة واًمرسمقسمٞمِة ُمِ َع اهلل

ٟملمِ  ـَ ُمِ  ُما َاِماؤونَ  قمقا هلؿْ ُانمِّ  ، وآضمتمقمٞمةِ  ًمِم١موِنؿ اعمدٟمٞمةِ  اًمٜمٔمِؿ واًم٘مقا

َ (3)"واًمداٜمٞمةِ  اخلٚم٘مٞمةِ  وأُمقِرهؿْ   وضمٕمَؾ ِذْ  اًمنميماءَ  . ومٗمنَّ
ِ
ا يَمٝمؿ هٜمَ سماًمزقممء

ـَ وهذ اِع،نمِ ٙمِؿ واًمتَ سماحلُ  ؿ مل ُاٗمرُدوا اهللَ ذِم أنَّ   ا اًمَتٗمًػُم مل َاذيمْره أطمٌد ُِم

                                                                                                                                           

اًمٌدااللللة واًمٜمٝمااللللة ، (335/ 2اًمٌحللللر اعمحللللٞمط )، (229/ 0( اٜمٔمللللر: اعمحللللرر اًمللللقضمٞمز )0)

-019ص ) ،، دراؾمللللات إؾمللللالُمٞمة ذم إصللللقل اإلسماوللللٞمة ًمٌٙمللللػم سمللللـ ؾمللللٕمٞمد(362/ 7)

001). 

( وُهلللق ملللـ ًمٙمتاسماشمِلللف أثلللٌر يمٌلللػٌم ذِم اًمٗمٙملللر اخللللارضمل ذِم اًمٕمٍمللل احللللداث. اٜمٔملللر: اًم٘مّملللة 2)

إسمللراهٞمؿ اعمحٞمٛمٞمللد ص ًمٚمٌاطمللث اًم٘ماقمللدة وداقمللش وأظمقاُتللا،  ..ٕمٍمللاًمٙماُمٚمللة خلللقارج اًم

(35 - 48.) 

 (.54( اعمّمٓمٚمحات إرسمٕمة ذِم اًم٘مرين، ص )3)
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 ِ ـَ اعمَُٗمنِّ ِذي ضماءْت سمِِف اًمرؾمُؾ سم٠منَُّف  ًمٚمتقطمٞمدِ  شمٗمًػِمهِ  ُمتًٌؼ ُمعَ ُهَق وَ  .(0)ا اًمَّ

َّٓ اهلُل:احلايمٛمٞمةِ  شمقطمٞمدُ  َٓ إَه إ َع سملَم هلَذا و ، وأنَّ َهَذا ُمٕمٜمَك  ضمٕمَؾ اًمٜمزا

ُِمٝمؿ ًَمْٞمَس ذِم   سماًمٕمٌادِة ونِٞمٝمؿ قمَ اًمرؾمِؾ وأىمقا
ِ
ِد اهلل ُما  ٕمٌادةِ اًمنمِك سم ـِ  إومرا

هُ  ر أنَّ  سماحلٙمِؿ، ا اهللَ وٗمردُ ؿ مل اُ نَّ إِ  طمٞمُث  :ذِم احلايمٛمٞمةِ  ْؾ ، سمَ ؾمقا ٌَْٕمَد أْن ىمرَّ وم

 ا، وُمّمدرُ ٞمَ ٚمْ اًمٕمُ  اًمًٚمٓمةِ  وصاطمُب  واًمٜمٝمِل  إُمرِ  ُماًمُؽ ُمٕمٜمَك اًمربِّ "ُهَق 

 ،واعمٛمٚمٙمةِ  اًمدوًمةِ  ، وطمايمؿُ اًمتنماعِ و اًم٘ماٟمقنِ  ، وُمرضمعُ واإلرؿمادِ  اهلدااةِ 

ِذي ُمازاًمْت  ُل ا ُهَق اًمْماَل ذَ هَ . ىَماَل: "(2)"واعمدٟمٞمةِ  آضمتمعِ  وىمٓمُب   ٌٕمُث شمُ  اًمَّ

 اهللُ  َث ٕمَ َذًمَِؽ سمَ  وٕضمؾِ  :اًمتاراِخ  رِ جْ ومَ  ًمدنْ  ـْ ُمِ  المُ ًَّ اًم قمٚمٞمٝمؿْ  اًمرؾمُؾ  فِ حلًٛمِ 

 :ًمألًمقهٞمةِ  شمٗمًػِمهِ  ذِم  ى ؾمٞمُد ىمٓمٍب رَ ضَم   ظمٓماهُ وقمغَم . (3)"ط اا حمٛمدً أظمػمً 

ـَ  إُمرَ  ىَماَل ذِم يمتاسمِِف اًمٕمداًمِة آضمتمقمٞمِة: "إنَّ  ـِ ذِم َهَذا  اعمًتٞم٘م  َٓ نَُّف أَ : اًمدا

ـُ  َٓ  قم٘مٞمدٌة، اًمْمٛمػمِ ذِم  ا٘مقمَ  أنْ  اٛمٙم : احلٞماةِ  واىمعِ ذِم  و ـٌ َّٓ  دا  َاِمٝمدَ  أنْ  إ

َّٓ  إهَ  َٓ  أنْ  اًمٜماُس  َّٓ  طمايمٛمٞمةَ  َٓ : أْي  اهلُل: إ   إ
ِ
ًَّ  طمايمٛمٞمةً  ،هلل  ىمْماِئفِ ذِم  ُؾ شمتٛم

                                                            

 (.91/ 7شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل )، (573/ 9شمٗمًػم اًمٓمؼمي )اٜمٔمر: ( 0)

 (.55( اعمّمٓمٚمحات إرسمٕمة ذِم اًم٘مرين، ص )2)

 (.55( اعمّمٓمٚمحات إرسمٕمة ذِم اًم٘مرين، ص )3)
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ـْ  .(0)وأُمِرِه" ذقِمفِ ذِم  شمتٛمًُؾ  يمَم  وىمدِرهِ  ًٓ ذِم اًمٖمٚمقِّ ُِم وهَذا اًمتٗمًػُم أؿمدُّ إاٖما

ـْ مَلْ  ُروا َُم َّٓ اهلُل بَذا، سَمْؾ يمٗمَّ َٓ إَه إ وا  ُ ْؿ مَلْ اٗمنِّ صٜمٞمِع اخلقارِج إوائِؾ: وم٢منَّ

 شمٕمامَم:حيٙمْؿ سمَِم أنَزَل اهلُل ُمٓمٚمً٘ما: ًم
ِ
ُ  ٘مقِل اهلل ـْ مَلْ حَيُْٙمْؿ سمَِم َأنَزَل اَّللَّ ﴿َوَُم

َّٓ اهلُل [44وَم٠ُموََلَِؽ ُهُؿ اًْمَٙماوِمُروَن﴾ ]احائدة:  َٓ إَه إ . ومَلْ حيٍُموا ُمٕمٜمَك 

َّٓ اهلُل. َٓ طمايمَؿ إ  سم٠َمنَُّف 

 ا يااِت ذِم  هؿْ ا ٟمحقَ حَ ٟمَ  ـْ وُمَ  اخلقارِج  إحلادِ  ـْ ُمِ  اًمٜممذِج  سمٕمُض  هِ ذِ هَ 
ِ
 هلل

قمغَم  اعمتٓمرومةَ  اجلمقماِت ٢منَّ وم :سماًمٌارطمةِ  اًمٚمٞمٚمةَ  ا أؿمٌفَ وُمَ  .ا وطمداًً ىمداًم 

                                                            

ُمللللـ  ر ذِم قمللللدة ُمقاوللللع ُمللللـ يمتاسمللللف اًمٔمللللاللوشمٙمللللرَّ (. 082ص) ،داًمللللة آضمتمقمٞمللللة( اًمٕم0)

 ُهللَق احلٙمللؿُ ش داللـ اَّلّل »أن اٙمللقن  ومل اٙمللـ سمللدٌّ : "(828/ 2)ىمقًمللف  ذًمللؽ قمللغَم ؾمللٌٞمؾ اعمًللال

ُ  سمللم أنللزَل  هُ  دونَ  اَّللَّ  َٓ  أنْ  . ُمٔمٝمللرُ اهلل طمايمٛمٞمللةِ  اهلل. ُمٔمٝمللرُ  ؾمللٚمٓمانِ  ا ُهللَق ُمٔمٝمللرُ . ومٝمللذَ ؾمللقا

َّٓ  إهَ   قَ ها ، وُهلللوطملللدَ  إًمقهٞملللةِ  ؿمللل٠منِ  ـْ ُِمللل اًمتنملللاعُ : "(295/ 0)وُمٜمٝملللا ىمقًملللف ذِم  ." اهللُ إ

سمٛمللدًمقهلا  ٓ إه إٓ اهللُ :"(0100/ 2)ىمقًمللف ذم   ". وُمٜمٝمللااًمٌنِملل ذِم طمٞمللاةِ  إًمقهٞمللةِ  ُمٔمٝمللرُ 

  احلايمٛمٞملللةِ  ردُّ  وهلللقَ  احل٘مٞم٘مللللِّ 
ِ
للل أُملللرِ ذِم  هلل يملللاٟمقا :"(0115/ 2) ىمقًملللف ذم". ويملللذًمؽ فهؿ يمٚمِّ

دَ  إًمقهٞملةِ  شمقطمٞملدَ  ٕمروملقن أنَّ ا.. ويملاٟمقا اَ ٚمَٞملاًمٕمُ  ل احلايمٛمٞمةَ ٕمٜمِ شمَ  إًمقهٞمةَ  إمرومقن أنَّ   وإوملرا

للللل اًمًلللللٚمٓمانِ  ٟملللللزعُ  ُمٕمٜملللللاهُ  :بلللللا –ؾملللللٌحاٟمف  -اهلل  وًُملللللذِ اًمَّ  اًم٘مٌائلللللؾِ  وُمِملللللٞمخةُ  ف اًمٙمٝملللللانُ ي ازا

ءُ  امُ  وإُمرا  ".واحلٙمَّ
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 ًمٚمجٝمادِ  اًمًٚمٗمٞمةِ  اجلمقماِت  َأوِ  ،اًم٘ماقمدةِ  َأوِ  "داقمشٍ " ـْ ا: ُمِ ُمًٛمٞماُِت  اظمتالِف 

ِب  اًمٗمرِق  ـَ ُمِ ٝمؿ ـمرا٘مَ  َج َنَ  ـْ مهؿ همػمِ و  رُ ٙمرِّ شمُ  واًمتٜمٔمٞممِت  وإطمزا

َو اًم٘مذِة طَمذْ  واًمٕمٛمؾِ  اعممرؾمةِ  ذِم و رِ ٙمْ واًمٗمِ  قمت٘مادِ آذِم  ٝمؿومِ أؾمال والِٓت 

 ُمِ  ٟمٕمقذُ  .سماًم٘مذةِ 
ِ
 ى.اًمْمالِل سمٕمَد اهلدَ  ـَ سماهلل
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ِِ اهلِل   املبخث الثالُث: سبُل إبطاِل إحلاِد اخلُارِج ِفْ آِا

 

رِج  نَمِّ سمِ  ةُ ُمَّ إُ  ايمتقِت  ًم٘مدِ    يااِت ذِم  هؿوإحلادِ  اخلقا
ِ
ـِ  ُمٜمذُ  اهلل  زُم

 زادَ  ، وىمدْ سمٕمٞمدةٍ  أزُمٜمةٍ  ُمٜمذُ  هِ وُضِّ  هِ سمٜمارِ  وماصٓمٚمْت  ،قمٜمٝمؿْ  اهللُ  ِضَ رَ  اًمّمحاسمةِ 

  اؾمتٖمالُل  ةً ٚمَّ سمِ  اًمٓملمَ  زادَ ا مَّ ، وإظمػمةِ  ٜمةِ زُمإذِم  هؿْ ذُّ 
ِ
 هِ هلذِ  اإلؾمالمِ  أقمداء

ِب اعمٜمحرومةِ  اًمٓمرِق  دِ  ًمتح٘مٞمِؼ  اعمتٓمرومةِ  ، واجلمقماِت ةِ اًمْماًمَّ  ، وإطمزا  هؿُمرا

 :سمٕمضٍ قمغَم  ٝماسمٕمِْم  ٝما وشمًٚمٞمطِ تذذُمِ ٝما ووإوٕماومِ  ةِ ُمَّ إُ  ـَ ُمِ  اًمٜمٞمؾِ ذِم 

وماُِت ي ًمْمالًمتِ اًمتّمدِّ يَماَن  َؽ وًمذًمِ   أهؾِ قمغَم  اًمقاضمٌاِت  ييمدِ  ـْ ؿ ُمِ ٝمؿ واٟمحرا

  ةً حٟمّمٞم :اًمزُمانِ َهَذا  ذِم  ؿِ اًمٕمٚم
ِ
 اعمًٚمٛملمَ  ف وٕئٛمةِ ف وًمرؾمقًمِ وًمٙمتاسمِ  هلل

ضَم ُما اُ  سمٕمَض  وؾم٠مذيمرُ  .ٝمؿوقماُمتِ    إحلادُ سمِِف  فُ قا
ِ
ومُ ٟموا ه١مٓء  :كِم  اَ ٝمؿ ومٞمَم حرا

 ًٓ ـْ  :أو ـُ رسمَّف ذِم  ٌِؾ ُمقاضمٝمِة إحلاِد اخلقارِج ؾُم  ُِم  أن ادقمَق اعم١مُم
ِ
يااِت اهلل

ٌَف، وأنْ َي  نْ سمتمِم آومت٘ماِر أَ  اًمزاِغ واًمْمالِل: وم٢منَّ اًم٘مٚمقَب  ـَ حيٗمَٔمف ُمِ  دَي ىمٚم

ٌََف ظمٓمَّ ٞموٕم  وؾمالُُمفا ؾمٞمُد اًمقرَ اومٌة، وهذَ ٗمٌة واًمِمُّ
ِ
يَماَن  قَمَٚمْٞمفِ  ى صٚمقاُت اهلل

ئِٞمَؾ، َوُِمٞمَٙمائِٞمَؾ، »: ىمٞماُِمف سماًمٚمٞمِؾ وا٘مقُل ذِم  ق اهللَ ادقمُ  اًمٚمَُّٝمؿَّ َربَّ ضَمؼْمَا
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َٝماَدِة، َأنَْت حَتُْٙمُؿ سَملْمَ  َْرِض، قَمامِلَ اًْمَٖمٞمِْب َواًمِمَّ ْٕ َمَواِت َوا ًَّ ومِٞمَؾ، وَماـمَِر اًم ا َوإِْهَ

ٌَاِدَك ومِٞمَم يَماُٟمقا ومِٞمِف خَيَْتٚمُِٗمقَن، ا ـَ احْلَؼِّ سم٢ِِمْذٟمَِؽ قِم ا اظْمُتٚمَِػ ومِٞمِف ُِم َ
ِ
. (0)شْهِديِن ح

ِؾ اهلَل اهلدااَة سمّمدٍق، وؾمْٚمف ضمؾَّ وقماَل  ًَ ِط اعمًت٘مٞمِؿ، قمغَم  اًٌَتؽ  أنْ وم اًمٍما

َّٓ  وأنْ  ٌَؽ سمٕمدَ ا٘مَٞمؽ آٟمحراَف واًمْمالَل، وأ   ىمٚمَّْت ى: ويمٚمَم اهلدَ   ُازاَغ ىمٚم

ْت ىمدُُمفذِم  سمْماقمُة اإلٟمًانِ  ِع اًمْمالِل وآٟمحراِف.ذِم  اًمٕمٚمِؿ زًمَّ  أنقا

رِج  إحلادِ  ُمقاضمٝمةِ  ٌؾِ ؾُم  ـْ ُمِ  صماٟمًٞما:   يااِت ذِم  اخلقا
ِ
 اًمنمقمٞمةِ  اًمٕمٚمقمِ  ٟمنُم  اهلل

 نَّ وم٢مِ  :إُمةِ  ؾمٚمُػ قَمَٚمْٞمِف يَماَن  وُما ،واًمًٜمةِ  اًمٙمتاِب  ـَ ُمِ  اعمًتٛمدةِ  اًمّمحٞمحةِ 

ِب  اخلقارِج  شم٠مواالِت    قمٚمؿَ َٓ  ـْ  ُمَ وقمغَم  ،اجلٝمؾِ  سمٞمئاِت ذِم  ُج روَّ م شمُ ؿ إٟمَّ وأضا

ـُ ُمَ  ومٌ٘مدرِ  ،٘مفَ ه وٓ ومِ قمٜمدَ   اًمٜماومٕمةِ  ، واًمٕمٚمقمِ اًمّمحٞمحةِ  اًمٕم٘مائدِ  ٟمنِم  ـْ ُمِ  ا ٟمتٛمٙم

  إحلادِ قمغَم  ٟم٘مِض ا ٜمَ وم٢مٟمَّ : اًمٜماسِ  سملمَ 
ِ
 واًمٕم٘مٞمدةُ  وماًمٕمٚمؿُ  .ؿوضمٝمآُِت  ه١مٓء

 قمغَم  اًمٓمراَؼ  ا٘مٓمعُ  اًمٜماسِ  ى سملمَ اهلدَ  وٟمنُم  اًمّمحٞمحةُ 
ِ
ـَ  لِ الَّ اًمْمُّ  ه١مٓء  اًمذا

ـِ قمغَم  ةَ ػْم اًمٖمَ  ازقمٛمقنَ    دا
ِ
  ًمنمعِ  اًمٜمٍمةَ  ، وازقمٛمقنَ اهلل

ِ
 ، وازقمٛمقنَ اهلل

ـْ  أوُل  ، وهؿْ اعمًٚمٛملمَ  طمرُماِت  صٞماٟمةَ   ـْ ُمَ  ، وأوُل اعمًٚمٛملمَ  دُماءَ  َاًتٌٞمُح  َُم

                                                            

 (.771( أظمرضمف ُمًٚمؿ )0)
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 اًمٓمراَؼ  ما ا٘مٓمعُ  اًمّمحٞمِح  اًمٕمٚمؿِ  ؿ، ومٜمنُم طمرُماُِت  قمتًٌة ٓؾمتحاللِ  اٙمقنُ 

 قمغَم 
ِ
 .ؿوالهلَ  واٌلمُ ، ه١مٓء

ًًا: ـْ  صماًم ـْ ذِم  ٌِؾ ُمقاضمٝمِة إحلاِد اخلقارِج ؾُم  ُِم  َأظْمُذ اًمٕمٚمِؿ ُِم
ِ
أهِؾ  يااِت اهلل

ـْ  اًمٕمٚمِؿ إيماسمِر، وهؿْ   اًمٕمٚمِؿ واًمٌّمػمةِ ذِم  قُمرومقا سماًمٜمّمِح ًمألُمِة واًمرؾمقِخ  َُم

: وم٢ِمنَّ ذِم  ـِ ـِ َهَذا  اًمدا ، ٓ ُا١مظَمُذ قم ـٌ  مَلْ  ـْ اعمجاهٞمِؾ، وٓ ا١مظمُذ قمٛمَّ  اًمٕمٚمَؿ دا

ـِ  : وم٢ِمنَّ اًمٕمٚممَء ؾمٚمًٚمٌة ُمتّمٚمٌة اّمُؾ ؾَمٜمَُدها ا٠مظمْذ قم
ِ
ى، ؾمٞمِد اًمقرَ إمَِم  اًمٕمٚممء

ـْ يُمؾِّ ظَمَٚمٍػ َهَذا  حَيِٛمُؾ »: ؿَ وؾمٚمَّ قَمَٚمْٞمِف   اهللُ اًمٜمٌلُّ صغمَّ ىَماَل  وىمدْ  اًمِٕمْٚمَؿ ُِم

ـْ  هِ . وهذِ (0)شقُمُدوًُمفُ   ُمتّمَؾ اًمًٜمدِ  ـَ ُمِ يَماَن  ؾمٚمًٚمٌة ُمتّمٚمٌة، ومَٛم
ِ
 ـْ سمٛمَ  اًمٕمٚممء

                                                            

(، واًمٓمحلاوي ذِم 247/ 06ذِم اعمًلٜمد )(، واًمٌلزار 0( أظمرضمف اسمـ وواح ذِم اًمٌدع )0)

(، واًمٓملللللللللؼماين ذِم ُمًلللللللللٜمد 268/ 0(، وأضملللللللللري ذِم اًمنملللللللللإمة )3884ذح اعمِملللللللللٙمؾ )

(، واًمٌٞمٝم٘ملللللللللللل ذِم اًمٙملللللللللللؼمى 33(، واسملللللللللللـ سمٓملللللللللللة ذِم اإلسماٟملللللللللللة اًمٙملللللللللللؼمى )599اًمِملللللللللللاُمٞملم )

ه ذِم اعمجٛمع )21900) ( إمَِم اًمٌزار، وىمال: ومٞمف قمٛملرو سملـ ظماًملد 610(، ُمـ ـمرق. وقمزا

، يمذسمف حيٞمك سمـ ُمٕملم وأمحد سمـ طمٜمٌؾ، وٟمًلٌف إمَِم اًمقولع. وصلححف إًمٌلاين ذِم اًم٘مرر

 (.248اعمِمٙماة )
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ـِ  ذَ ظَم ، أَ فُ ىمٌٚمَ  ًَّ  اعمٕمرووملمَ  قم ؾمٚمِػ إُمِة، وماًمزْم قمغَم  ػْمِ سماًمٙمتاِب واًمًٜمِة واًم

ـْ فُ ٜمْ ْذ قمَ َجف، وظُم َنْ  ـْ  ، واصُدْر قم وماِت  ـَ ؾماًملًم ُمِ  ىمقًمِف شمٙم  .واًمٌدعِ  آٟمحرا

ـْ  راسمًٕما:  سمٞماُن ظمٓمقرِة ذِم  ٌِؾ ُمقاضمٝمِة إحلاِد اخلقارِج ؾُم  ُِم
ِ
يااِت اهلل

ـِ  وومٙمِرهؿْ  ٝمؿْ ِل ُمٜمٝمجِ قم٘مائِدهؿ ووال وِمٝمؿ قم ِط  وقمٔمٞمِؿ اٟمحرا اًمٍما

ءٌ  ـَ ؿم٠مِنؿ ُمِ ذِم  ا ضماءَ اعمًت٘مٞمِؿ، وسمٞماُن ُمَ  وا سماَذُ  ـْ ُمَ َذًمَِؽ  ذِم  اًمتحذاِر: ؾمقا

وَٓة إُمقِر  ْت ذَ ، وٟماسمَ ل محٚمِت اًمًالَح تِ يماجلمقماِت اًمَّ  ـمقا ومٞمفِ اخلروَج وشمقرَّ 

ٌَاِذُ  مَلْ  ـْ م ا: أمْ ُهَ وٟمحقِ  اًم٘ماقمدِة وداقمشٍ  ـَ ُمِ   هُ ٜمقاَّ ومٕماًل ًمٙمٜمَّٝمؿ زَ  وهُ ُا

 ًَّ ـْ قمٚمٞمفِ اًمٜماَس  ا جقٜمُقه وهٞمَّ وطَم  اًمًقراِت قمغَم  وقَن اًمٜماَس حيرِّ  ، يمَٛم

اٜمزقمقَن  ـْ اعمٔماهراِت وآطمتجاضماِت. ويمذًمؽ ُمَ إمَِم  ؿقَن قمُ دْ واَ  واًمٗمقَى 

 ٝمؿْ ٜمْ شم٠مظمُذ ُمِ  شمٜمٔمٞممٍت َأْو  مجاقماٍت إمَِم  ـماقمٍة واٗمارىمقَن اجلمقمَة سماًمدقمقةِ  ـْ اًدا ُمِ 

ِن ُُمٝمؿ اًمًٛمَع واًمٓماقمَة هلَ ٚمزِ سمٞمٕمًة وشمُ  ا يمحزِب اًمتحراِر ومجاقمِة اإلظمقا

ِب  قَمَٚمْٞمِف   اهللُ صغمَّ  اعمرؾمٚملمَ  ؾمٞمدِ  هدُي  اًمًٌٞمؾِ َهَذا  ذِم  . وإصُؾ ؿْ وأضا

 ـَ ا ُمِ ر ومٞمٝمَ طمذَّ  قمدادةٌ  أطماداُث  ؿَ وؾمٚمَّ قَمَٚمْٞمِف   اهللُ غمَّ َص قَمٜمُْف  ضماءَ  ، وم٘مدْ ؿَ وؾمٚمَّ 

َ اخلق  ـَ ؿم٠مِن سمدقمٍة ُمِ ذِم  ا٠مِت  مَلْ  ُمقاضمٝمتِٝمؿ، سمْؾ  صٗماُِتؿ وؾمٌٞمَؾ  ارِج وسَملمَّ

طمداِث ذِم  ا ضماءَ ُمَ َذًمَِؽ  ـْ ؿم٠مِن اخلقارِج. ومٛمِ ذِم   ضماءَ اًمٌدِع سمٞماٌن وحتذاٌر يمَم 
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ِذي  اًمرضمؾِ َهَذا  ىمّمةِ ذِم  ،فُ ٜمْ  قمَ اهلُل شمٕمامَم  ِضَ أب ؾمٕمٞمٍد اخلدريِّ رَ   وم٘ماَل  ضماءَ اًمَّ

ردَّ اًمٜمٌلُّ  أنْ  : اقمِدْل اا حمٛمُد، ومٚممَّ وممَّ اًمرضمُؾ سمٕمدَ ؿَ وؾمٚمَّ قَمَٚمْٞمِف   اهللُ ًمٚمٜمٌلِّ صغمَّ 

ـْ ِوئِْْمئِ »: ؿَ وؾمٚمَّ قَمَٚمْٞمِف   اهللُ صغمَّ ىَماَل  ىمقًَمف، ؿَ وؾمٚمَّ قَمَٚمْٞمِف   اهللُ صغمَّ   خَيُْرُج ُِم

َٓ جُيَاِوُز طَمٜمَاضِمَرُهْؿ، َاْٛمُرىُمقنَ َهَذا  َن  ؾْماَلِم يَمَم َاْٛمُرُق  ىَمْقٌم َاْ٘مَرُءوَن اًْمُ٘مْري ـَ اإْلِ ُِم

ـْ َأْدَريْمُتُٝمْؿ  َْوصَماِن، ًَمِئ ْٕ ؾْماَلِم َوَاَدقُمقَن َأْهَؾ ا ُِمٞمَِّة، َاْ٘مُتُٚمقَن َأْهَؾ اإْلِ ـَ اًمرَّ ْٝمُؿ ُِم ًَّ اًم

ىَْمُتَٚمٜمَُّٝمْؿ ىَمْتَؾ قَمادٍ  ـْ ُمَ َذًمَِؽ  ـْ . وُمِ (0)شَٕ  ، أنَّ فُ ٜمْ  قمَ اهلُل شمٕمامَم  ِضَ قمكم  رَ  ا ضماَء قم

َُماِن ىَمْقٌم ذِم  َا٠ْمِِت »: وم٘ماَل  ؿْ ٝمُ قمٜمْ  أظمؼمَ  ؿَ ٚمَّ وؾَم قَمَٚمْٞمِف   اهللُ لَّ صغمَّ اًمٜمٌ يظِمِر اًمزَّ

ـَ  ِة، َاْٛمُرىُمقَن ُِم اَّ ـْ ظَمػْمِ ىَمْقِل اًْمؼَمِ طَْماَلِم، َاُ٘مقًُمقَن ُِم ْٕ ؾَْمٜمَاِن، ؾُمَٗمَٝماُء ا ْٕ طُمَدصَماُء ا

ُِمٞمَّةِ  ـَ اًمرَّ ْٝمُؿ ُِم ًَّ ؾْماَلِم يَمَم َاْٛمُرُق اًم ـْ َأْدَريَمُٝمْؿ وَمْٚمٞمَُ٘ماشمِْٚمُٝمْؿ: وَم٢ِمنَّ ىَمْتَٚمُٝمْؿ َأضْمٌر اإْلِ ، َُم

ـْ ىَمَتَٚمُٝمْؿ َاْقَم اًْمِ٘مَٞماَُمةِ  َ
ِ
ـْ ٝمَ ٜمْ . وُمِ (2)شعم ، فُ ٜمْ  قمَ اهلُل شمٕمامَم  ِضَ  ؾمٕمٞمٍد رَ ِب أَ  ا ُما ضماَء قم

ِق ىمَ »: ىماَل  َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ اًمٜمٌلَّ  أنَّ  ٌَِؾ اعْمَنْمِ ـْ ىِم ْقٌم َاْ٘مَرُءوَن خَيُْرُج ُِم

ُِمٞمَِّة، صُمؿَّ  ـَ اًمرَّ ْٝمُؿ ُِم ًَّ ـِ يَمَم َاْٛمُرُق اًم ا ـَ اًمدِّ ىِمٞمَُٝمْؿ، َاْٛمُرىُمقَن ُِم َٓ جُيَاِوُز شَمَرا اًْمُ٘مْريَن، 

                                                            

 (.0164(، وُمًٚمؿ )3344( أظمرضمف اًمٌخاري )0)

 (.0166(، وُمًٚمؿ )3600( أظمرضمف اًمٌخاري )2)
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ْٝمؿُ  ًَّ اًمْمالُٓت  ؿُ ى ِبِ : شمتجارَ ، أْي (0)شوُمقىِمفِ إمَِم  َٓ َإُمقُدوَن ومِٞمِف طَمتَّك َإُمقَد اًم

وماُت، وماَل  ـِ دَّ ؿِم  ـْ ى، ُمِ احلؼِّ واهلدَ إمَِم  اًمٕمقدةَ  نَ ًتٓمٞمٕمق اَ وآٟمحرا ِة متٙمُّ

، ؿْ ٝمُ ٜمْ  قمَ اهلُل شمٕمامَم  ِضَ اًمّمحاسمُة رَ َذًمَِؽ  قمغَم  ضمَرى ىمٚمقِبؿ. وىمدْ ذِم  اًمْماللِ 

َ  ، وم٘مدْ فُ قٟمَ ٚمُّ ؿ وجُيَ ٜمقن ظمٓمقرَُتؿ ووالهلَ ٞمِّ ٌَ قا اُ ومٙماٟمُ   اهلُل شمٕمامَم  ِضَ قمكمٌّ رَ  سملمَّ

 قَمٜمُْف 
ِ
ًٓ ىمقًمِف شمٕمامَم  شمٗمًػمِ ذِم  والَل ه١مٓء ـَ َأقْمَم ا ظَْمَنِ ْٕ ٌُِّئُٙمْؿ سمِا : ﴿ىُمْؾ َهْؾ ُٟمٜمَ

ـَ َوؾَّ ؾَمْٕمُٞمُٝمؿْ 013) ِذا ٜمُقَن ذِم  ( اًمَّ ًِ ُْؿ حُيْ ٌُقَن َأنَّ ًَ ْٟمَٞما َوُهْؿ حَيْ احْلََٞماِة اًمدُّ

ُب أَ فُ ٜمْ  قمَ شمٕمامَم  اهللُ  ِضَ رَ ىَماَل  [،014-013ُصٜمًْٕما﴾ ]اًمٙمٝمػ:  ًَ ؿ نَّ : أطم

رَج ٕمٜمِ اَء، اَ أهُؾ طَمُرورَ  ـُ  َج أظمرَ  . وىمدْ (2)ل اخلقا ذِم   ىِمالسمةَ ِب أَ  ـْ  طماشمٍؿ قمَ ِب أَ  اسم

ـَ شمٗمًػِم ىمقًمِف شمٕمامَم  ـْ ُزاِّ ـْ ًَمُف  : ﴿َأوَمَٛم َ ُاِْمؾُّ َُم ٜمًا وَم٢ِمنَّ اَّللَّ ًَ ُه طَم ؾُمقُء قَمَٛمِٚمِف وَمَري

ٍت  ا َؽ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ طَمَنَ ًُ ـْ َاَِماُء وَماَل شَمْذَهْب َٟمْٗم َ قَمِٚمٞمٌؿ سمَِم  َاَِماُء َوَيِْدي َُم إِنَّ اَّللَّ

ُـّ اخلقارَج ُمِ ىماَل نَُّف أَ  [8َاّْمٜمَُٕمقَن﴾ ]وماـمر:  رُج ُزاِّ (3)ٝمؿٜمْ : أفم  ؿْ ـَ هَلُ . وماخلقا

                                                            

 (.7562( أظمرضمف اًمٌخاري )0)

 (.426/ 05(شمٗمًػم اًمٓمؼمي )2)

 (.3072/ 01( شمٗمًػم اسمـ أب طماشمؿ )3)
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والًمتِٝمؿ واًم٘مقِة واًمّمالسمِة ذِم  اًمٜمِماطِ  ـَ دمُد قمٜمَدهؿ ُمِ  َؽ ؾمقُء قمٛمِٚمٝمؿ: ًمذًمِ 

 ى همػِمهؿ.دَ ًمَ ًَمْٞمَس  ُما

ا: ًً ـْ  ظماُم  ذِم  رِج ٌِؾ ُمقاضمٝمِة إحلاِد اخلقا ؾُم  ُِم
ِ
ءةِ  سمٞمانُ يااِت اهلل  ُمٜمٝمِج  سمرا

 ٝماوأئٛمتِ  إُمةِ  ؾمٚمِػ  ـمرا٘مةِ  سمٌٞمانِ  َؽ وذًمِ  :ٝمؿُمٜمٝمجِ  ـْ ٝما ُمِ وأئٛمتِ  اًمًٜمةِ  أهؾِ 

. إُمقرِ  ًمقٓةِ  واًمٓماقمةِ  ٝما واًمًٛمعِ وًمزوُمِ  اجلمقمةِ  شمٕمٔمٞمؿِ  ـْ ُمِ قَمَٚمْٞمِف  قا ا يماٟمُ وُمَ 

 َم ومٞمًتٜمدوَن اَ  ؿَؽ أنَّ : وذًمِ ؿ اًمٌاـمٚمةِ ؿ واٟمتحآُِت يمِمُػ شمٚمٌٞمًاُِت  َؽ ويمذًمِ 

ُمٜم٘مقٍٓت حيِمدوَنا  سمٕمضِ إمَِم  آٟمحراوماِت واًمْمالِٓت  ـَ ُمِ  ـمقا ومٞمفِ شمقرَّ 

ـْ   اًمّمحاسمِة واًمتاسمٕملمَ  ـَ اًمًٚمِػ واخلٚمِػ اسمتداًء ُمِ  ـَ سمٕمِض أئٛمِة اًمًٜمِة ُمِ  قم

ـَ  ـَ ٞمٝمؿ وأقمٞماِن إُمِة ُمِ وشماسمٕمِ  ـِ  وؿمٞمِخ اإلؾمالمِ  يمإئٛمِة إرسمٕمةِ  اعمجتٝمدا اسم

ـِ وا شمٞمٛمٞمةَ    واٟمتٝماًء سمٌٕمضِ  ،وأئٛمِة اًمدقمقةِ  اًمقهاِب  قمٌدِ  إلُماِم حمٛمِد سم
ِ
 اًمٕمٚممء

 : ـَ  همػمِ قمغَم  اَن ٗمٝمٛمقاَ همػِم ُمقوِٕمٝما، وذِم  اًمٜمّمقَص  َؽ ٚمْ شمِ  ٜمزًمقنَ ومٞمُ اعمٕماسا

، وٓ قمجَب اٝمَ وضمٝمِ   همػِم ُمقوِٕمفِ ذِم  قا سماًم٘مرينِ وم٘مِد اؾمتدًمُّ  ، وَمَْمٚمُّقا وَأَوٚمُّقا
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ومقا اًمتٜمزاَؾ  واؾماًمِػ اًمزُماِن، وم٠مظمٓم١مُ  ـْ ُمِ  اًمت٠مواَؾ وطَمرَّ
ـُ قمٛمَر: ىَماَل  ، يمَم (0) اسم

 .(2)شاعم١مُمٜملمَ قمغَم  اقهَ ٚمُ ٕمَ ، ومجَ اًمٙمٗمارِ ذِم  ٟمزًمْت  يااٍت إمَِم  قا ٘مُ ٚمَ اٟمٓمَ »

ـْ  ؾمادؾًما:  يمِمُػ شمٚمٌٞمًاُِتؿ ذِم  ٌِؾ ُمقاضمٝمِة إحلاِد اخلقارِج ؾُم  ُِم
ِ
يااِت اهلل

 ف رؾمقٚمَ ٕمَ ا ُما ومَ وشمِمٌٞمٝماُِتؿ سماحلجِة واًمؼمهاِن، وهذَ 
ِ
َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف ُل اهلل

ـْ َإْمِدُل إَِذا مَلْ »: اًمرضمُؾ: اقمدْل اا حمٛمُد، وم٘ماَل ًَمُف ىَماَل  اقمٜمدُمَ  َوؾَمٚمَّؿَ  َوْاَٚمَؽ، َوَُم

ـْ َأقْمِدُلا ـْ »: ىماَل  ؿَّ . صمُ (3)شَأيُم َٓ شَم٠ْمَُمٜمُقيِن َوَأنَا َأُِملُم َُم اذِم  َأ
ِ
َمء ًَّ ا . وهلذَ (4)شاًم

َث ٕمَ سمَ  اخلقارج ـَ ا قمنَم أخًٗما ُمِ اصمٜمَ قَمَٚمْٞمِف  َج رَ حا ظَم قَمٜمُْف  اهلُل شمٕمامَم  ِضَ قمكمٌّ رَ 

 اًمّمحاسمِة، وهُ  ـْ ًم ُمِ لإًمٞمٝمؿ قماًمِ 
ِ
ـُ قمٌاٍس رَ  قَ قمٚممء  سم

ِ
: َم ٝمُ ٜمْ اهلُل قمَ  ِضَ قمٌُد اهلل

َ  ؿْ إًمٞمٝمِ   ضماءَ ، ومٚممَّ ؿْ ٝمِ ٞمْ ٚمَ ًمٞمٜماىمَِمٝمؿ وا٘مٞمَؿ احلجَة قمَ  سماًمٕمٚمِؿ، واحلجِة،  ؿْ هَلُ  سملمَّ

أصحاُب قَمَٚمْٞمِف  ، وصحَة ُمافِ ٞمْ ٚمَ قمَ  ؿْ ا هُ ، والَل ُمَ اعمتٜمققمةِ  ٓئؾِ واًمؼمهاِن، واًمد

                                                            

 (.016/ 02( اعمٗمٝمؿ حا أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمتاب ُمًٚمؿ )0)

 (.06/ 9( أظمرضمف اًمٌخاري ذِم صحٞمحف ُمٕمٚمً٘ما سمّمٞمٖمة اجلزم )2)

 (.0164(، وُمًٚمؿ )3601( أظمرضمف اًمٌخاري )3)

 (.0164(، وُمًٚمؿ )4350( أظمرضمف اًمٌخاري )4)
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ِ
ـُ ٕمَ َؽ ومَ . ويمذًمِ (0)ؿْ اهُ ًَ ٚمُ صمُ  عَ ضَم ، ومرَ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ رؾمقِل اهلل َؾ احلً

ـِ إؿمٕمِث، ويمذًمِ ذِم  اًمٌٍميُّ  ـُ قمٌدِ ٕمَ ومَ  َؽ ومتٜمِة اسم ـْ  َؾ قمٛمُر سم  اًمٕمزاِز سمٗمئاٍت م

  .فِ ٞمْ ٚمَ قا قمَ ضُم ظمرَ 

ـْ  ؾماسمًٕما:  ًمزوُم اجلمقمِة ذِم  ٌِؾ ُمقاضمٝمِة إحلاِد اخلقارِج ؾُم  ُِم
ِ
يااِت اهلل

 َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ ىَماَل  ل اًمّمحٞمحلمِ واًمًٛمُع واًمٓماقمُة ًمقِٓة إُمِر: ومٗمِ 

ـَ  وصٞمتِف حلذاٗمَة قمٜمدَ ذِم  َأبَْقاِب قمغَم  ُدقَماةٌ »: سم٘مقًمِفِ  ٝمؿْ ٗمَ َص وَ  فمٝمقِر إئٛمِة اًمذا

ـْ َأضَماَبُْؿ إًَِمٞمَْٝما ىَمَذوُمقُه ومِٞمَٝماضَمَٝمٜمَّ  ل ٜمِ يمَ رَ دْ أَ   إنْ  شم٠مُمُريِن : ومَم فُ ًمَ ىَماَل  طملمَ  شَؿ، َُم

ٚمِِٛملَم َوإَُِماَُمُٝمؿ»: ا ىماَل َؽ ذًمِ  ًْ ُ :  روااِة ُمًٚمٍؿ ىماَل وذِم ، (2)ششَمْٚمَزُم مَجَاقَمَة اعْم

َب فَمْٝمُرَك، َوُأظِمَذ َُما» َٛمُع َوشُمٓمِٞمُع ًمأِْلَُِمػِم، َوإِْن ُضِ ًْ . (3)شًُمَؽ، وَماؾْمَٛمْع َوَأـمِعْ شَم

ـْ وهذَ  قمغَم  ِك اًم٘مٞمامِ ، وشمرْ وضمقِب ًمزوِم مجاقمِة اعمًٚمٛملمَ قمغَم  ى إدًمةِ أىمقَ  ا ُِم

                                                            

 (، وقمٌللد8522( ىمّمللة ُمٜمللافمرة اسمللـ قمٌللاس ًمٚمخللقارج أظمرضمٝمللا اًمٜمًللائل ذِم اًمٙمللؼمى )0)

(، وىملللللال: 2656(، وصلللللححٝما احللللللايمؿ ذِم اعمًلللللتدرك )08678اًملللللرزاق ذِم اعمّملللللٜمػ )

 صحٞمح قمغَم ذط ُمًٚمؿ ومل خيرضماه. وواوم٘مف اًمذهٌل.

 (.0847(، وُمًٚمؿ )7184( أظمرضمف اًمٌخاري )2)

 (.0847( أظمرضمف ُمًٚمؿ )3)
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اًمًالُم أئٛمَة أزُماِن اًمنمِّ سماجلقِر واًمٌاـمِؾ واخلالِف قَمَٚمْٞمِف  َػ َص وَ  إئٛمِة، وم٘مدْ 

 ًُ َّٓ  ؿَ أبقاِب ضمٝمٜمَّ قمغَم  دقماةً  ٓ اٙمقٟمقنَ ؿ تِف: ٕنَّ ٜمَّ ًم  عَ والٍل، وُمَ قمغَم  ؿْ هُ وَ  إ

٠مُمْر سمتٗمراِؼ يمٚمٛمتِٝمؿ وؿمؼِّ اَ  وإُماُِمٝمؿ، ومَلْ  سمٚمزوِم مجاقمِة اعمًٚمٛملمَ  رَ ُمَ أَ َذًمَِؽ 

 .(0)ؿْ اهُ َّم قمَ 

ـْ  صماُمٜمًا:  رصُد اًمٗمٙمِر ذِم  ٌِؾ ُمقاضمٝمِة إحلاِد اخلقارِج ؾُم  ُِم
ِ
يااِت اهلل

ٌُّ  اخلارضملِّ  اًمٜماِس  ـَ يمًػٍم ُمِ قمغَم  اًمت٠مثػمَ  اؾمتٓماَع اًمٗمٙمُر اخلارضملُّ  ، وم٘مدِ فُ ف ًمَ واًمتٜم

ظمالِل وؾمائَؾ قمدٍة وسم٠مؾممَء ُمٜمٛم٘مٍة وؿمٕماراٍت ُمزظمرومٍة  ـْ سمدرضماٍت ُمتٗماوشمٍة ُمِ 

 ُمقاىمعَ  ؼْمَ وقمَ  وُمٜماؿمطَ وأؾماًمٞمَب ُمْمٚمٚمٍة، قمؼَم ُم١مًمٗماٍت وأطمزاٍب ومجاقماٍت 

 .اعمختٚمٗمةِ  هِ سمّمقرِ  احلداِث  واإلقمالمِ  اًمتقاصؾِ  وؿمٌٙماِت  إًمٙمؽموٟمٞمةٍ 

ـْ  شماؾمًٕما: رِج ٌِؾ ُمقاضمؾُم  ُِم  اًمتٕماوُن ُمَع اجلٝماِت ذِم  ٝمِة إحلاِد اخلقا
ِ
يااِت اهلل

اًمؼمِّ قمغَم  ٟما اهلُل سماًمتٕماونِ أَُمرَ  إومٙماِر اًمْماًمِة: وم٘مدْ َهِذِه  اعمٕمٜمٞمِة سمٛمحارسمةِ 

 وًمرؾمقًمِف وًمٙمتاسمِف وٕئٛمِة اعمًٚمٛملمَ  ـَ ى، ومٛمِ واًمت٘مقَ 
ِ
وقماُمتِٝمؿ،  اًمٜمّمٞمحِة هلل

ـْ إذَ   ااًمدقمقِة إًمٞمٝمَ  َأوِ  ومٙماِر اعمٜمحرومِة اًمْماًمةِ إ هِ شمٌٜمِّل ؿمخٍص هلذِ  ا حت٘م٘مَت ُِم

                                                            

 (.334/ 32( اٜمٔمر: اًمتقوٞمح ًمنمح اجلاُمع اًمّمحٞمح )0)
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 أهِٚمٝماَأْو 
ِ
ء  أىمرَب ىمراٍب: وم٢ِمنَّ يَماَن  قْ ، وًمَ فُ ٜمْ دقمِٛمٝما سماحاِل، اًمتٌٚمٞمُغ قمَ َأْو  إاقا

: وم٢مٟمَّ ذِم  ىتمدَ يِمف اَ رْ شمَ  ـْ ُمِ ًَمُف  ظمػمٌ َذًمَِؽ   نْ شم٘مٞمِف أَ  َؽ ؽ سمذًمِ اًمْمالِل واًمٖملِّ

طَ اَ   .َؽ همػِم ذًمِ ْو أَ  ُماٍل سمتٗمجػمٍ َأْو  دمٍ ذِم  تقرَّ

:   يااِت ذِم  اخلقارِج  إحلادِ  ُمقاضمٝمةِ  ٌؾِ ؾُم  ـْ ُمِ  قماًذا
ِ
ؿ هؿ وىمتاهلُ ضمٝمادُ  اهلل

 ل اًمّمحٞمحلمِ ٗمِ وم: اًمٗمًادَ  إرضِ ذِم  وارُ وأفمٝمَ  إُمرِ  وٓةِ قمغَم  قا ضُم رَ ظَم ا إذَ 

 :ىماَل  َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  اًمٜمٌلَّ  أنَّ  :فُ ٜمْ  قمَ شمٕمامَم  اهللُ  ِضَ رَ  قمكم   طمداِث ذِم 

ـْ ىَمَتَٚمُٝمْؿ َاْقَم اًْمِ٘مَٞماَُمةِ » َ
ِ
: (0)شوَم٠َمجْٜمََم ًَمِ٘مٞمُتُٛمقُهْؿ وَماىْمُتُٚمقُهْؿ: وَم٢ِمنَّ ىَمْتَٚمُٝمْؿ َأضْمٌر عم

 سمقضمقِب  : "هذا شمٍماٌح اًمٜمقويُّ ىَماَل  بؿ، احلاصؾِ  اًميرِ  ًمٕمٔمٞمؿِ  َؽ وذًمِ 

  إمجاعُ  قَ ، وهُ ٖماةِ واًمٌُ  اخلقارِج  ىمتالِ 
ِ
 أنَّ قمغَم  اًمٕمٚممءُ  عَ مْجَ : أَ اًم٘ماِض ىَماَل  :اًمٕمٚممء

رَج  قا ٗمُ وظماًمَ  اإلُمامِ قمغَم  قا ضُم رَ ك ظَم تَ ُمَ  واًمٌٖمِل  اًمٌدعِ  أهؾِ  ـْ ٝمؿ ُمِ وأؿمٌاهَ  اخلقا

 :ؿْ ٝمِ ٞمْ ًمَ إِ  قمذارِ هؿ واإلإٟمذارِ  دَ ٕمْ ؿ سمَ ىمتاهلُ  وضمَب  ،اَّم قا اًمٕمَ وؿم٘مُّ  ،اجلمقمةِ  رأَي 

ٌِْٖمل طَمتَّك شَمِٗملءَ ﴿: شمٕمامَم  اهللُ ىَماَل  تِل شَم  مَم إِ  وَمَ٘ماشمُِٚمقا اًمَّ
ِ
]احلجرات:  ﴾َأُْمِر اَّللَّ

                                                            

 (.0166ؿ )(، وُمًٚم3600( أظمرضمف اًمٌخاري )0)
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 فِ ُمٜماىمٌِ  ـْ ُمِ  هلؿْ  قمكم   ىمتاُل  دَّ قمُ  سمْؾ  ،ؿىمتاهِل قمغَم  اًمّمحاسمةُ  أمجعَ  . وىمدْ (0)["9

ـَ  أنَّ  : أؿمٝمدُ فُ ٜمْ قمَ  اهللُ  ِضَ رَ  أبق ؾمٕمٞمدٍ ىَماَل  .فُ ٜمْ قمَ  اهللُ  ِضَ رَ    ـماًمٍب ِب أَ  قمكمَّ سم

ـْ ىَماَل  .(2)فُ ٕمَ ا ُمَ نَ وأَ  ؿْ ٝمُ ٚمَ ىماشمَ  : "ومَٛم ـْ اًمٓمؼميُّ وم٘مْد َٟمَٙمَث سمٞمٕمَتف َذًمَِؽ  ظمرَج ُِم

ـْ »اًمًالُم: قَمَٚمْٞمِف ىَماَل  ، وىمدْ وضمقسمِفِ  دَ ٕمْ وٟمَ٘مَض قمٝمَده سمَ  َق إمَِم  ضماءَ  َُم تِل ًمُِٞمَٗمرِّ ُأُمَّ

ـْ  سُمقا قُمٜمَُ٘مُف يَمائٜمًا َُم  .(4)"(3)شيَمانَ  مَجَاقَمَتُٝمْؿ وَماْضِ

ـْ  قمنم:طمادي   ذِم  ٌِؾ ُمقاضمٝمِة إحلاِد اخلقارِج ؾُم  ُِم
ِ
 ـَ احلذُر ُمِ  يااِت اهلل

  سمدقمةِ ذِم  طاًمتقرُّ 
ِ
ذِم  اَل همَ ٝمؿ سمدقمتَ  اخلقارِج قمغَم  دَّ رَ  ـْ ُمَ  سمٕمَض  وم٢منَّ  :اإلرضماء

 ضماإلر سمدقمةِ ذِم  طومتقرَّ  اعم٘ماسمؾِ  اًمٓمرِف 
ِ
 سماـماًل  َؾ ىماسمَ و ،ٌدقمةٍ سم سمدقمةً  دَّ ومرَ  :اء

ٜمَّةِ  أئٛمةُ قَمَٚمْٞمِف  اُمَ  ا ظمالُف ، وهذَ سمٗماؾمدٍ  اوماؾمدً  عَ ومَ دَ و ،ٌاـمؾٍ سم ًُّ  ،واًمًٚمِػ  اًم

ـَ  عِ دَ اعمٌتَ  ًمٙمالمِ ا أهَؾ  قنَ اذُمُّ قا "ا زاًمُ ؿ ُمَ وم٢منَّ   سمٌاـمؾٍ  سماـماًل  ونَ اردُّ  اًمذا

                                                            

 (.071 - 069/ 7( ذح اًمٜمقوي قمغَم صحٞمح ُمًٚمؿ )0)

 (.0164(، وُمًٚمؿ )3601( أظمرضمف اًمٌخاري )2)

 (.0852( أظمرضمف سمٜمحقه ُمًٚمؿ )3)

(، وسمٜمحللقه اسمللـ طمجللر ذِم 35/ 01( ٟم٘مٚمللف قمٜمللف اسمللـ سمٓمللال ذِم ذح صللحٞمح اًمٌخللاري )4)

 (.37/ 03اًمٗمتح )
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َّٓ ا٘مقَل  ، وا٠مُمرونَ سمٌدقمةٍ  وسمدقمةً  َّٓ  اإلٟمًانُ  أ َٓ  احلؼَّ إ ٜمَّة ـِ قمَ   خيرُج ،  ًُّ ذِم  اًم

ِذي  اًمّمقاُب ُهَق  اوهذَ ، إطمقالِ  ـَ ُمِ  طمالٍ   .(0)"فورؾمقًمُ سمِِف  شمٕمامَم  اهللُ  رَ ُمَ أَ اًمَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 (.099/ 2ُمٜمٝماج اًمًٜمة اًمٜمٌقاة ) (0)
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 اخلامتُة

 

 إحلادِ  طمقَل  ،خمتٍمةٌ  ،ُمتٜماصمرةٌ  وإؿماراٌت  ، ظماـمٗمةٌ قمجغَم  وُمْماٌت  هِ هذِ 

رِج    يااِت ذِم  اخلقا
ِ
ٝما ٌتُ وقم٘مَّ  ،واًمِمقاهدِ  اًمٜممذِج  ـَ ُمِ  ا مجٚمةً ومٞمٝمَ  يمرُت ذ ،اهلل

ـُ ل اُ تِ اًمَّ  إؾماًمٞمِب  رِ يمْ سمذِ  ُف َهَذا  اِبَ  َج إماًمَ  نْ أَ  ٛمٙم  ٠مُل أؾم. واهلَل مَ وا٘مقَّ  آٟمحرا

طَ  اٜمَ يداَ  أنْ  ا وارزىمَ  ا احلؼَّ ٜمَ اَ رِ اُ  ، وأنْ اعمًت٘مٞمؿَ  اًمٍما  ، واًمٌاـمَؾ فُ ا اشمٌاقمَ ٜمَ طم٘م 

ِف  اًمْماللِ  ـَ ٟما ُمِ إمٞمذَ  نْ ، وأَ فُ ا اضمتٜماسمَ ٜمَ سماـماًل وارزىمَ   زغْ  شمُ َٓ ا ٜمَ رسمَّ  .وآٟمحرا

 غمَّ َص وَ  .اُب هَّ اًمقَ  َت نْ أَ  َؽ ٟمَّ إِ  ،ةً مْحَ رَ  َؽ ٟمْ دُ ًمَ  ـْ ا ُمِ ٜمَ ًمَ  ْب هَ ا، وَ ٜمَ تَ اْ دَ هَ  ذْ إِ  دَ ٕمْ ا سمَ ٜمَ ىمٚمقسمَ 

 .ٜما حمٛمدٍ ٟمٌٞمِّ قمغَم  ؿَ ٚمَّ ؾَم وَ  اهللُ 
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 املصادر َاملراجع

 

. جمٛمققمة ُمـ اعمح٘م٘ملمـه(، 387اسمـ سَمٓمَّة اًمٕمٙمؼمي )اعمتقرم: : اإلسماٟمة اًمٙمؼمى .0

اة ًمٚمٜمنم واًمتقزاع، اًمرااض. اًمٓمٌٕمة: اًمًاٟمٞمة،   -ـه  0405اًمٜماذ: دار اًمرا

 ـه. 0405م. اًمٓمٌٕمة: إومم، 0994

أبق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ : اإلصاسمة ذِم متٞمٞمز اًمّمحاسمة .2

ـه(، حت٘مٞمؼ: قمادل أمحد قمٌد اعمقضمقد وقمغم 852طمجر اًمٕمً٘مالين )اعمتقرم: 

 0405 -سمػموت. ط: إومم  -حمٛمد ُمٕمقض. اًمٜماذ: دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة 

 ـه.

اين اعمروزي، أبق قمٌد اًمٙمراؿ سمـ حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر اًمتٛمٞمٛمل اًمًٛمٕم: إنًاب .3

ـه(، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرمحـ سمـ حيٞمك اعمٕمٚمٛمل اًمٞممين وهمػمه. 562ؾمٕمد )اعمتقرم: 

 -ـه  0382اًمٜماذ: جمٚمس دائرة اعمٕمارف اًمٕمًمٟمٞمة، طمٞمدر يسماد. ط: إومم، 

 م.0962

اًمٜماذ: دار اًمٌِمػم، ، ـه(395أبق هالل اًمٕمًٙمري )اعمتقرم: ٟمحق : إوائؾ .4

 .ـه 0418ط: إومم، . ـمٜمٓما

 ، حت٘مٞمؼ:ـه(745أبق طمٞمان إندًمز )اعمتقرم:  :اًمٌحر اعمحٞمط ذم اًمتٗمًػم .5

 .ـه 0421ط: سمػموت.  –اًمٜماذ: دار اًمٗمٙمر . صدىمل حمٛمد مجٞمؾ
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أبق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ وواح سمـ سمزاع اعمرواين اًم٘مرـمٌل  :اًمٌدع واًمٜمٝمل قمٜمٝما .6

اسمـ شمٞمٛمٞمة،  اًمٜماذ: ُمٙمتٌة. حت٘مٞمؼ: قمٛمرو قمٌد اعمٜمٕمؿ ؾمٚمٞمؿ، ـه(286)اعمتقرم: 

 .ـه 0406ط: إومم، اًمًٕمقداة.  –ُمٍم، ُمٙمتٌة اًمٕمٚمؿ، ضمدة  -اًم٘ماهرة

أبق اًمٗمداء إؾممقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمًػم اًم٘مرر اًمٌٍمي صمؿ : اًمٌدااة واًمٜمٝمااة .7

. حت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، ـه(774اًمدُمِم٘مل )اعمتقرم: 

 .م0997 -ـه  0408ط: إومم، .اًمٜماذ: دار هجر

اًمٜماذ: ، ـه(0393حمٛمد اًمٓماهر سمـ قماؿمقر )اعمتقرم : : رار واًمتٜمقاراًمتح .8

 .ـه 0984ؾمٜمة اًمٜمنم: . شمقٟمس –اًمدار اًمتقٟمًٞمة ًمٚمٜمنم 

ء اًمٌٖمقي : شمٗمًػم اًمٌٖمقي .9 أبق حمٛمد احلًلم سمـ ُمًٕمقد سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمرا

اًمٜماذ: دار إطمٞماء . قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي ، حت٘مٞمؼ:ـه(501اًمِماومٕمل )اعمتقرم: 

 .ـه 0421ط: إومم، .سمػموت –رب اًمؽماث اًمٕم

أبق حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد اًمتٛمٞمٛمل، : اسمـ أب طماشمؿشمٗمًػم  .01

: أؾمٕمد حمٛمد ، حت٘مٞمؼـه(327اسمـ أب طماشمؿ )اعمتقرم:  ،احلٜمٔمكم، اًمرازي

 -ط: اًمًاًمًة اًمًٕمقداة.  –اًمٜماذ: ُمٙمتٌة ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًمٌاز . اًمٓمٞمب

 .ـه0409

قر سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اجلٌار سمـ أبق اعمٔمٗمر، ُمٜمّم: شمٗمًػم اًمًٛمٕماين .00

، ـه(489أمحد اعمروزى اًمًٛمٕماين اًمتٛمٞمٛمل احلٜمٗمل صمؿ اًمِماومٕمل )اعمتقرم: 

اًمٜماذ: دار اًمقـمـ، . ااه سمـ إسمراهٞمؿ وهمٜمٞمؿ سمـ قمٌاس سمـ همٜمٞمؿ حت٘مٞمؼ:

 .م0997 - ـه0408ط: إومم،  -اًمرااض 
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ـه( حت٘مٞمؼ: 301شمٗمًػم اًمٓمؼمي: حمٛمد سمـ ضمرار، أبق ضمٕمٗمر )اعمتقرم:  .02

قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، سماًمتٕماون ُمع ُمريمز اًمٌحقث واًمدراؾمات  د.

 .م2110 -ـه  0422: إومم، ط اًمٜماذ: دار هجر. ،اإلؾمالُمٞمة سمدار هجر

أبق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ أب سمٙمر سمـ ومرح : شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل .03

 حت٘مٞمؼ: أمحد، ـه(670إنّماري اخلزرضمل ؿمٛمس اًمداـ اًم٘مرـمٌل )اعمتقرم: 

ط: اًم٘ماهرة.  –اًمٜماذ: دار اًمٙمتب اعمٍماة . اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش

 .م0964 -ـه 0384اًمًاٟمٞمة، 

أبق اًمٗمداء إؾممقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمًػم اًم٘مرر : شمٗمًػم اسمـ يمًػم .04

: ؾماُمل سمـ حمٛمد ؾمالُمة، حت٘مٞمؼ ـه(774اًمٌٍمي صمؿ اًمدُمِم٘مل )اعمتقرم: 

 م.0999 -ـه 0421 ،: اًمًاٟمٞمة. طاًمٜماذ: دار ـمٞمٌة

مجال اًمداـ أبق اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد : شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس .05

ط: إومم، . تسمػمو – اًمٜماذ: دار اًمٗمٙمر، ـه(597اجلقزي )اعمتقرم: 

 .م2110 - ـه0420

أبق قمٛمر اقؾمػ سمـ  :اًمتٛمٝمٞمد حا ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕماين وإؾماٟمٞمد  .06

، ـه(463تقرم: قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمؼم سمـ قماصؿ اًمٜمٛمري اًم٘مرـمٌل )اعم

اًمٜماذ: وزارة . حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك سمـ أمحد اًمٕمٚمقي، حمٛمد قمٌد اًمٙمٌػم اًمٌٙمري

 .ـه0387قمام اًمٜمنم: اعمٖمرب.  –قمٛمقم إوىماف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞمة 

أبق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ : ُتذاب اًمتٝمذاب .07

اًمٜمٔماُمٞمة،  اًمٜماذ: ُمٓمٌٕمة دائرة اعمٕمارف، ـه(852طمجر اًمٕمً٘مالين )اعمتقرم: 

 .ـه0326ط: إومم، . اهلٜمد
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ج اًمداـ أبق : اًمتقوٞمح ًمنمح اجلاُمع اًمّمحٞمح .08 اسمـ اعمٚم٘مـ ها

: دار ، حت٘مٞمؼـه(814طمٗمص قمٛمر سمـ قمكم سمـ أمحد اًمِماومٕمل اعمٍمي )اعمتقرم: 

 .م2118 -ـه  0429ط: إومم، . دُمِمؼ - اًمٜماذ: دار اًمٜمقادر. اًمٗمالح

 .ٕب ىمتادة اجلٝماد وآضمتٝماد: شم٠مُمالت ذم اعمٜمٝمج .09

 .اجلٝماد اًمٗمراْمة اًمٖمائٌة عمحٛمد ومرج .21

: اخلقارج شمارخيٝمؿ ويراؤهؿ آقمت٘ماداة وُمقىمػ اإلؾمالم ُمٜمٝما .20

هماًمب سمـ قمكم قمقاضمل، رؾماًمة ُم٘مدُمة ًمٜمٞمؾ درضمة احاضمًتػم ذم ىمًؿ اًمٕم٘مٞمدة 

 ـه.0399 -ـه 0398ضماُمٕمة اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزاز، يمٚمٞمة اًمنمإمة.  –

اـ أبق اًمٕمٌاس أمحد سمـ قمٌد شم٘مل اًمد: درء شمٕمارض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ .22

احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أب اًم٘ماؾمؿ سمـ حمٛمد اسمـ شمٞمٛمٞمة احلراين 

. حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر حمٛمد رؿماد ؾمامل، ـه(728احلٜمٌكم اًمدُمِم٘مل )اعمتقرم: 

 -ـه 0400ط: اًمًاٟمٞمة، . اًمٜماذ: ضماُمٕمة اإلُمام حمٛمد سمـ ؾمٕمقد، اًمًٕمقداة

 .م0990

أقمقؿمت.  سمٙمػم سمـ ؾمٕمٞمد :ٕصقل اإلسماوٞمةدراؾمات إؾمالُمٞمة ذم ا .23

 م.0988 -ـه 0418اًم٘ماهرة. اًمٓمٌٕمة: اًمًاًمًة.  –اًمٜماذ: ُمٙمتٌة وهٌة 

قمٌد اًمرمحـ سمـ أب سمٙمر، ضمالل : اًمدر اعمٜمًقر ذِم اًمتٗمًػم سماح٠مثقر .24

 سمػموت. –اًمٜماذ: دار اًمٗمٙمر ، ـه(900اًمداـ اًمًٞمقـمل )اعمتقرم: 

اـ أبق اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ مجال اًمد :زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم .25

. قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي ، حت٘مٞمؼ:ـه(597قمكم سمـ حمٛمد اجلقزي )اعمتقرم: 

 .ه0422 -ط: إومم سمػموت.  –اًمٜماذ: دار اًمٙمتاب اًمٕمرب 
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حمٛمد  ، حت٘مٞمؼ:ـه(458أبق سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل )اعمتقرم:  :اًمٙمؼمىاًمًٜمـ  .26

ـه  0424: اًمًاًمًة، طسمػموت.  – اًمٜماذ: دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة. قمٌد اًم٘مادر قمٓما

 .م2113 -

أبق قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞمب سمـ قمكم اخلراؾماين، : اًمٙمؼمىاًمًٜمـ  .27

اًمٜماذ: ُم١مؾمًة  .طمًـ قمٌد اعمٜمٕمؿ ؿمٚمٌل ، حت٘مٞمؼ:ـه(313اًمٜمًائل )اعمتقرم: 

 .م2110 -ـه  0420ط: إومم، سمػموت.  –اًمرؾماًمة 

أبق احلًـ قمكم سمـ ظمٚمػ سمـ  ،اسمـ سمٓمال: ذح صحٞمح اًمٌخاري .28

دار اًمٜمنم: . حت٘مٞمؼ: أبق متٞمؿ ااه سمـ إسمراهٞمؿ، ـه(449اعمٚمؽ )اعمتقرم:  قمٌد

 .م2113 -ـه 0423ط: اًمًاٟمٞمة، . ااضاًمر –ُمٙمتٌة اًمرؿمد 

أبق زيمراا حمٞمل اًمداـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي : ذح صحٞمح ُمًٚمؿ .29

: اًمًاٟمٞمة، سمػموت، ط –ـه(، اًمٜماذ: دار إطمٞماء اًمؽماث اًمٕمرب 676)اعمتقرم: 

 ـه.0392

، ـه(320أبق ضمٕمٗمر سماًمٓمحاوي )اعمتقرم: أصمار: ُمِمٙمؾ  ذح .31

 0405 -ط: إومم . اًمٜماذ: ُم١مؾمًة اًمرؾماًمة. ؤوطاحت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞمب إرٟم

 .م0494ـه، 

يُّ اًمٌٖمدادي ة: اًمنمإم .30 أبق سمٙمر حمٛمد سمـ احلًلم سمـ قمٌد اهلل أضُمرِّ

 .: اًمديمتقر قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ ؾمٚمٞممن اًمدُمٞمجل، حت٘مٞمؼـه(361)اعمتقرم: 

 .م0999 -ـه  0421ط: اًمًاٟمٞمة، اًمرااض.  –اًمٜماذ: دار اًمقـمـ 

حمٛمد سمـ إؾممقمٞمؾ أبق قمٌداًمٚمف اًمٌخاري اجلٕمٗمل، صحٞمح اًمٌخاري:  .32

اعمح٘مؼ: حمٛمد زهػم سمـ ٟماس اًمٜماس، اًمٜماذ: دار ـمقق اًمٜمجاة )ُمّمقرة قمـ 
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اًمًٚمٓماٟمٞمة سم٢مواومة شمرىمٞمؿ شمرىمٞمؿ حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌاىمل(، اًمٓمٌٕمة: إومم، 

 .ـه0422

ُمًٚمؿ سمـ احلجاج أبق احلًـ اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمًاسمقري صحٞمح ُمًٚمؿ:  .33

ـه(، اعمح٘مؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌاىمل، اًمٜماذ: دار إطمٞماء اًمؽماث 260)اعمتقرم: 

 سمػموت. –اًمٕمرب 

 :دار اًمنموق، ط -ه( 0385ؾمٞمد ىمٓمب )اعمتقرم: ذم فمالل اًم٘مرين:  .34

 .ـه0402 -اًمًاسمٕمة قمنم 

حمٛمد اًمٚمخٛمل اًمٖمرٟماـمل اًمِمٝمػم إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ : آقمتّمام .35

اًمٜماذ: دار اسمـ . سمـ قمٞمد اهلالزم حت٘مٞمؼ: ؾمٚمٞمؿ، ـه(791سماًمِماـمٌل )اعمتقرم: 

 .م0992 -ـه 0402ط: إومم، . قمٗمان، اًمًٕمقداة

ـهل(، اًمٜماذ: دار اًمنموق. 0385: ؾمٞمد ىمٓمب )اًمٕمداًمة آضمتمقمٞمة .36

 م.0993 -ـه 0403ط: اًمًاًمًة قمنم. 

، ـه(328اسمـ قمٌد رسمف إندًمز )اعمتقرم: أبق قمٛمر، : اًمٕم٘مد اًمٗمراد .37

 .ـه 0414ط: إومم، سمػموت.  –اًمٜماذ: دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة 

أبق اًم٘ماؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمرو سمـ أمحد، : اًمٗمائؼ ذِم همراب احلداث .38

حمٛمد -قمكم حمٛمد اًمٌجاوي  ، حت٘مٞمؼ:ـه(538اًمزخمنمي ضمار اهلل )اعمتقرم: 

 .ط: اًمًاٟمٞمةًمٌٜمان.  – اًمٜماذ: دار اعمٕمرومة. أبق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ

أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أبق سمنمح صحٞمح اًمٌخاري:  ومتح اًمٌاري .39

سمػموت،  -اًمٜماذ: دار اعمٕمرومة ـه(، 852) اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين اًمِماومٕمل

 ـه.0379
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قمٌد اًم٘ماهر سمـ ـماهر سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل : اًمٗمرق سملم اًمٗمرق .41

اٞمٜمل، أبق ُمٜمّمقر )اعمتقرم:  اًمٜماذ: دار ، (ـه429اًمٌٖمدادي اًمتٛمٞمٛمل إؾمٗمرا

 م.0977اًمٓمٌٕمة: اًمًاٟمٞمة، سمػموت.  –أوماق اجلدادة 

. اًمٜماذ: مجٕمٞمة قمدوان ضمٝمالن :اًمٗمٙمر اًمًٞماد قمـ اإلسماوٞمة .40

ئر.  –اًمؽماث   م، سمدون ـمٌٕمة. 0991 -ـه 0401اًم٘مرارة، همردااة، اجلزا

 :اًم٘ماقمدة وداقمش وأظمقاُتا ٟما...اًم٘مّمة اًمٙماُمٚمة خلقارج قمٍم .42

محص، دار اإلُمام ُمًٚمؿ  –. اًمٜماذ: دار اًمؼمازي ٞمداعمحٞمٛمسمـ صاًمح إسمراهٞمؿ 

 ه.0436اعمداٜمة اعمٜمقرة. ط: إومم.  –

أبق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ طمجر : ًمًان اعمٞمزان .43

اًمٜماذ: اهلٜمد.  –دائرة اعمٕمرف اًمٜمٔماُمٞمة  ، حت٘مٞمؼ:ـه(852اًمٕمً٘مالين )اعمتقرم: 

 .م0970 -ـه 0391ط: اًمًاٟمٞمة، سمػموت.  – ُم١مؾمًة إقمٚمٛمل

ر إثراة ًمنمح اًمدرة اعمْمٞمة  .44 ر اًمٌٝمٞمة وؾمقاـمع إها ًمقاُمع إنقا

ؿمٛمس اًمداـ، أبق اًمٕمقن حمٛمد سمـ أمحد سمـ ؾمامل  :ذم قم٘مد اًمٗمرىمة اعمروٞمة

 –اًمٜماذ: ُم١مؾمًة اخلاوم٘ملم وُمٙمتٌتٝما ، ـه(0088اًمًٗماراٜمل احلٜمٌكم )اعمتقرم: 

 .م0982 -ـه  0412 -ط: اًمًاٟمٞمة دُمِمؼ. 

أبق احلًـ ٟمقر اًمداـ قمكم سمـ أب سمٙمر  :ئد وُمٜمٌع اًمٗمقائدجمٛمع اًمزوا .45

اًمٜماذ: . طمًام اًمداـ اًم٘مدد ، حت٘مٞمؼ:ـه(817سمـ ؾمٚمٞممن اهلٞمًٛمل )اعمتقرم: 

 .م0994ـه،  0404قمام اًمٜمنم: . اًم٘ماهرة - ُمٙمتٌة اًم٘مدد

 .جمٛمققمة ومتاوى اعم٘مدد .46
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شم٘مل اًمداـ أبق اًمٕمٌاس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ : جمٛمقع اًمٗمتاوى .47

: قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىماؾمؿ، حت٘مٞمؼ ـه(،728ٛمٞمة احلراين )اعمتقرم: شمٞم

اًمٜماذ: جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمٌاقمة اعمّمحػ اًمنماػ، اعمداٜمة اًمٜمٌقاة، اعمٛمٚمٙمة 

 م.0995 - ـه0406اًمٕمرسمٞمة اًمًٕمقداة، قمام اًمٜمنم: 

أبق حمٛمد قمٌد احلؼ سمـ  :اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمتاب اًمٕمزاز .48

، ـه(542ـ سمـ متام سمـ قمٓمٞمة إندًمز اعمحارب )اعمتقرم: هماًمب سمـ قمٌد اًمرمح

سمػموت.  –اًمٜماذ: دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة . قمٌد اًمًالم قمٌد اًمِماذم حمٛمد حت٘مٞمؼ:

 .ـه0422 -ط: إومم 

أبق داود ؾمٚمٞممن سمـ  :ُمًائؾ اإلُمام أمحد روااة أب داود اًمًجًتاين .49

تاين )اعمتقرم:  ًْ ِج ًِّ . ق سمـ قمقض اهللحت٘مٞمؼ: ـمار، ـه(275إؿمٕمث اًم

 .م0999 -ـه  0421ط: إومم، . ُمٍم - اًمٜماذ: ُمٙمتٌة اسمـ شمٞمٛمٞمة

 ،أبق قمٌد اهلل احلايمؿ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل :اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم .51

. حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘مادر قمٓما، ـه(415اعمٕمروف سماسمـ اًمٌٞمع )اعمتقرم: 

 م.0991 -ـه0400ط: إومم، سمػموت.  –اًمٜماذ: دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة 

أبق قمٌد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ سمـ هالل سمـ : اإلُمام أمحدُمًٜمد  .50

قمادل ُمرؿمد،  -: ؿمٕمٞمب إرٟم١موط حت٘مٞمؼ ـه(،240أؾمد اًمِمٞمٌاين )اعمتقرم: 

ويظمرون، إذاف: د قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، اًمٜماذ: ُم١مؾمًة 

 م.2110 -ـه  0420اًمرؾماًمة، اًمٓمٌٕمة: إومم، 
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، ـه(292أبق سمٙمر اًمٌزار )اعمتقرم:  :ر اًمزظماراًمٌح=  اًمٌزارُمًٜمد  .52

ط: . اعمداٜمة اعمٜمقرة -اًمٜماذ: ُمٙمتٌة اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ جمٛمققمة ُمـ اعمح٘م٘ملم. 

 .م2119: م0988إومم، 

ؾمٚمٞممن سمـ أمحد، أبق اًم٘ماؾمؿ اًمٓمؼماين )اعمتقرم: : ُمًٜمد اًمِماُمٞملم .53

 –ًمة اًمٜماذ: ُم١مؾمًة اًمرؾما. محدي سمـ قمٌداعمجٞمد اًمًٚمٗمل ، حت٘مٞمؼ:ـه(361

 م.0984 –ه ل 0415ط: إومم، سمػموت. 

حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اخلٓمٞمب اًمٕمٛمري، أبق قمٌد اهلل، اعمّماسمٞمح:  ُمِمٙماة .54

. حمٛمد ٟماس اًمداـ إًمٌاين ، حت٘مٞمؼ:ـه(740وزم اًمداـ، اًمتؼمازي )اعمتقرم: 

 م.0985ط: اًمًاًمًة، سمػموت.  –اًمٜماذ: اعمٙمتب اإلؾمالُمل 

بق إقمغم سمـ أمحد طمًـ أ: اعمّمٓمٚمحات إرسمٕمة ذِم اًم٘مرين .55

ختراج: حمٛمد . شم٘مداؿ: حمٛمد قماصؿ احلداد، ـه(0399اعمقدودي )اعمتقرم: 

 سمدون. ٟماس اًمداـ آًمٌاين.

أبق سمٙمر قمٌد اًمرزاق سمـ ُهام سمـ ٟماومع احلٛمػمي : قمٌد اًمرزاقُمّمٜمػ  .56

اًمٜماذ: . طمٌٞمب اًمرمحـ إقمٔمٛمل ، حت٘مٞمؼ:ـه(200اًمٞممين اًمّمٜمٕماين )اعمتقرم: 

 ـه.0413ط: اًمًاٟمٞمة، . اهلٜمد -ٛملاعمجٚمس اًمٕمٚم

ؾمٚمٞممن سمـ أمحد، أبق اًم٘ماؾمؿ اًمٓمؼماين )اعمتقرم: اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم:  .57

 –: ُمٙمتٌة اسمـ شمٞمٛمٞمة . اًمٜماذمحدي سمـ قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل ، حت٘مٞمؼ:ـه(361

 -ـه  0405إومم،  :ط اًمرااض، –دار اًمّمٛمٞمٕمل . ط: اًمًاٟمٞمةاًم٘ماهرة. 

 .م0994
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ـ ومارس سمـ زيمرااء اًم٘مزواٜمل اًمرازي، أمحد سم: ُمٕمجؿ ُم٘مااٞمس اًمٚمٖمة .58

اًمٜماذ: دار . : قمٌد اًمًالم حمٛمد هارون، حت٘مٞمؼـه(395أبق احلًلم )اعمتقرم: 

 سمدون ـمٌٕمة. م.0979 -ـه 0399 .اًمٗمٙمر

أبق اًم٘ماؾمؿ احلًلم سمـ حمٛمد اعمٕمروف : اعمٗمردات ذِم همراب اًم٘مرين .59

. داوديصٗمقان قمدٟمان اًم ، حت٘مٞمؼ:ـه(512سماًمراهمب إصٗمٝماٟمك )اعمتقرم: 

 .ـه0402 -ط: إومم . دُمِمؼ سمػموت -اًمٜماذ: دار اًم٘مٚمؿ، اًمدار اًمِماُمٞمة 

أبق اًمٕمٌاس أمحد سمـ : اعمٗمٝمؿ حا أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمتاب ُمًٚمؿ .61

اًمٜماذ: ، جمٛمققمة ُمـ اعمح٘م٘ملم ـه( 656 - 578قمٛمر سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مرـمٌل )

 ط:. سمػموت دُمِمؼ، – سمػموت، دار اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞمب دُمِمؼ، – دار اسمـ يمًػم

 .م0996 -ـه  0407إومم، 

أبق احلًـ إؿمٕمري  :ُم٘مآت اإلؾمالُمٞملم واظمتالف اعمّمٚملم .60

ٟمز ؿمتااز، سمٛمداٜمة . صححف: هٚمٛمقت راؽم، ـه(324)اعمتقرم:  اًمٜماذ: دار ومرا

 .م0981 -ـه  0411 ،ط: اًمًاًمًة. أخمٟمٞما –ومٞمًٌادن 

أبق اًمٗمتح حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمراؿ سمـ أبك سمٙمر أمحد : اعمٚمؾ واًمٜمحؾ .62

 .اًمٜماذ: ُم١مؾمًة احلٚمٌل، ـه(548ِمٝمرؾمتاين )اعمتقرم: اًم

 :اعمٜمت٘مك ُمـ ُمٜمٝماج آقمتدال ذم ٟم٘مض يمالم أهؾ اًمرومض وآقمتزال .63

ؿمٛمس اًمداـ أبق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمًمن سمـ ىَماْامز اًمذهٌل )اعمتقرم: 

 .حمب اًمداـ اخلٓمٞمب ، حت٘مٞمؼ:ـه(748

٘مدراة: شم٘مل اًمداـ أبق ُمٜمٝماج اًمًٜمة اًمٜمٌقاة ذم ٟم٘مض يمالم اًمِمٞمٕمة اًم .64

اًمٕمٌاس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أب اًم٘ماؾمؿ سمـ 
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: حمٛمد حت٘مٞمؼ ـه(،728حمٛمد اسمـ شمٞمٛمٞمة احلراين احلٜمٌكم اًمدُمِم٘مل )اعمتقرم: 

رؿماد ؾمامل، اًمٜماذ: ضماُمٕمة اإلُمام حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞمة، اًمٓمٌٕمة: إومم، 

 م.0986 -ـه  0416

. ُمِمٝمقر سمـ طمًـ ، حت٘مٞمؼ:ـه(791اًمِماـمٌل )اعمتقرم: : تاعمقاوم٘ما .65

 .م0997 - ـه0407. ط: إومم. اًمٜماذ: دار اسمـ قمٗمان

. اًمٜماذ: دار ظمٚمٞمٗماتحمٛمد د. قمقض  :ٟمِم٠مة احلريمة اإلسماوٞمة .66

 م.0978جمدٓوي. ط: إومم، 

جمد اًمداـ أبق اًمًٕمادات اعمٌارك : اًمٜمٝمااة ذِم همراب احلداث وإثر .67

ٛمد سمـ حمٛمد اسمـ قمٌد اًمٙمراؿ اًمِمٞمٌاين اجلزري اسمـ إثػم سمـ حمٛمد سمـ حم

 .حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜماطمل - يـه(، حت٘مٞمؼ: ـماهر أمحد اًمزاو616)اعمتقرم: 

 م.0979 -ـه 0399سمػموت،  -اًمٜماذ: اعمٙمتٌة اًمٕمٚمٛمٞمة 
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