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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ـ المقدمة.

،لنحمددلولسنعددهع نسلسنعددهونرو،لسنعددس ل ددمهلمدد لربلالعددملم  لالحمددلله

 هلولهللالفد لملدلللدس،لسمد ل لد للفد لشرسرلأننعنم،لسم لع ئمتلأعمملنم،لم ل

سأشددهللأ لمحمددلادلع ددلوللإلددسلإالهللالسحددلولالشددر  للددس،لهددمللللددس،لسأشددهللأ لا

سرعسلسلاألم  ،لأرع سلر نملل نمسلكمفةلل خرجهملم لالظ ممتلإلد لالندسر،لال هدمل

لصللسع ملس مر لع  سلسع  لآلسلسأصحم سلسم له عهمل إحعم لإل ل سملالل  .

 وبعد:

مدد لاألصددسللالعظ مددةلالهددألهددألمدد لأصددسللل ننددملالددسا لل عدد مللإ 

سأه س,لساعهزازلالنرلل ل ندسلسفخدرول إعد مسلمهمدملكمندتلأحدساللم درلالمعد م  ل

قسةلسهقلمملسحلمرة,لسمهمدملكمندتلأحدساللالمعد م  للدعنملسهخ ندملسهنرقدم،لسال

هق  دلهمل جسزل حمللم لاألحساللأ لههخ لقدسةلالكندمرلسلدعللالمعد م  ل ر عدةلل

كمدددمل دددلعسلإلددد ل لددد لالمندددمفقس لسالمنهزمدددس ،ل لددد لأ لل،سمعدددسمملل هشددد سل هدددم

لدملهندربل د  لحدمللل،سنهدتلعد لهق  دلهمل،النصسصلالهألحرمتلالهشد سل ملكندمر

اللعللسالقسة؛لأل لالمعد مل معدهعمعهسلالهم دزل ل ندسلسالنخدرل إعد مسلحهد لفدأل

لعملإل سلر نمله مر لسهعمل ،مإلع ملسالنخرل سللحملللعنسلسهأخرو،لسااعهزازل 

ل لقَدْساد ساعه رولم لأحع لالقسللسأحع لالنخر;لح ثلقمللعزلسجل:}لَسَمْ لأَْحَعد  

ْعِ ِم َ ل{. ملَسقَمَللإِنَّنِألِمَ لاْلم  ِلَسَعِمَللَصمِلحد ْ لَلَعملإِلَ لَّللاَّ ِممَّ
ل(1)

ساهصددمال هدد الالنكددرلاألصدد للهددرللهدد ولاألنددسا لمدد لالمصددع حمتلفددأل

،لسل علهملال عض،للحل ثل اتلالص ةل سا لاألفرالللل نهملالحن للأسادلأصسللا

لسهسلممل عللم لهرا علاألمةلسهممعكهملسجع هملسحلةلساحلةلالههنك ،لقمللهعمل 

ةدلَساِحَلةدلَسأَنَملَر ُّك ْملفَمهَّق سَ { ه ك ْملأ مَّ لَهِ ِولأ مَّ :}لَسإِ َّ
سهن نألع  له ولالسحدلةلسهد ال(ل2)

أفكددمرلالمحددلف  لفددأللراعددةلاألعددمن ل،لسالهددألهددألفددألاألصددللالعددربلالهكددمهلل

ل(.لأقساللالن ألص  لهللالع  سلسع مالمسص ةلل مهس )

فمممل هع  سلال حثلسالعنم ةل سلسمعرفهسلهسله د لالمصدع حمتلساألقعدممل

دلجدز لمد للراعدةل الهألأسرلهملع مم لالعنةلفألكهبلأصسللالحل ث،لسهألأ لم

                                                 
 [ل.33(]فص ت:ل1)
 [.52(]المؤمنس :ل2)
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هملح قةلم لح قمتلإعنمللاألحمل ثلالهألع  هململارلاألحكمملفألع ملاللرا ة،لإ لإن

له الالل  لالحن ل.ل

،لفملساجدبلأ ل[لمعرفدةلالمدسالألمد لالدرساةلسالع مدم ]لسم له ولاألقعممل

هععدد لمددمل نمعدد هملمدد لااههمددممل ددإزا لمددمل ن وددألع دد لعملددبلالع ددملفددألهدد ال

لالهخصصلاللق قلهحص  سلسالعنم ةل س.

،لسف دسل(2)فألالمقلمةل(1)الرا علسالعهس لعنللا  لالص حسه الالنس لهسل

 قسل:لسف مملنرس سلع لع للالرحم ل  لز لل  لأع ملقمل:للمملممتلالع مللةلصمرل

فكدم لفق هدملل،فإ لهللالننعهمل قرشأل،النقسلفألجم علال  لا لإل لالمسالألإالالمل نة

ل و رلملافع:لعع لل  لالمع ب.

ال عضلالم ل،لفقللكم لح نئ لم لالعدربلم درلقمللا  لالص ح:لسفأله 

ا  لالمع بلفقهم لأئمةلمشمه ر،لمنهملالشع ألسالنخعأ،ل للجم دعلفقهدم لالمل ندةل

لل(3)عسىلع  مم ل  ل عمر,لسهللالأع م.الع عةلال   لمنهملا  لالمع بلعربل

قدمئ د:لسأندملمدعلا د لالصد حلف مدملقدمل،لل(4)س ع قلالش خلمحمللأ دسلشده ة

ال  ددزملمدد لالعدد ملةلالع م ددةلأ لال كددس لهنددم لع مددم لعددربلأصدد  لع دد لأنددسل

ا دد للللم ددرهملإ للددمل كسنددسالفددسقهملأسلمددف هم،لفهددمل قمر سنهم،...قددمل:لسلددسلأ ل

الص حلأ رزلعدنلوللكدم للندملمعدسلمسقدللآخدر،لسلكندسلعدسىلالعدنللع دم،لسعدألل

                                                 
عد م  لهَِقدّألالدّل  ،لأَ  دسل1) سَعد ،لاإِلَمدمملمنهدألاْلم  ْحَم ل  لم  (لهَِقّألالّل  لاْ  لالّص حلع فَْمم ل  لع للالرَّ

لّل  لاْلكْرِلللالشهرزسرللالشَّمفِِعأ،لسلللعنةلع علَسهِْعع  لَعْمرسلاْ  لاإِلَممملال مر لأ ألاْلقَمِعملَصَ حلا
لنَق سلَساِللولإِلَ ل َسَخْمعِممئة،لَسه سفِّألعنةلفََ ثلَسأَْر َع  لسِعهِممئَة،لهنقسلع  لَساِللولالّص حل شهرزسر،لفمَّ

لَّةلس ر لفِألاْلَمْ َهب.ل  اْلمسصل،لفمشهولل َهملم 
ل(.326ل/8(،لع قمتلالشمفع ةلالك رىلل ع كأل)26ل/20 نظر:لالسافأل ملسف متل)

(،لفهحل184(،لألن ةلالعراقأ،لتلممهرلالنحلل)ص:ل501(لمقلمةلا  لالص ح،لتلممهرلفحل)ص:ل2)
 (.4/395المو ثل شرحلألن ةلالحل ثل)

 (.505(مقلمةلا  لالص حل،لتلفحلل)ص:ل3)
الساقعدةل«من دةلجندم »رحمدسلهللال قر دةلالع مةلاللكهسرلمحملل  لمحملل  لعس  ملأ دسلشده ة،لسلدلل(ل4)

شدساللل25ع  للنمللنهرلالن للفدر لرشد للالهم عدةللمركدزلسمل ندةللعدسبلمحمفظدةلكندرلالشد خلفدأ)
م(،لأهددمَّلحنددظلنصدللالقددرآ لالكددر مل كهَّدمبلالقر ددةلإلدد لجمندبلهع ددملالقددرا ةل15/9/1914ل-هد ل1332

دل ك  دةلأصدسللالدل  ،لفدملرقدألإلد لأعددهم لسالكهم دة,لسأصدسللالل  ...أخد لالشدهملةلالعمل دة,لع د  لمل رعدم
معمعل,لفملأعهم .لفملع  لعم لادللك  ةلأصسللالل  ل أع سع....انهقللإل لجسارلر سلفألأ مملع للالنعر,ل

،لسلدسلالعل دللمد لم(...15/7/1983ل-هد ل1403فألص محل سملالجمعةلالمسافقل)الخدممسلمد لشدسالل
لدث،لفدأللسحدةلالهعر دلل كهم دسلالسعد علفدألع دسملسمصدع حلالمؤلنمت.لنق لع لالشمم ةلاإلصدلارلالفم

 الحل ث.
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لحع ل  لأ دألع لله ولال  لة؟لقمل:لال ْلم لأهللال صرة:لمَلل عضلاألعرابلرج دل

الحع لال صرل.لقمل:لأمسل لهس؟لقمل:لنعم.لقمل:لف ملعملهم؟لفقمل:ل حمجههملإل ل

ع مدسلسعدلملاحه مجدسلإلد للن دمهم.لفقدمللاألعرا دأ:لهد اللعمدرلأ  د لهدسلالعدؤلل,ل

سأ لملفقللكم ل كللمصرلم لاألمصدمرلمد لالع مدم لالعدربلاألصد  لكف درس ،ل

لع مم.لسل سل  زملأ ل ح علالزهرلل كللهؤا 

قمللأ سلشده ة:لسمهمدمل كد لمد لشدأ لفهد ال دللللالدةلسالدحةلع د لأ ل

ال   للخ سالفألاإلع ملم لم رلالعربللخ دسالسهدملمخ صدس للهد الالدل  لمم دةل

سأنهملعسلسالعلملهدسل هملالسا دمتللعدلملعدر  ههمل مدملهدسلأهدملمد لل،اإلخ ص

سأنهملإ لل،إلممرةلسالسزارةالسا ةلسهسلالع م،لسلمل زاللالع ملإل لسقهنمله الفسبلا

دل  حنظدس لالقدرآ لسالحدل ثلل، مألصللفقدللصدمرسالعر دمل دملمر  للمل كسنسالعر م

كممل حنظلالعرب،لس هك مس لالعر  ةلالنصح لكممل هك ملالعدربلاألصد  ,لسهدسل

دل هللفلالحمدللسالمندةلع د لنعمدةلل،م لأقسىلاألللةلع  لأ له الالل  لل  لإلهدألحقدم

ل(1)اإلع م.

 ب اختيار الموضوع.ـ أسبا

(لإ رازلجهسللع مم لالعنةلالشدر نةلفدألهمحد صلاألحمل دث،لسلراعدةلكدللمدمل1)

لقل ملرساةلم لخ لله ولالمصع حمتلالحل ف ةلالمهخصصة.  هع

(لالعنم دددةل هددد ولالمصدددع حمتلاللق قدددةلسهأصددد  هملسنشدددرهمل ددد  لع  دددةلالع دددمل2)

الحمجدةلل سقدسللالمهخصص  ،للمدملفدألمعرفههدملمد لفسائدللجمدة،لسخمصدةلعندلل

لع  لأحساللالرساة،لسالمقمرنةل   لاألعمن ل.

 ـ خطة البحث.

 هكس لهد الال حدثلمد لمقلمدة،لسم حفد  ،لسخمهمدة،لفدملفهدرسلل مراجدعل

لسالمصملرلالع م ة،لسآخرلل محهس مت.

 لأمملالمقلمةل كرتلف هملأع مبلاخه مرلالمسلدس ،لسخعدةلال حدثلسمنهجدألفدأل

لاللراعة.

 ريف الموالي،وفوائد دراستها.ـ المبحث األول: تع

                                                 
ل(.693(لالسع علفألع سملسمصع حلالحل ثل)ص:ل1)
ل
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 وفيه مطلبان: 

 *المطلب األول: تعريف الموالي.

 *المطلب الثاني: فوائد دراسة الموالي.

 ـ المبحث الثاني: أقسام الموالي دراسة تفصيلية. 

 وفيه خمسة مطالب:

 *المطلـب األول : والء العتاقة.

 *المطلـب الثاني: والء اإلسالم.

 الِحْلف. *المطلـب الثالث: والء

 *المطلـب الرابع: والء المالزمة.

 *المطلب الخامس: والء االلتقاط .

 ـ الخاتمة: لخصت فيها أهم النتائج.

 ـ الفهارس العلمية: المصادر والمراجع، ثم محتويات البحث.

 ـ منهج الدراسة.

 لاعهعرلتلالم حف  لالعدم ق  لفدألخعدةلال حدثل مللراعدةلحعدبلالهقعد ملالد لل

دلفأل ل ل نصدسصلالقدرآ لالكدر م،لسمصدملرلالعدنةلالمعهدرةلأشرتللس،لم عهع نم

سالمعدددددمجم،لسالشدددددرسح،لل،النقدددددسلساألحكددددمم،لسال ودددددةمددددد لالمعددددنلةلسم رهدددددم،ل

لسالمخهصرات،لسالهه   مت،لسم رهملمممل خلملاللراعة.

 لعدزستلاي دمتلالقرآن دةلالهدألسرلتلفدألال حدثلإلد لمسالدعهملفدألالمصدحلل

لسرقملاي ةلفألالهممشل   لمعقسفه  لهك ال]...[.الشر لل  كرلاعملالعسرة،ل

 لأمدملاألحمل دثلالهدألأسرلههدملفدألال حدثلفخرجههدملمد لمصدملرهملاألصد  ةلمد ل

لالصح ح  .فألالهخر جلكهبلالعنةلالمعنلة،لسممل ملأعهملل

 لفإ لكم لالحل ثلفدألالصدح ح  لأسلأحدلهمملاكهن دتل دملعزسلإل همدم،ل د كرلاعدمل

سرقملالجز لسرقملالصنحة،لسأقلملفألالهخدر جلمد ل كدرتلالكهمب،لساعملال مب،ل

للنظس.
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 لفإ للملأجللالحل ثلفألالصح ح  لأسلأحدلهمم،لرجعدتلإلد لم رهمدملمد لكهدبل

الرسا ةلالمعنلة،لفملألرسلاإلعنملل ملهممشلحه لهلحللرجةلالحل ثلمد لخد لل

 دلل،لسهد الق قساعللالجرحلسالهعل ل،لسأقساللاألئمةلحعبلقساعللأصدسللالحدل ث

لجلاد.

 ددلقمددتل عددرضلأقددساللالع مددم لف مددمل خددلملالمعددألة،لسع قددتلع  هددملعنددللالحمجددة،ل

سالهزمددتلعنددللالنقددللمدد لأللمرجددع،لأسلااعددهنملةلمنددسلاإلشددمرةلإلدد لرقددملالجددز ل

دل دأننأل كدرتلع عدمتلالمراجدعل سالصنحةلسسلعهسل   لقسع  لهك ا)...(،لع مدم

،لسمدملسرللفدأل ةلاإلعملدةسالمصملرلمره ةلع  لحرسللالمعجملفألالنهرسلخش

)ت(لإنمملهسلاخهصمرللك مةلهحق ق،لكمملحرلللالهممشلم لهسف قلالمرجعل رمز

لأ لالرمزل حرل)ع(إنمملهسلاخهصمرللك مةلع عة.

 لهرجمتللألع مل إ جمز،لس ل لعنلل كدرلالع دملألسللمدرةلفقدع،لحهد لال عدسلل

لال حث.

ل ددث،لأسلم رهددملمدد ل ددلشددرحتلالمنددرلاتلالور  ددةلالهددألسرلتلفددأل عددضلاألحم

دلفأل ل ل كهدبل النصسص،لسعرفتل ملمصع حمتلأفنم لعرضلالمع ب،لمعهع نم

مر ددبلالحددل ثلسشددرسحس،لسمعددمجملال وددة،لسكهددبلالهعر نددمت.لسهللالمدد لسرا ل

لالقصل.

 وكتبه أبو محمد:

 دكتور/ عيسى محمد عيسى شحاته

مدرس الحديث وعلومه بجامعة 

 األزهر.
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 المبحث األول:

 (الي، وفوائد دراستهاتعريف المو)

 *المطلب األول: تعريف الموالي.

 أوالً: الموالي في اللغة.

لل(1)جمعلمسل ،لسمساة؛لأل لمنع لسمنع ةل جمعم لع  لمنمعلل*الموالي:

ل(2)مد لالمشددهر لال نعدألكمددملقدمللشدمسلالددل  لالعدخمسلل*والموول:: :لَساْع َددْملأَ َّ

ْشددهَرَل لِمددَ لاْلَمددْسلَ لِمددَ لاأْلَْعددَممِ لاْلم  لَساِحددل  ددسَعِةلِلك ددّلِ َكِةل ِمِاْشددهَِراِ لال َّْنِظددّأِلاْلَمْسل 

فَنَّدمةِ،ل ،ل َِكْعِرلاْلم  ْعهِق  لاْلم  ْنِعم  سَعةٌلِلْ َمْسلَ لِمْ لأَْع َ ،لَسه َسلاْلم  ْ ِ ;لإِْ لِهَألَمْسل  لَّ الّلِ

ل ِنَهِْحَهم، ْعهَق  َساْلَمْسلَ لِمْ لأَْعنََل،لَسه َسلاْلم 
لل(3)

فهددسلاعدمل قددعلع د لجممعددةلكف ددرة،لفهدس:لالددرب،لسالمملدد ،للأكثوور مون معنوو::فلوه 

سالعدد للسالمددنعم،للسالمعهددق،لسالنمصددر،لسالمحددب،لسالهددم ع،لسالجددمر،لسا دد لالعددم،ل

س  حدظلفدألل(4)سالح  ل،لسالعق دل،لسالصدهر،لسالع دل،لسالمعهدق،لسالمدنعملع  دس.ل

له ولالمعمنألأنهملهقسملع  لالنصرةلسالمح ة.

لم:لالمسل للَسلمساِلعلفِألك ملالعرب،لِمنهمملأ ل*لك

                                                 
 (.309ل/1النمئقلفألمر بلالحل ثل) )1(
حدلثل2) للالعخمسللشدمسلالدّل  ،لاْلم  َحمَّ لل  لأ أل كرل  لع فَْمم ل  لم  َحمَّ ْحَم ل  لم  لل  لع للالرَّ َحمَّ (لم 

مِرح.لسلللعنةلإِْحَلىلَسفََ فِ َ لَسفََممنِممئَة،لَسحلرلإم  لاْلَحمفِظلا  لحجرلَصِو رالفح بلإِلَْ ِسلالمؤرخلاْلجَل
دلمنهمل"لاللس لال مع،لفألأخ دمرل ِس.لسألللكه م الَحِل ث،لف زملمجملعس،لَسكهبلكف رالم لمصننمهسل َِخّعِ

ر ةلع د لاأللعدنةل"لسهدسلأجمدعلسأهقد لمد لأهللالقر لالهمععل"،ل"لسالمقمصللالحعنةلفألاألحمل ثلالجم
كهمبلالع سعألالمعم ل"ل ملجساهرلالمنهفرة،لفألاألحمل ثلالمشههرةل"،لسفألكدللساحدللمنهدملمدمللد سل
فألايخر،لسلسلشرحلع  لألن دةلالحدل ث،لسجدز لفدألاألحمل دثلالدسارلةلفدألالخدمهم،لسكهدمبل"لهحر درل

ملالصح حلالجممعل"،لسكهدمبل"لمن دةلالمحهدم ،لفدألالم زا ل"لسكهمبل"لعملةلالقمرى لسالعممع،لفألخه
خهملصح حلمع مل  لالحجم ،لق ل:هسفأل مكة،لسق لل ململ ندة،لسصد ألع  دسلممئ دةل جدممعللمشدقل دسمل

لالجمعةلفملثلعشرلفألالقعلةلعنةلافنه  لسهععممئة.للل
 عددللالقددر لل(،لال ددلرلالعددملعل محمعدد لمدد 54 دد1/53 نظددر:لالكساكددبلالعددمئرةل أع ددم لالمئددةلالعمشددرةل)

 (.184ل/2العم عل)
 (.399ل/4(لفهحلالمو ثل شرحلألن ةلالحل ثل)3)
 (.409ل/15(،للعم لالعربل)228ل/5(لالنهم ةلفألمر بلالحل ثلساألفرل)4)
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لهللالهَعَدملَ :}(لاْلمسل لفِدألالدّلِ  :لَسه دَسلاْلدَسِلأّل1) َلَمدْسلَ لل،لَسَ ِلدَ لقدسل  لَّللاَّ َ ِلدَ ل ِدأَ َّ

ْم{ لاْلَكمفِِر َ لاَلَمْسلَ للَه  الَِّ  َ َ اَمن ساْلَسأَ َّ
لل(1)

لاْلَمَساِلَ لِم لَسَرآئِ {(لسالمسل :لالعََص ة،لَسِمْنسلقسل سلعّزلسجلّل2) :ل}َسإِنِّألِخْنت 
لل(2)

لَسقَمَللال ِّْه ِّأل  خمعبل نألأ م ّة:

َسْ لادلَكَمملك ْنه ملهَكسن سنَم. نملَمْه دلَمساِل نملللاْمش سالر  ل(3)َمْه دل َنِألَعّمِ

لإِلَْ  لفعّزل ِِعّز لساْمهَنعل َمن3َ) ل(4)عه .(لَساْلمسل :لالح  ل،لَسه َسلم لاْنَلمَّ

دللالَمْسل لع  لِعهّةلأْسجدسس(ل4) ،لأ لدم ،لسااْ د   لالعَدّم،لسالعدمُّ،لساألخ  :لاْلمدسل .لا د  

سالعََصدد متلك هددم،لسالَمددْسلَ :لالنَّمِصددر،لسالَمددْسلَ :لالَّددِ لل َِ ددألَع َْ دد لأَْمددَر ،لقَددمَل:ل

ل(5)َسرجللَسا ،لسقسٌملَسا ،لفِألمعن :لسِلّأ،لَسأَْسِل م .

سااة،لَسه َسلالَِّ لل  ع ملع  ل ل لس  ساِل  .ل(لسالَمسل :5) لمسل لالم 

ْعهِقلأَنعملع  لَعْ لول ِعهْقس.6) ل(لَساْلمسل :لمسل لالنِّعمة،لَسه َسلالم 

ْعهَق،لأِلَنَّس ل نزللمنزلَةلاْ  لاْلعم،ل جبلع َ  لأَ لهَْنصرو،لسهَرفسل7) (لَساْلمسل :لالم 

إِ لَممَتلَسَالساِرَثللَس .
ل(6)

سالمسل لمد لالدسا :لسالدسا لفدألال ودة:لالقرا دة،لسالع قدةلالهدألهكدس ل د  ل(ل9)

افندد  لأسلأكفددر،لسالددسا ل أنساعددسلمدد لمحمعدد لاإلعدد م،لفك مددملزالتلالددرسا عل

سالع قددمتل دد  لالنددمسلك مددملكددم لألعدد لإلدد لالمح ددة،لسالسفددمبلسعددلملالهنددمز ل

ل(7)سالخصمم.

ل

                                                 
ل:ل )1( َحمَّ  [.11]م 
 .[5َمْر َم:ل]ل)2(
 (.178ل/2(،لالعقللالنر لل)39ل/4(لالكممللفألال وةلساأللبل)3)
 (.244ل/40(،لهم لالعرسسل)243ل/15(لهه  بلال وةل)4)
 (.408ل/15(للعم لالعربل)5)
 (.323ل/15(لراجعلهه  بلال وةل)7(،)6(،)5أرقمم) )6(
 (.688السع علفألع سملسمصع حلالحل ثل)ص:لل)7(
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دلللاْلدَسَا ِلكمملأ ل ل وَدةد:لل،سهدسل ِدمْلنَهْحِلَساْلَمدلِّل(ل1)َسِلّأِل َِمْعنَد لاْلق دْرِب.وَدةد:لِمدْ لاْلدأ لدم

قَمَر َة . عَمَسنَة لَساْلم  َساَاةِلَسِهَألاْلم  س ٌلِمْ لاْلم  اْلقََرا َة لَمأْخ 
ل(2)

. لِمْ لاْلَسْلأِ،لَسه َسلاْلق ْرب  ْشهَقٌّ  (3)سأ لملداْلَسَا :لالنُّْصَرة لَساْلَمَح َّة لم 

 الي في االصطالح.ثانيا: المو

للعممةل لالربلف س لكم لنظمم لقللظهرلفألعصر  لأ لاإلع م م لالمع سم

ههركزلع  هملجم علنساحألالح مةلااقهصمل ة،لسالع مع ة،لسااجهممع ة.لف مل ك ل

م لاإلص حلااجهممعألأ ل حّسلله الإل لهحر ملألسللسه ة،ل لل ؤلللهشر عل

لعس لفأ لف كس  ل ملوة، لألرار لإل  لفألإلومئس لألوأ لإ ا لكمم لسهأف رهم لنه جههم  

عصرنمله ال شكللفجمئألنظمملال نس لأسلالشركمتلالمعمهمةلأسلاعهخلاملالمساقعل

لفإقرارل لالعصسر. له   لفأ لااقهصمل ة لايلة ل هرسل لكم  لفملرق ق اإللكهرسن ة.

لاإلع ملل ربلكم لإ  لهحتلهأف رللرسراتلاجهممع ةلساقهصمل ةلقمهرة.

لنزلةلعمل ةل ع بلإ ممنهملسهل نهم عللهشرفهمل مإلع ململسقلل  غلالمسالأ

سع مهم،لحه لاإلممرةلحصللع  هدمل علدهم،لسهد ال دللللالدةلسالدحةلع د لأ ل

اإلع ملجعللالهنمللل   لالنمسل ملهقسى,لسهألجمم لالل  لسالع ملال مألنعمب،ل

ل(4)سع قل ل لهع  قملعم  ملفأللسلةلاإلع م.

رساولاإلممملمع ملفألصح حسلَعِ لاْ ِ لِشدَهمب ،لسل سلألللع  ل ل لمممل

ل لنَدمفَِعلْ دَ لَعْ دِللاْلَحدمِرِث،للَِقدَألع َمدَرل ِع ْعدنَمَ ،لَسَكدمَ لع َمدر  َعْ لَعمِمِرلْ ِ لَسافِ َةَ،لأَ َّ

َزى،لقَدمَل:ل َْعهَْعِم  س لَع َ لَمكَّةَ،لفَقَمَل:لَمِ لاْعهَْعَمْ َتلَع َ لأَْهِللاْلَساِلل،لفَقَمَل:لاْ َ لأَْ د

لأَْ َزى؟لقَمَل:لَمْسلد لِمْ لَمَساِل نَم،لقَدمَل:لفَمْعدهَْخ َْنَتلَع َدْ ِهْملَمدْسلد ؟لقَدمَل:لإِنَّدس ل َسَمِ لاْ   

لنَ ِد َّك ْملَصد َّ ل :لأََمدملإِ َّ ،لَسإِنَّس لَعمِلٌمل ِمْلنََرائِِض،لقَدمَللع َمدر  لَسَجلَّ قَمِرٌئلِلِكهَمِبلهللاِلَعزَّ

ل ِِسلآَخِر  َل»لَسَع ََّملقَْللقَمَل:لهللا لَع َْ سِل م،لَس ََلع  ل َِهَ الاْلِكهَمِبلأَْقَسامد لهللاَل َْرفَع  ل(5)«.إِ َّ

ل

                                                 
 (.33ل/2لررلالحكمملشرحلمررلاألحكممل)(ل1)
 (.459ل/4(لأعن لالمعملبلفألشرحلرسضلالعملبل)2)
 (.119ل/6 لعم ل  ل)رللالمحهمر(ل)اللرلالمخهمرلسحمش ةلا (ل3)
 (.691(لالسع علفألع سملسمصع حلالحل ثل)ص:ل4)
س ،لل)5( ل ِمْلق ْرآِ ،لَس  عَ ِّم  َعمفِِر َ لَسقَْصِرَهم:ل َمبلفَْلِللَمْ ل َق سم  أخرجسلمع ملفألصح حس:لِكهَمبلَصَ ةِلاْلم 

،لأَْسلَمْ ِروِل  (.559ل/1لفَعَِمَلل َِهملَسَع ََّمَهمل)َسفَْلِللَمْ لهَعَ ََّملِحْكَمةدلِمْ لفِْقس 
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ال حثلفألالمسالأل قلمللنملصسرةلمشرقةلع لأفرلاإلع ملفدألإنهدمضلس

الشعسبلسمحدسلالندرسبل د  لالع قدمت،لإ لرفدعلمد لشدأنهملمدعلأ لأعدراللعدمئرل

ةللن ملال عمحللهملأ لهعمعل معمساةلعملاههم،لفل لعد لاألمملهعه رلأمفملهملع ق

أ لهعمحلإل لالمعملألسالع ملة،للك لل ننملاإلعد مألجعدللعد ملةلالندرللسكرامهدسل

ِل لأَْكدددَرَمك ْملِعْندددَللَّللاَّ مدددمل هح ددد ل دددسلمددد لالنلدددمئللسالخ دددر،لكمدددملقدددررلالقدددرآ :}إِ َّ

ل(2).(1)أَهْقَمك ْم{

سملالحدل ثلمعرفدةلالمدسل لمد لالدرساةلفملإ لم لاألنسا للالمهمةلمد لع د

سالع مم ،لسالمسل لقلل كس لم لأعنللسم لأع  ؛لألندسل قدمللل عد ل:لمدسل ،لسهدسل

المسل لم لأع  ،لس قمللل ع ل:لمسل ،لأسلالعه قلمسل ،لسهدسلالمدسل لمد لأعدنل.ل

ل لدد لإِاَّل ل لدد ل  ع َددقلع  ددِسلَمددْسلَ ،لسال  عددَرللهم  ددز  لكددلَّ قددمللا دد لحجددر:لسأل َّ

ل(3)ملهَّْنص ِصلع  س. 

جمعلمسل لسهسلمد لالدسا لكمدملعد قلعندللأهدللال ودة،لساع دملأندسللدمللوالموالي:

هخه للالع مرةلفألهحل للمصع حلالسا ل   لالع مم لسال محف  لل مدراللمد لال ندظل

ل،لس ل لع  لالنحسلالهملأ:ل

اِلي: ْعدددَ م،أَللـووو الموووو  دددسلسلرب،لأَسلَسَا لاإْلِ سلاْلح دددل،لأَسلمددد لَمّعدددسلأَسلأحدددللأ ص 

َ زَمة. ل(4)اْلم 

دصلفدألالشدر ل دملعهقلالد للهدسللـ والموالي مون: الدسا لسهدسلالنصدرة،للكد لخ 

ل(5)هحر رلالرق ة،لسهخ  صهملم لالرب.

الددسا لهددسلالنعمددةلالهددألحصدد تلمدد لالمعهددقلع دد لعه قددس،لسهددألنعمددةللكمددملأ  ددل

 (6)العهق،لفه ول قملللهم:لسا .

الش ئ  لأسلاألش م لنس لمد لااهصدمللفدألالحصدسللهسلأ ل كس ل   للالوالء:وـ 

أسلالعمل،ل أ لال نصلل  نهمملأسل  نهملمملشدأنسلأ ل نصدللمد لحدلثلأسلجفدةلأسل

 (1)زم .

                                                 
 [.13]الحجرات:لل)1(
 (.175منهجلالنقللفألع سملالحل ثل)ص:لل)2(
 (.188(لنزهةلالنظرلفألهسل حلنخ ةلالنكرلتلالرح  أل)ص:ل3)
 (.157رعسملالهحل ثلفألع سملالحل ثل)ص:ل )4(
 (.486ه ع رلالع ملشرحلعملةلاألحكممل)ص:ل(ل5)
 (ل هرق ملالشمم ةلآل م.443/37لاسللل ع ملل)شرحلعن لأ أل(ل6)
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هسلم راثل عهحقّسلالمر ل ع بلعهقلشخصلفألم كس،لأسل ع بللأيضاً:الوالءوـ 

 (2)عقللالمسااة.

ْكِم َّةٌلَحمِص َللـ والوالء ش ْرًعا:  (3)ةٌلِمْ لاْلِعهِْقلأسلالمساة.قََرا َةٌلح 

للولوالء:ـ  ْرث  دَساَاةِلَسِمدْ لآفَدمِرِولاإْلِ ِرل َِسَاِ لاْلعَهَمقَِةلأَْسل َِسَاِ لاْلم  ِع َمَرةٌلَعْ لالهَّنَمص 

ل. َساْلعَْقل 
(4) 

قِ ِق.لوالوالء:ـ  ّرِ َِّةلَعْ لالرَّ لاْلِمْ ِ ل ِمْلح  س َةٌلَع َ  َهملَزَسال  هسلع ص 
ل(5)

 عللعرلله ولاألقسالل هلحللنملأ لع قةلالمسالألهملالد   لانلدمسالإلد لالق   دةلس

م لالعربلاألحرارلم لم رلأ نمئهملع لعر قلالجسارلسع بلالحمم ة،لأسلالعهدقل

لم لاألرقم لمنهم،لأسلل لخسللفألاإلع م.

 *المطلب الثاني:من فوائد دراسة الموالي.

ندسا لع دسملالحدل ثلكمدمل كدرولأ دسله الهسلالنَّدس لالرا ِدعلسالعدهس لمد لأ

عمرسل  لالص حلفألمقلمهسلالمشهسرة،لسأشمرلف سلإل لأ رزلالنسائللم لمعرفدةل

دلأسلسا د،ل ه الالنس ،لسهألاألم لم لال  س،لسمعرفةلم لانهعدبلإلد لق   هدسلنعد م

لسإل  له ولالنسائللسم رهملممملسقنتلع  همل شأ لم لالهنص ل.

 ( األمن من اللبس.1)

قل ةلمهمدةللكدللمد ل هصدلىلل  حدثلفدألرجدمللاإلعدنمل،لسل هم  دزله ول

 دد  لراس دد  لأسلأكفددرل  ددنهملهشددم سلفددألااعددملأسلصددنةلمع نددةلفددألزمدد لساحددللل

ساشهركسالفألاألخ لع لش خلساحل،لسال  سلإنممل دأهألفدألاألعدمم لالهدألاخه دلل

د،لسقدللن دسلإلد لهد ولالمعدألةلاإلمدمملالعدخمسللفدأل كدرلمد لخدلمل الن دألف هملأ لدم

ْخهَ دلل ص  لهللالع  سلسع ملم لاألحدرارلأسالمدسالألح دثلقدمل:لسمد لاأْلَْعدَمم لاْلم 

دده  :لف عددن نة:لأَِز ددللمدد لعْشددر  لننعددم،لَسأل ددألَرافددعلالق عددأ:ل فنددملافِ َهددملنَْحددسلالّعِ

                                                                                                                     
 .(87ل/8هنع رلالمنمرل)ل(1)
 .(255(ل)الهّعر نمتلص/2)
 (.33ل/2لررلالحكمملشرحلمررلاألحكممل)(ل3)
 (.119ل/6اللرلالمخهمرلسحمش ةلا  لعم ل  ل)رللالمحهمر(ل)(ل4)
 (.458ل/4أعن لالمعملبلفألشرحلرسضلالعملبل)ل(5)
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سم لاألمف دةلاللالدةلع د لمدملل(1)عشر،لسل كسا :لفََممنِ َة،لسلو رهم:لنَْحسلاْلعْشر  .

د:ل كرولالعخمس لللأ لم

د لخلمدس لَّامدسلِممَّ عدنرالسحلدرالَسَكدمَ لع د لل لأنسل  لَممل لالنجمرل،لأشهرلخ 

لَحَسائِجس.ل

 ددلسأنددسلمددسل لالنَّ ِددألصدد  لهللالَع َْ ددِسلَسعدد م،لَمددمَتلفِددألسَا َددةلأ ددأل كددرلالّصددل قل

ل(2)َرِلألهللالَعنس .

سمِل سَمم لالرُّ سَمم لأحللَمملق للفِألا لر  ف لش لأ لاألم لم للل(3)عملعن نة.أ.ل لسر 

لال  سلفمئلةلمهمة.

 ( معرفة المنسوب إل: القبيلة نسباً.2)

لمح ددألالددل  ل ح دد ل دد لشددرللهدد ال ددمبلساعددعلعددرضللددسلأَ ددسلزَكِر َّددم

َؤلنسلهَْهِ  بلاأْلَْعدَمم لسال ودمت،لسعدرحلأهم دةلالنعد ةلل دراسلل لح دثالنََّسِسّللفِألم 

ألعددمم لساألنعددمبلأ ل نعدد سالالرجددَللقددمل:لعددملةلاألئمددةلالحدد ابلالمصددنن  لفدد لا

النعدَبلالعدمملفدملالخددمص؛لل حصدللفد لالفدمن لفمئددلةللدملهكد لفد لاألسل،لف قسلددس ل

؛لألنددسلال  ددزملمدد لكسنددسلقرشدد دملكسنددسلأالهمشددملأمددف د:لفدد  ل دد لفدد  لالقر شدد

همشم دم،لسال عكعس لف قسلس :لالهمشم لالقرش ،لفإنسلالفمئلةلف لالفدمن لح نئد ،ل

لزملم لكسنسلهمشم دملكسنسلقرش دم.لفإنسل  

،لفملجساب:لأنسلأ،ل لل قهصرسالع  لالهمشمأف ن و لأال  كرسالالقر شلفإن قيل:

قلل خن لع  ل عضلالنمسلكس لالهمشم لقرش دم،لس ظهرله الالخنم لف لال عدس ل

الخن ة،لكمألشهللم لاألنصمر،لف قمل:لاألنصدمرىلاألشده  ،لسلدسلاقهصدرسالع د ل

ْعددِرْللكف ددرلمدد لالنددمسلأ لاألشدده  لمدد لاألنصددمرلأملا،لسكدد المددملاألشدده  للددمل َل

أش هس،لف كرسالالعمملفملالخمص؛لللفعله الالسهم،لسقدلل قهصدرس لع د لالخدمص،ل

سقدلل قهصدرس لع د لالعددمم،لسهد الق  ل.سقدمل:لفددملإنهدملقدلل نعدد س لإلد لال  دلل عددلل

بلإلد ل  دل  ل دأ ل،لسإ الكدم للدسلنعدأأسلالمدلنلأالق   ة،لف قسلدس :لالقر شد لالمكد

 عهسع لأحلهمملفملايخرلنع سولممل دملإل همم،لسقدلل قهصدرس لع د لأحدلهم،لسإ ال

نع سولإل همملقلمسالاألسل،لفقملسا:لالمك لاللمشق ،لساألحع :لالمك لفملاللمشق ،ل

                                                 
 (.27م لانهعبلل ن ألم لالخلملسالمسالأل)ص:ل(لالنخرلالمهسالألف 1)
 (.34(لالمرجعلالعم قل)ص:ل2)
ل(.42(لالمرجعلننعسل)ص:ل3)
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سإ الكم لم لقر ةل  لةلنع سولهمرةلإلد لالقر دة،لسهدمرةلإلد لال  دلة،لسهدمرةلإل همدم،ل

ل  لة؛لألنهملأعملكمملع قلف لالق مئل،لف قسلس لف م لهسلم لأهدللسح نئ ل قلمس لا

حرعهم،لقر ةلم لقرىلالوسعةلاله له لكدسرةلمد لكدسرللمشدق:لفد  لاللمشدق ل

الحرعهمن ،لسقلل قسلس لف لمف س:لفد  لالشدمم لاللمشدق لالحرعدهمن ،لف نعد سنسل

 قسلدس :لالوددسع لإلد لاإلق د م،لفدملال  دلة،لفدملالقر ددة،لسقدلل نعد سنسلإلد لالكدسرة،لف

لرعدهمن .لقدمللع دللهللال د لالم دمر الحرعهمن ،لأسلالشمم لاللمشق لالودسع لالح

ل(1)رحمسلهللا:لإ الأقمملإنعم لف ل  للأر علعن  لنعبلإل س.

 ( معرفة المنسوب إل: القبيلة والًء.3)

لل:لقمللالنسسل:لس نع س لإل لالق   دةلمدساهم؛للقسلدسلَصد َّ لهللا لَع َْ دِسلَسَعد َّمَل

،لسعدسا لكدم لمدسل لعهمقدة،لسهدسلاألكفدر،لأسلمدسل ل(2)""مسل لالقسملمد لأننعدهم

ح للسمنمصرة،لأسلمسل لإع م،ل أ لأع ملع  ل للساحدللمد لالق   دة،لكمل خدمرىل

اإلممملمسل لالجعن   ،لأعد مل عدضلأجدلالولع د ل دللساحدللمد لالجعن د  ...،لسقدلل

الهمشدم لمدسل لشدقرا لمددسل لل نعد س لإلد لالق   دةلمدسل لمساهدم،لكدأ  لالح دمب

رعسللهللالَص َّ لهللا لَع َْ ِسلَسَع ََّم،لس مهلالهسف ق.
ل(3)

 ( عدم المعرفة بالموالي خلٌل في األحكاِم الشرعيِة.4)

ددمِتلمعرفددة للوأشددمرلز دد لالددل  لالعراقددألإلدد لهدد  ِهمَّ النمئددلةلقددمئ د:لمددَ لالم 

  نعددَبلإلدد لالق   ددِةلمددسل للهددْم،لمددَعللالمددسالألمددَ لالع مددمِ لسالددرساةِ،لسأهددمُّل لددَ لأ ْل

لظمهِرلاإلع ِب،لسر َّمملسقَعلِمدْ ل لأنسلمنهْملص  ٌبل حكم  إع ِبلالنَّعِب،لفر ََّمملظ َّ

،لكمإلمممددِةل  لددَ لخ ددٌللفددألاألحكددمِملالشددرع ِةلفددألاألمددسِرلالمشددهرِعلف هددملالنعددب 

ِثلسَل َمْ ِرَهددملِمددَ لاأْلَْحَكددمِملالعظمدد ،لسالكنددم ةِلفددألالنكددمحِ،لسنحددِسل لددَ لمدد لَالهَّددَسار 

َ ةِلَسَمْ ِرَهم.. الشَّْرِع َِّة،لَسِاْعهِْح َمِبلالهَّْقِل ِمل ِِسلفِألالصَّ
ل(.5(ل)4)

                                                 
 (.14 ل1/13(لهه  بلاألعمم لسال ومتل)1)
ْم،ل2) لاأل ْخدِتلِمدْنه  (لأخرجسلال خمرللفألصح حس:لِكهَمبلالنََرائِِض:ل َمبلَمْسلَ لالقَدْسِملِمدْ لأَْنن ِعدِهْم،لَساْ د  

ل)َعْ لأَنَ  (.155ل/8ِسلْ ِ لَممِل  
 (.1/14(لهه  بلاألعمم لسال ومتل)3)
 (.344ل/2(لشرحلاله صرةلساله كرةلألن ةلالعراقأل)4)
 (.397ل/4(لفهحلالمو ثل شرحلألن ةلالحل ثل)5)
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 ( من الفوائد أن الحرية ليست شرطاً في الراوي.5)

 عددللأ لَعددلَّلالمددسالألفددألالنددس لالحددملللل(1)قددملل رهددم لالددل  لالجع ددرلّل

ّرِ َّددةللَ عددتلشددرعملل ددراسل،لخدد للس ن ددللالهَّنْلسالخمعدد  لقددمل:ل  ِ ددسلع دد لأَ لاْلح 

م ل دحَّ دس لَساللَّ دسللَسَمْ م  الشَّمِهل،لك  للسعد مم لَسَعَعدم لسعدمسسسلَس ِز دللَسَمْكح 

ل(2)َساْلحع .

لفألعلمل ف سَ لع  لَحّق  َحّلِ سع قلالش خلمحمللأ سلشه ةلقمئ د:لسقللكم لالم 

لكف رادلمد لاألحمل دثلَرَسهَْهدملأمهدمتلاشهراعلال كسرةلأسلالحِر َّةَلأسلاإل  صمر،لأل َّ

لم لالنعم ،لسرساهملالمسالألكز لل د لحمرفدة،لساألكندم لكدم  ل ه  َّ المؤمن  لسَمْ ر 

ل(3)أملمكهسم.

 ع  لأنسا :،للمسالأل كرلالالهألعرلتسم لأشهرلالمصننمتل ل

 أوالً: ما صنف في الموالي وغيرهم:

ل ملنع ةلإل لالمصر   لفقع.،ل(4) لصنللفأل ل لأ سلعمرلالكنلل
النخرلالمهدسالأل)العدخمسل لسألللشمسلالل  لأ سلالخ رلمحملل د لع دللالدرحم ل

ل(5).(ف م لانهعبلل ن ألص  لهللالع  سلسع ملم لالخلملسالمسالأ

                                                 
ْقدِرئ،ل رَهدم لالدلَّ  ،لأَ  دسلإِْعدَحمبل(1) الر ِعدأللإِْ َراِه مل  لعمرل  لإ راه مل د لَخِ  دللالشَّدْ خلالع مدسلاْلم 

ل ل سللعنةلأَْر َِعد َ لسِعدهِممئَة،لَسعدمعل ِ َْودَلاللمد لجَممَعدة،لفدمَّ الجع رل،لش خل  للاْلَخِ  ل،لسللل جع رلفِألح 
لَّةلَعِس  َةلنَْحسلأَْر َِع  لَرحللإِلَ ل  للاْلَخِ  للَع َْ ِسلالعََّ م،لَسأقَممل ِِسلم  َ لقلمللمشق،لَسعمعلم لجَممَعةل...لفمَّ

دْ ِكّألسالد ه ألسخ ئدق،لسصدنللهصدمن للَكفِ دَرةلِمْنَهدم:لشدرحلعنة،لسرح للالنَّدمسلإِلَْ دِس،لرسىلَعندس لالعُّ
ْخهَص،...هدسفّألفِدألشدهرلَرَمَلدم ل الشمع  ة،ل...لسهصمن نسلهقَمربلاْلِممئَة،ل كرولال ََّه ِّألفِدألالمعجدملاْلم 

لعنةلافْنَهَْ ِ لَسفََ فِ َ لَسَعْ عممئة.للل
(،لالدلررلالكممندةلفدألأع دم لالممئدةلالفممندةل244 د2/243لشدمفع ةلا د لقملد لشده ةل) نظر:لع قدمتلا

(1/55.) 
 (.157(لرعسملالهحل ثلفألع سملالحل ثل)ص:ل2)
 (.31ل/1(للفم لع لالعنةلسرللش سلالمعهشرق  ،لعلمجمعلال حسثل)3)
د،لسأ سلعمرلهس:لمحمللْ  ل سعللْ  ل عقسبلْ  لحنصل ْلل(4)  ل سعللْ  لنََصْ ر،للملأقللع  سلمع سعم

فألفِدألشدّسال،لسلدسلعد ٌعلسعدهس لل350أَ  سلع َمرلالكنلّل،ل]المهسف :ل ه [لمصنّلل"لهدمر خلمصدرل"،له دس 
ل(.898ل/7عنة.لهمر خلاإلع ملتل شمرل)

(لع قلالهعر لل ملعخمسل،لأمملع له الالكهمبلفهسلمع س ل هحق ق:لمشهسرلحعد لمحمدسللعد مم ،ل5)
 م(.1987ل-ه ل1407األرل ،لالع عة:لاألسل )ل-لسالنمشر:لمكه ةلالمنمر
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 وجدت في بعض كتب التراجم والتاريخ الدور العلمي للموالي مثل: ثانياً: 
ل(1) لكهمبلهمر خلالع مم لا  لالنرلأ.

ل(2) لج سةلالمقه سلفأل كرلساةلاألنللسلل حم لل

 (3)ل ل أل و ةلالم همسلفألهمر خلرجمللأهللاألنللس ل

ل(4)ا  لع مضلهره بلالملار لسهقر بلالمعمل  ل

 المراجع الت: تناولت الموالي بصورة عارضة كعنصر سكان: فهي:  ثالثاً:
ل(5) للراعمتلع لا  لحزم،لل عمهرلمكأ.

لل(6)ل ع ملل. خلالع معألساألنللعألفألالهمر ل

لل(7) لهمر خلسحلمرةلاألنللسلا راه ملفرم أ.

)عصددرلالعسائددللسالمرا ع  (المؤلددل:للكهددسرلإحعددم لهددمر خلاأللبلاألنللعأ ددل
ل.ه (1424ع مسل)المهسف :ل

  :رابعاً: يمكنك تتبع نسب الموالي من خالل
ل(8) لكهمبلجمهرةلأنعمبلالعربلا  لحزم

لكهمبل هحلثلع لالمسالألفقعلف مل صملفنألشأ لفأله ا.سمصنللأ*أممل

                                                 
(المؤلددللا دد لالنرلددألأ ددألالسل ددللع ددللهللال دد لمحمددلل دد ل سعددللاألزلل.النمشددرل:لمع عددةلالمددلنأ.ل1)

 م.1988ه لل1408الع عةلالفمن ة.عنةل
أل(للمحملل  لفهسحل  لع للهللال  لفهدسحل د لحم دللاألزلللالم دسرقألالَحِم دلل،لأ دسلع دللهللالا د لأ د2)

القمهرة،عدمملالنشدر:لل-ه (،لسهسلمع س ،لنشر:لالدلارلالمصدر ةلل هدأل للسالنشدرل488نصرل)المهسف :ل
 مل1966

النمشر:للارلالكمهدبلهد (،599أحملل  ل ح د ل د لأحمدلل د لعم درة،لأ دسلجعندرلاللد أل)المهدسف :لل(3)
 .مل1967القمهرة،لعمملالنشر:لل-العر أل

،لسالنمشدر:له (:سعلللأجزا لفممن دة544 حص أ)المهسف :ل(لأ سلالنلللالقملألع مضل  لمسع لال4)
:لا ددد لهمس دددتل1مع عدددةلفلدددملةلالمحمل دددة،ل ملمورب،الع عدددةلاألسلددد ،لسالمحققدددس لكمدددمل  دددأ:ل)جدددز 

:لمحمدددلل ددد ل5م(،)جدددز 1970-1966:لع دددللالقدددملرلالصدددحراسل،2،3،4م(،)جدددز 1965العنجدددأ،
لم(.1983-1981:لعع للأحمللأعراب6،7،8جز شر نة(،)

ا لالكهمبل:للراعمتلع لا  لحزملسكهم سلعسبلالحمممة،لل مؤلللالعمهرلأحمللمكدأ،لالنمشدرل(لعنس5)
 (.1977 1379مكه ةلسه ةلالع عةلالفمن ةل)

ل ل6) (لعنسا لالكهمب:لفألالهمر خلالع معألساألنللعأ،لالمؤلل:لأحمللمخهمرلالع ملل،لنشرللارلالنهلة
 صنحة(.ل577م(لعلللالصنحمتل)1972  رست،لالع عةلاألسل )

(لعنسا لالكهمب:لهمر خلسحلمرةلاألنللس،لالمؤلللإ راه ملفرم أ،النمشر:لالعر ألل نشرلسالهسز ع،ل7)
 صنحة(.ل172م،علللالصنحمتل)ل2006الع عةلاألسل ل

(لع ّأل  لأَْحَملل  لعع لل  لَحْزمل  لمملبل  لصملحل  لَخ َلل  لَمْعَلا ل  لع ْن م ل  ل ز دل،لمدسل ل8)
مدمملأ دسل ز للْ  لأَل  ِألع ْن َم لْ  لحدربلْ د لأ م ّدةلاألمدسّل،لالنمرعدّألاألصدل،لفدّملاألنللعدّألالق ْرع  دّأ،لاإْلِ

سجمهددرةلأنعددمبلالعددربل(.ل10/74هدد [.لراجددعلهددمر خلاإلعدد ملتل شددمرل)ل456محمددل.ل]المهددسف :ل
ل(.1403/1983  رست،لالع عة:لاألسل )ل-مع س ،لسنشر:لللارلالكهبلالع م ةل
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 المبحث الثاني:

 (دراسة تفصيلية(1)أقسام الموالي)

 * المطلب األول: والء العتاقة.

 :تمهيد 

سا لالعهقلهسلرا عةلهشللالع لل عللعهقسلإل لمملكسلال للَمّ لع  سل هد ال

سهدبلالع دللحر هددس،لالعهدق،لسهدسللدس لمد لألدسا لالعرفددم ل ملنلدللل مملد لالد لل

سلك له ولالحر ةلكمنتلمق لةلمشرسعة،لفملع للالعه دقل ظدلل دل  للعد لولس همهدعل

 لرجةلسعع ل   لالع سل ةلسالحر ة،لسه ولالع قةلهعدللأرفدعلمد لع قدةلالمدسالأل

 ملح للأسلالجسارلفألنظرلالق   ةلالهدأل دل نس للهدمل دسا لالعهدق؛لألنهدملال حدقل

ألعنهملإالإ الأعهقلعمئ ة،لسفألم رله ولالحملةلفإ لم للهملهجرلالق   ةلأسلالهخ 

لحقلالع للأ ل رثلعه قسلإ اللمل ك للسلسارثلم لأه س.ل

سع دد لالعه ددقلأ ل حددمفظلع دد لأمدد لالق   ددةلسمكمنههددملس ددلافعلعنهددملكأحددلل

دلمدمل أ نمئهم.لسقللعرللالعربلفألالجمه  ةلعهقلالرق قلع  لنعمبلل ق،لسممل م

أةلل ع دللع د لخلمدةلج   دة،لأمدملعهدقلالع دللعدمئ ةلفقدللعرفدسلكم ل هملالعهدقلمكمفد

دلسهسلعهقلالع لللس لأ ل كس لساؤوللمعهقسلأسللعساولم لالنمس،ل الجمه  س لأ لم

ف صد حلسح ددلادلالعصدد  ةللددس،لممددمل عرلددسلل  ددؤسلسالخعددرلسال نقدد ولإالإقممددةل

دلمدمل هعهدللالعدد لل حمم دةلالعه  دقلع دد لأ لسا لجدسارلع د لأعدمسلفددرلل،لسممل دم

 رفدددسل عدددللمسهدددس،لم دددرلأ لالجدددمه    لكدددمنسالال رفدددس لالع دددللالعه دددقلعدددمئ ة،ل

لس هحرجس لم ل ل .ل

سمدد لأنددسا لالعهددقلالهددألعرفددتل ملجمه  ددةلعهددقلالهددل  ر،لسهددسلأ ل عهددقل

الع للالع لل عللمدستلالعد ل،لف دهملالعهدقل عدللسفدمةلالعد ل،لس كدس لساؤوللسرفهدس،ل

راد،لسأمملعهقلالمكمه ةلفهدسلعهدقل دهملمقم دللمدمللمل س عم لالع للفأله ولالحملةل

 لفعسلالع للع د للفعدمتلمحدللة،لإلد لأجدللمع دسملفدإ الاعدهسفمولالمملد لهدملالعهدقل

لسنمللالع للحر هس.

                                                 
ع دددألأقعدددمم،لسا لاإلعددد م،لسا لالح ددل،لسا لالعهدددق،لسا لالم زمدددة.ل نظدددر:ل رندددممجلالددسا ل(ل1)

 س لمللإلألمملع قلسا لاالهقمع.ل(.57الهج  أ)ص:ل
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نعدر للأعمدقسحه لههلحلالمعمنألالعم قةللمصدع حلسا لالعهدقل شدكلل

كد ملع  هدملللراعهسلكمركبلإلمفألمكس لم لك مه  ،لاألسل )الدسا (لسعد قلال

لفألالم حثلالفمنأ،ل ق تلالفمن ةلسهأ)العهق(،لسن رزهملفألالنقمعلالهمل ة:ل

،ل ِدمْلنَهْحِ،لسالعَهمقدة ؛لل:أوالً: العتق لغةً  ب،لَسه دَسلاْلَحِر َّدة ،لَسَكدَ ِلَ لالعَهدمب  لالدّرِ ِخد ل 

دسَل دلسَعهمقَدةد،لفَه  دلسَعهمقدم دلسَعهْقدم لِعهْقدم َعه دٌقلسعدمهٌِق،لَسَجْمع دس لل قمل:لَعهََقلالع دلل َْعهِدق 

ْعهَددٌقلسَعه ددٌق. ددَسلم  ع هَقددم ،لسأَْعهَْقه ددسلأَنددم،لفَه 
،ل(ل1) ،لسهددسلَمددْسلَ لَعهَمقَددة  سالجمع:َعهَددمئِق 

لسَمْسلد لَعه ٌق،لسَمْساةٌلَعه قَةٌ.

ِلدَعللومنه البيُت الع تيُق: لس  ل  دت  ل  فَهملهللالهعدمل ،لق دَل:لألَندسلأسَّ  عنألالكع ة ،لَشدرَّ

للدمل مألر درٌّ ِض،لأسلأ ْعهَِقلم لالوََرِب،لأسلم لالَج َدم َِرةِ،لأَسلمد لالَح ََشدِة،لأَسلألَندسلح 

فمل  تلالحراملل.،لسق ل:لالعه قلم لالخ سص،لسهسلم لمعمنألالعهق(2) َْمِ ْكس لأحٌل.

سكد ل لخ دسصل(ل3).لخ سصسلم لأ لللالج م رةلف مل م كسلج ّمرل:هسلال  تلالعه ق

لو،لسكسنسلصمرلحرادل عللعهقس.الع للم لع ل

د:لهحر رلالرق دةلسهخ  صدهملمد لالدرب. د:لالعهقلاصع حم سالعهدقللدسلألندمظل(ل4)فمن م

دل  اتلص ةل منهسمس،لأ كرلمنهمله ولاأللنمظلمقهصرادلع  لممل لللع  هملاصع حم

دلل خهصمر:ل لفقعلع  م

دلع دد لمددمللمؤّجددللمدد لالع ددللمسقددسلل( الكتابوة:1) ع دد للسهددألعقددلل سجددبلعهقددم

سالكهم ددةلأخددصلمدد ل(ل5).ألائددس،لفددإ الأّلىلمددملع  ددسلمدد لالمددمللصددمرلالع ددللحددّرادل

لالعهق؛ألنهملعهقلع  لممل.ل

لمك ّللرش للعهَقلع لول مسهسل( التدبير:2) ل(6).سهسلهع  ق 

ل.ل( االسووتيالد:3)  لَسلَددل  لاْلَجمِر َددِةلأ مَّ سهسهَْصدد ِ ر 
دد(ل7) َسلَساِاْعددهِ  َل لِعهْددٌقل َِعدد َب ،لَسه 

َمِةلِمْ لَع ِِّلَهملَسِساََله َهم. ََ  َحْمللاألْ

                                                 
 (.234ل/10(للعم لالعربل)1)
 (.906القممسسلالمح عل)ص:ل(ل2)
 (.29/264المرجعلالعم ق،سالمسعسعةلالنقه ةلالكس ه ة)ل(3)
 (.264ل/29(،المسعسعةلالنقه ةلالكس ه ةل)291ل/10)المونألا  لقلامةلل(4)
ل/29(،المسعددسعةلالنقه ددةلالكس ه ددةل)388ل/4الشددرحلالك  ددرلل شدد خلالددلرل رلسحمشدد ةلاللعددسقأل)(ل5)

264.) 
 (.4/380(،الشرحلالك  رلل ش خلاللرل رلسحمش ةلاللعسقأل)250مخهصرلخ  لل)ص:لل(6)
 (.123ل/4مئعلفألهره بلالشرائعل)(، لائعلالصن293ل/10(لالمونألا  لقلامةل)7)
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 ثالثا: العتق مشروع بالكتاب والسنة واإلجماع.

لَكفِ دَرة ل ِلهَعَملَ ،لفَقَْللَجعَ َس لَكنَّدمَرةدلِلِجنَم َدمت  سالِعهقلِمْ لأَْفَلللالق َرِبلإِلَ لَّللاَّ

لفِألَشْهِرلا ،لَساْلَسْع   َهمر  ْ َمدمِ ،لَسَجعَ َدس لِمْنَهم:لاْلقَهْل،لَسالّظِ ََ لفِدألاألْ لّصِ َمِم،لَساْلِحْندث 

َِْلِمدّأِل دملِل لفِ دِسلهَْخِ  صد َّ ََ ْعهِِقدِسلِمدَ لالنَّدمِر؛أِل ع سللَص َّ لَّللاَّ لَع َْ ِسلَسَع ََّملفَِكمكدملِلم  الرَّ

لَسِمْ ددِ لنَْنِعددِسلَسَمنَمفِِعددِسلَسهَْكِم ددللأَْحَكمِمدد ّبِ ددسِملِمددْ لَلددَرِرلالددّرِ ِسلَسهََمكُّنِددِسلِمددَ لاْلَمْعص 

ِللفِألنَْنِعِسلَع َ لَحَعِبلإَِراَلهِِسلَساْخهِ َمِرِو. ل(1)الهََّصرُّ

لساألللةلع  لصحةلالعهقلكف رةلع  لالنحسلالهملأ:ل

لِمْ لقَْ ِللأَْ ل َهََممعَّملَ ِلك دْمله سَعظ دسَ ل لَرقَ َة  )أ(لم لالكهمب:لمنسلقسلسلهعمل :}فَهَْحِر ر 

هَهَم ِعَْ ِ لِمْ لقَْ ِللأَْ ل َهََممعَّدمل ِِسلَسَّللاَّ ل ِل َمملهَْعَم  سَ لَخ ِ ٌرلفََمْ للَْمل َِجْللفَِص َمم لَشْهَرْ ِ لم 

لِعهِّ َ لِمْعِك ندم{. فََمْ للَْمل َْعهَِعْعلفَإِْععَمم 
ل(2)

} لِ للَمْعوَ َة  لأَْسلإِْععَمٌملفِأل َْسم  لَرقَ َة  سقسلس:}فَ ُّ
(3) 

لُّلسقَمَللاْلَممَسْرلِل
َمدمِ لِمدَ لاْلق دَرِبلالَّهِدألهَهَدَرلَّل ل َدْ َ ل(4) لاْلعَ ِ ِللَساإْلِ :لإِنََّمملِعهْق 

ِلهَعَددملَ :ل}فَدد لاْقددهََحَملاْلعَقَ َددةَلسمددملألرا لمددمل لَّللاَّ لفِ ددِسلقَددْسل  ددسب لَسنَددْلب ،لَساأْلَْصددل  ج  س 

} لَرقَ َة  لِمَ لالرب.(ل5)العق ةلفَ ُّ لِل َّدِ للأَْنعَدَملللهعدمل :سقمل َْعنِألِعهَْقلَرقَ َة  }سإ الهَق دسل 

َّللاَّ لَع َْ ِسلَسأَْنعَْمَتلَع َْ ِسلأَْمِعْ لَع َْ َ لَزْسَجَ {
 َْعنِألَزْ َللْ َ لَحمِرفَةَلأَْنعََملَّللاَّ لَع َْ ِسلل(ل6)

ِلَص َّ لَّللاَّ لَع َْ ِسلَسَع َّمل ِملْل لَّللاَّ ْعَ ِملَسأَْنعََملَع َْ ِسلَرع سل  َألاْلَمدْسلَ لل؛ِعهْقِل ِمإْلِ َسِلَ ِلَ لع ّمِ

                                                 
 (.265ل/29المسعسعةلالنقه ةلالكس ه ةل)ل(1)
 [.4-3]المجمللة:لل(2)
 [.13]ال  ل:ل(ل3)
(لالممسرللل نهحلالم ملسالساسلسعكس لالرا لسفألآخرهملاللاللالمهم ة،له ولالنع ةلإلد ل  دعلالمدمسرلل4)

أجدلالولكدم ل عم دسلأسل   عدس،لمدنهملأقلد للسعم س،لساشههرلجممعةلم لالع مم ل ه ولالنع ة؛لأل ل عدض
القلمة:لأ سلالحع لع  ل  لمحملل  لح  بلال صرل،لالمعدرسلل ملمدمسرلى،لمد لأهدللال صدرةلعدك ل
 ولال،لسكم لم لسجسولفقهم لالشمفع   ،لسلسلهصمن للعلةلفألأصدسللالنقدسلسفرسعدسلسفدألم درل لد ،ل

نةلالجمحّأ،لعمعلمنسلأ دسل كدرلأحمدلل د لسحلثلع لالحع ل  لع  ل  لمحمللالج  ّألصمحبلأ  لخ  
ع  ل  لفم تلالخع بلالحمفظلسجممعةلآخرهملأ سلالعزلأحملل د لع  دللهللال د لكدملشلالعك درّل،لسقدملل
الخع ب:لكه تلعنس،لسكم لفقة،لسممتلفأل سملالف فم لشهرلر  علاألسللمد لعدنةلخمعد  لسأر عممئدة،ل

لهملسفممن  لعنة.لللسلف لم لالوللفألمق رةل مبلحربلسكم لقلل  غلع
 (.12/60 نظر:لاألنعمبلل عمعمنأل)

 [.13،ل12،ل11(ل]ال  ل:ل5)
 [.37(ل]األحزاب:ل6)
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دددم ْنعَمد لم  ْعهَدددق  لل،اْلم  لَرقَ َدددة  َسقَدددمَللَّللاَّ لهَعَدددملَ لفِ َمدددملأَْسَج َدددس لِمدددْ لَكنَّدددمَرةِلاْلقَهْدددِل:}فَهَْحِر ر 

} ْؤِمنَة  ل(1)م 

{،لَسفِدألاْلِكهَم َدةِل لَرقَ َدة  َهدمِرل}فَهَْحِر در  ْنِلد َِةللَسفِ َمملأَْسَج َس لِمدْ لَكنَّدمَرةِلالّظِ اْلم 

ا{ إِلَ لاْلِعهِْق:ل}فََكمهِ  سه ْملإِْ لَعِ ْمه ْملفِ ِهْملَخْ رد
ل(.3()2)

فمنهملمملأخرجسلال خمرلل عنلولَعْ لأَ ِأله َرْ َرةَ،لَعدِ لالنَّ ِدّأِلل)ب( أما من السنة:

ْعدِ َمةد،لأَْعهَدقَل»َص َّ لهللا لَع َْ ِسلَسَعد ََّملقَدمَل:ل لِمْندس لَمدْ لأَْعهَدَقلَرقَ َدةدلم  لع ْلدس  لَّللاَّ ل ِك دّلِ

الِمَ لالنَّمِر،لَحهَّ لفَْرَجس ل ِنَْرِجسِل ل(4)«.ع ْلسد

 . )ج( وأجمعت األّمة عل: صّحة العتق وحصول القربة به

ددسِللاْلق ْر َددِةل(5)قددمللا دد لقلامددة ص  ِةلاْلِعهْددِق،لَسح  :َسأَْجَمعَددْتلاأْلََمددة لَع َدد لِصددحَّ

 ِِس.
ْجَمم  لَع َ لأَنَّس لق ْر َةٌ.:لَسهَل(7)سقمللالنسسل،ل(6) لَساإْلِ  (8)َظمَهَرْتلالنُّص سص 

                                                 
 [.92(ل]النعم :ل1)
 [.33(ل]النسر:ل2)
 (.18/3الحمسللالك  رل)(ل3)
{ل(ل4) لَرقَ َددددة  ِلهَعَددددملَ :ل}أَْسلهَْحِر ددددر  أخرجددددسلال خددددمرللفددددألكهددددمبلكنددددمراتلاأل مددددم :ل َددددمبلقَددددْسِللَّللاَّ
 (.1147ل/2(،سمع ملفألكهمبلالعهقل:ل مبلفلللالعهق)8/146)
(لع للهللال  لأحملل  لمحملل  لقلامدة،لالشد خلمسفدقلالدل  ،لأ دسلمحمدللالمقلعدألالصدملحألالحن  دأل5)

َصددمحبلالهصددمن ل،لسلددلل قر ددةلجممع ددللفِددألشددْع َم لعددنةلإِْحددَلىلَسأَْر َعدد  للالجمددمع  أ،لأحددللاألعدد م،
لعشر  لسعهممئةلفأل سملالنعرلع لفممن  لعنةل.للللللَسَخْمعِممئة،لممتلعنة

 (.177(،لع قمتلالمنعر  للأللنسلسلل)ص:ل27ل/2  للالهق  للفألرساةلالعن لساألعمن لل)
 (.293ل/10المونألا  لقلامةل)(ل6)
عَدةلالنَّدَسِسّللالشَّدْ خ7) م  دلل د لج  َحمَّ َعْ  ل  لحدَزاملْ د لم  اإِلَمدمملل(ل ح  ل  لشرلل  لمرلل  لحع ل  لح 

اْلعَ َمةلمح ألالّل  لأَ  سلَزَكِر َّم،لسلللفألالعشرلاألساععلمد لالمحدرملعدنةلإحدلىلسف فد  لسعدتلممئدة،ل
ع مةل ملنقسلسالحل ث،لمسللولسسفمهدسلفأ)ندسالمد لقدرىلحدسرا ،ل عدسر م(ل،لسإل هدملنعد هس،لسمد لكه دسل

«لنهددم لفدألشددرحلصددح حلمعدد مالم»س«لالددلقمئق»س«لمنهدم لالعددمل   »س«لههد  بلاألعددمم لسال وددمت»
(،ل395ل/8سم رل ل ،لهدسفألعدنةلعدتلسعد ع  لسعدهممئة.لل نظدر:لع قدمتلالشدمفع ةلالك درىلل عد كأ)

 (.513ع قمتلالحنمظلل ع سعأل)ص:ل
 (.305ل/5الوررلال ه ةلفألشرحلال هجةلالسرل ةل)ل(8)



- 130 - 

 

 رابعاً: أسباب العتق:

لل عهِقلأَْع َمٌبلِعهَّةٌلِهَأ:

ِلهَعَددددملَ .(ل1) لإِلَدددد لَّللاَّ ب  .ل(2)الهَّقَددددرُّ لَساْلَكنَّددددمَرات  فْ َددددة لل(4)اْلقََرا َددددة .ل(3)النَّددددْ ر  اْلم 

.ل(5) ِمْلعَْ ِل. .لالْلل(6)الهَّْ ِع ض  ل َِع َب لَمْحظ سر  لِعهْق 

لسإل  له ولاألع مبل شأ لم لالهنص للكممل  أ:

ِسَلل1) ِلِمْ لَمْ ِرلإِ َجمب :َلقَدْللنَدَلَبلالشَّدْر  لإِلَد لَ ِلدَ :لِلَمدملر  ِبلإِلَ لَّللاَّ لِل هَّقَرُّ (لاْلِعهْق 

لَصد َّ لهللا ل ل»لَع َْ دِسلَسَعد ََّم:لَعِ لأ دأله َرْ دَرةَلَرِلدَألَّللاَّ لَعْندس :لقَدمَللالنَّ ِدأُّ دل  أَ َُّمدملَرج 

الِمْنس لِمَ لالنَّمرِل لِمْنس لع ْلسد لع ْلس  م،لاْعهَْنقََ لَّللاَّ ل ِك ّلِ ْعِ مد ل«لأَْعهََقلاْمَرأدلم  قَمَللَعِع ل لْ   

ل»َمْرَجمنَةَ:ل ،لفَعََمدَللَعِ دأُّ َعدْ    ل ِدِسلإِلَد لَعِ دّأِلْ دِ لح  لَرِلدافَمْنَع َْقدت  َعدْ    لح  َألَّللاَّ لْ د  

لأَْسلأَْلددَلل لَعَشدَرةَلآاَِللِلْرَهدم  لَجْعنَدر  ِلْ د   للَدس لقَدْللأَْعَعدمو ل ِددِسلَعْ دل لَّللاَّ َمدملإِلَد لَعْ دل  َعْنه 

،لفَأَْعهَقَس ل  (1)«.ِل نَمر 

دسْل2)ل َهمِر،لَسإِْفَعدمِللالصَّ ِملفِدأل(لِعهٌْقلَساِجٌبل ِملنَّْ ِرلَساْلَكنَّمَراِت:لَسَ ِلَ لَكمْلقَهْل،لَسالّظِ

َهمِرلَساِجدٌبلَع َد ل َشْهِرلَرَمَلمَ ،لَساْلِحْنِثلفِألاْل َِم ِ ،لإِاَّلأَنَّس لفِألاْلقَهْللاْلَخَعِألَسالّظِ

قَدمَللهَعَدملَ لفِدألَكنَّدمَرةِلاْلقَهْدِللل،الهَّْع ِ ِ لِعْنَللاْلق ْلَرةِلَع َْ ِس،لَسفِألاْل َِمد ِ لَع َد لالهَّْخ ِ درِل

َهدمِر:}فَهَل {َسالّظِ لَرقَ َدة  {،ل(2)ْحِر ر  لَرقَ َدة  َسإِنَّدس لأَْمددٌرل،ل(3)َسفِدألَكنَّدمَرةِلاْل َِمد ِ :}أَْسلهَْحِر در 

قَمِب{ :ل}فََلْرَبلالّرِ لَسَجلَّ  ِِص وَِةلاْلَمْصَلِرلَكقَْسِلِسلَعزَّ
(4).(5) 

لأَْسل َْ ع لأَْسلَسِصل3)ل :لفََمْ لَم ََ لقَِر  دمللَس ل ِِم َراث 
لَعهََقلَع َْ ِس.(لعهقلاْلقََرا َة    َّة 

لَع َ لَمْ لَم ََكس . لفِألاْلقَِر ِبلالَِّ لل  ْعهَق  لَسقَِللاْخهَ ََللاْلن قََهم  

لَعهَددَقلَع َْ ددِس،لَسه ددم ل لَمْحددَرم  لَمددْ لَم َددَ لَ الَرِحددم   ددلفَددَ َهَبلاْلَحنَِن َّددة لَساْلَحنَم ِ َددة :لإِلَدد لأَ َّ

لَجِم عدم،لَساْلَسلَل لَسإِْ لَعنَللِمْ لَسلَِللاْل َنِ َ لاْلَساِلَلاِ لَسإِْ لَع َْسالِمْ لقِ َل ّمِ  َ ِبلَساألْ ََ للاألْ

ل ددمت  لَساْلعَمَّ ْعَمددمم  ََ ْخددَسة لَسأَْساَل ه ددْملَسإِْ لَعددنَ  سا،لَساألْ َِ لَساإْل َخددَسات  ََ َساْل َنَددمِت،لَساألْ

ِسَللَهَ الَعدْ لع ل لل سَ لأَْساَِلِهْم،لَسر  ْخَساللَساْلَخماَت  ََ لَرِلدَألَساألْ َمدَرلَساْ دِ لَمْعدع سل 

                                                 
(،لسمعد مل144ل/3أخرجسلال خمرللفألصح حسلسال نظللس،لكهمبلالعهق:ل دمبلفدألالعهدقلسفلد س)ل(1)

 (.1148ل/2فألصح حس:لكهمبلالعهقل:ل مبلفلللالعهقل)

ل[.3]المجمللة:لل(2)

 [.89(ل]الممئلة:ل3)
 [.4(ل]محمل:ل4)
 (.45ل/4 لائعلالصنمئعلفألهره بلالشرائعل)(ل5)



- 131 - 

 

لأَ ِدأللَْ  َد ل مٌللَساْ    لَسَعَعمٌ لَساْلَحَكم لَسَحمَّ لَزْ ل  لْ    لَسَجم ِر  َمم،لَسقَملل ِِسلاْلَحَع   َّللاَّ لَعْنه 

. لَسال َّْ ث  َسالفَّْسِرلُّ
(1) 

ََل ل ِمْلقََرا َدِةلاألْ لالَِّ لل  ْعهَدق   َدَساِ لَسإِْ لَع َدْسا،لَساْلَمْسل دسل سَ ل لَسَ َهَبلاْلَممِلِك َّة :لإِلَ لأَ َّ

،لَسَع َددد لَهدددَ ال ّم   َ ب لأَْسلأِل ََ ْع َقددددملَشددِق قَْ ِ لأَْسلأِل لم  ْخدددت   َ لَساألْ خ  ََ َسإِْ لَعددنَ  سا،لَساألْ

س  لَساْلَحمِشد َة لاْلقَِر  َدة لفَقَدْع،لفَد َلِعهْدقَل ص سللَساْلن ر   َ لاألْ ل ِمْلِمْ ِ لِعْنَله م  لفَمَلَِّ لل  ْعهَق 

ْخَساللَساْلَخماَِت. ََ مِت،لَساَلِلألْ ْعَممِملَساْلعَمَّ ََ  (2)ِلألْ

ِ ددَ ل ِمْلقََرا َددِةل لإَِ الم  لالَّددِ لل  ْعهَددق  ددسل لالنََّعددِبلأَلِ:لل- ددلَسَ َهددَبلالشَّددمفِِع َّة :لإِلَدد لأَ َّ َعم 

س  ل ص سللَساْلن ر   َ خْلل-األْ َِ قَدمِرِبلَكدمإْل ََ لَمْ لَعَلاه ْملِمَ لاألْ ْعَمدمِم،لَس َْخر    ََ َسةِلَساألْ

َمملَجنَمَحلال ُّللِمَ ل ص سل:ل}َساْخِنْضللَه   َ ْملاَل  ْعهَق سَ ل ِمْلِمْ ِ لِلقَْسِلِسلهَعَملَ لفِألاألْ فَإِنَّه 

ْحَمِة{ الأَْسلاَ،لاهََّحدَلل(3)الرَّ ِ ك دسالاْخهِ َدمرد س  ل  ْعهَق دسَ لَع َْ دِسلَعدَساٌ لم  ص سللَساْلن در   َ َساألْ

َممل ْكٌملهَعَ ََّقل ِمْلقََرا َِة،لفَمْعهََسىلفِ ِسلَمْ لَ َكْرنَمو .ِل ن ه  نَّس لح  ََ أَْسلاَ،لأِل
(4) 

لِمَ لاْلعَْ ِلل َِمدمل َْنعَ  دس ل4)ل لَشْأ   لإِْعهَمب  لإِلَ لأَنَّس لاَل َِجب  فْ َة ل ِمْلعَْ ِل:لَ َهَبلاْلن قََهم   (لاْلم 

ْمِرلاْلَخِن لِل ََ َلِبلَساْلَخَعدِأ،لَساْخهَ َن دسالف مدملكفدرلمد للَع ِّل و لفِ ِسلِمَ لاألْ ََ َكدمل َّْعِملَساألْ

 ل لسشنعلم للدربلم دّرحللو درلمسجدب،لأسلهحر دقل ندمر،لأسلقعدعلعلدسلأسل

لإفعملو،لأسلنحسل ل .

:لَمْ لَمفََّلل ِعَْ ِلِولأَْعهََقلَع َْ ِس. لَساأْلَْسَزاِعأُّ لفَقَمَل:لَممِلٌ لَسال َّْ ث 

لفَقَدمَل:لَمدْ لَمفَّدَلل ِعَْ دِللَسقَمَللأَ  سلَحنِ  لَع َْ دِس،لَسَشد َّلاأْلَْسَزاِعدأُّ :لَال  ْعهِدق  نَدةَلَسالشَّدمفِِعأُّ

لَمملنَقََصلِمْ لقِ َمِةلاْلعَْ ِل. لَع َ لأَنَّس ل  َلمَّ   ْمه سر  َمْ ِرِولأَْعهََقلَع َْ ِس،لَساْلج 
(5) 

مد هبلالجمهدسرلأندسلل(لاله ع ض:لم لأعهقلجز الم لرق قسلالمم س للس،لفإ 5)ل

دلأل ددألحن نددةلفقددمل:لإ ل  عهددقلك ددسلع  ددسل ملعددرا ة؛لأل لاإلعهددمبلال هجددزأ،لخ فددم

 (6)اإلعهمبل هجزأ.

                                                 
 (.414ل/6(،المونألا  لقلامةل)69ل/7الم عسعلل عرخعأل)ل(1)
ل/29(،المسعددسعةلالنقه ددةلالكس ه ددةل)366ل/4عددسقأل)الشددرحلالك  ددرلل شدد خلالددلرل رلسحمشدد ةلالل(ل2)

268.) 
 [.24]اإلعرا :لل(3)
 (.458ل/6مونألالمحهم لإل لمعرفةلمعمنألألنمظلالمنهم ل)ل(4)
 (.152ل/4 لا ةلالمجههللسنهم ةلالمقهصلل)(ل5)
 (.265ل/4(،لالعنم ةلشرحلالهلا ةل)261ل/2هحنةلالنقهم ل)ل(6)
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:لأنتلحدرللو درلسجدسلهللاللمملإ القمللالع لللع لولمفللالعهقل ع بلمحظسر:ل(6)ل

 (1) قعلالعهقل ماهنمب؛للسجسللركنس.

 لنقدمعلعد قلالكد ملع  هدملس عللهد ولاإلع لدةلع د لمدمل هع دقل دملعهقلمد

 هلحلالمنهسملل مركبلاإللمفألالمكس لم )مسل لسعهق(،لف دسل كدس لالعد للأسل

ْعهِددقلأخددر لع ددلول عهقددسلإ ددمولمدد لح ددزلالمم سك ددة،لالهددألال َْمِ دد لف هدددملسال الم 

ل،لإل لح زلالمملك ة،لفأش سل  ل لالسالة،لالهألأخرجتلالمسلسللم لالعلمل  َهَصرَّ

لم لهنملكم لساؤوللم لأعهقس.لإل لالسجسل،لس

لكمملأننملنجللالمحلف  لنظرسالإل لمسل لالعهقلع  لالنحسلالهملأ:

ل  لقمللا  لالص ح:لهسلأ ل نعبلالراسللإل لق   ةلم لأعهقدس،لَسَهدَ اله دَسلاأْلَْم َدب 

ْملَصِ   َةد،لفَل ل"لأَنَّس لِمْنه  لَمْ لقِ َللفِ دِسل"لفِألَ ِلَ ،لَكَمملإَِ القِ َل:ل"لف َ ٌ لاْلق َرِشأُّ إِ دال َ َم  

لفِ ِس:ل"لَمْسلَ ل لفِ ِهْملَمْ ل  قَمل  ِهمٌّ.لقمل:لَساْع َْملأَ َّ ْملم  ل"لِمْ لأَْجِللَكْسنِِسلَمسل للَه  ق َرِشأٌّ

ل" ل"لأَْسل"لِل َنِألف َ    ف َ   
(2) 

عهِددقلع دد لرق قددسل ددملعهْق،للـوو وقيوول: والء العتاقووة: هددسلعصددس ةلعدد  هملنعمددةلالم 

عهَدق،لس درثل ْعهِدقللس لاْلم  س سرثل ه الالع بلمد لجمندبلساحدل:لسهدسلجمندبلاْلم 

المعهِددقلعه قددسلإجممعدددم،للحددل ثلَعددْ لَعمئَِشددةَلَرِلددَألَّللاَّ لَعْنَهددم،لأَنََّهددملأََراَلْتلأَْ ل

ْتلَعمئَِشدة لِل نَّ ِدّأِلهَْشهَِرَلل َِر َرةَلِلْ ِعهِْق،لَسأََراَللَمَساِل َهملأَْ ل َْشدهَِرع سالَساََ َهدم،لفَدَ َكرَل

لَص َّ لهللا لَع َْ ِسلَسَع ََّم:ل ل»َص َّ لهللا لَع َْ ِسلَسَع ََّم،لفَقَمَلللََهملالنَّ ِأُّ اْشهَِر َهملفَإِنََّمملالَساَ  

لل،لسال رثلالمعهَقلمعهِقسلاهنمقدم.(3)«ِلَمْ لأَْعهَقَل

 لالمسل لالعهق:لهألالص ةلالحمص ةل  لسا لسع  للس لمملع قل كس 

المحررل ع بلهحر رلالمسل للدس،لس عد بلهد الالدسا ل صد حلالمدسل لمد للسالع ل

لسرفةلالع للالمحررلإ الممتلسلمل ك للسلسرفسلم رو.

سإل ددد لاألمف دددةلالهسلددد ح ةلمدددعللراعدددههملمددد لكهدددبلالهدددراجملل هعر دددلل

ل ملراسللالمسل لسأ رزلممل هع قل س،لحعبلالهقع ملالهملأ:

                                                 
 (.270ل/29)لالمسعسعةلالنقه ةلالكس ه ةل(1)
 (.400مقلمةلا  لالص حلفألع سملالحل ثل)ص:لل(2)
َلقَِةلَع َ لَمَساِلألأَْزَسا ِلالنَّ ِّأِلَص َّ لهللا لَع َْ ِسلَسَعد ََّمل)ل(3) َكمةِ:ل َمبلالصَّ ل/2أخرجسلال خمرللفألِكهَمبلالزَّ

دَراِ لَمدَعلالنَِّعدمِ )128 ملفِدألال َْ دعِلاَل(،ل3/71(،لسكهمبلال  س : َمبلال َْ عِلَسالّشِ
سعد س َدمبلإِ َالاْشدهََرَعلش در 

( لنَْجدٌم)73ل/3هَِحلُّ لَعدنَة  سِمدِسلفِدألك دّلِ َكمهِدِب،لَسن ج  (،سمعد ملفدألكهدمبل3/151(،سكهمبلالمكمهب:ل َمبلالم 
لِلَمْ لأَْعهََق)  (.1141ل/2العهق:ل َمبلإِنََّمملاْلَسَا  
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 الي عند النبي صل: هللا عليه وسلم:أوالً: من أشهر المو

عدّسِ  لكدَللهنرقدةل د  لالندمسل لسن   دسلصد  لهللالع  دسلسعد ملم  جم لاإلعد م 

ع  لحعبلالسالةلسال س لسالق   ة،لحه لجع هملخ رلأمةلأخرجتلل نمس،للمهمل

ن ألالرحمةلص  لهللالع  سلسع ملإل لصنسلسفر قسلالد لل ند لع د لأعدمسلزسالل

للم  .النساربل   لالمع 

س سجللفألالهدمر خلكف درلمد لالد   لسجدلسالمد  ادلمد لالد للالد لللحقهدمل

سمدد لأشددهرهمل دد لل دد لر ددمح،لعدد مم لعدد بلالددربلأسلااعهلددعمللأسلال ددس .ل 

 دد لاألرت،ل رلالونددمرل،لسصدده بلالرسمأ،سخ ددمبلالنمرعددأ،لسآلل معددر،لسأ ددس

 نههددملزن ددرة،ل دد لحمرفددة،لع ددللهللال دد لمعددعسل،لسا دد لأملمكهددسم،لسالنهل ددةلسالز ددل

أ سفك هةلأف حلمسل ل نألع للاللار،لسإ راه مل  لجم رلكم لع لاللخرشدةلالفقندأ،ل

سأزربل دد لعق ددةلالفقنددأ،لسأهددللالصددنةلك هددم،لسم ددرهملمدد لالمددسالألرلددألهللال

عدنهملأجمعدد  .لس عدللحدد  لأصدد حلأكفدرهملأمددرا لع دد لالمعد م  لأسلقددملةللجدد شل

ل نددم ،لسلنأخدد ل عددضلاألمف ددةلفقددعللس لع مددم لندد   ل شددمرلإلدد همل ملاإلعدد م،لأس

لحصرلحه لال عسلل نملال حثلفأله الالمقمم.

 ـ من الرجال الموالي ـ

 (بالل بن رباح)

 اسمه ونسبه ووالؤه. ـ

د،ل كن ل  ل:ل دلسع  م   لل  لر محلرلألهللالعنس:لكم لأ سولر محلح ش م

ِ،لسق دل:لأ دملعمدرس، س:لحمممدةلمد لمسلدلللسأمدلأ ملع للالكر م،لسق ل:لأ دملَعْ دللَّللاَّ

 كددرلالصددل ق،للسهددسلمددسل لأَ ِددأل،(1)سق ددل:لمدد لمسلددلللالعددراةمكددةلل نددألجمح،

لأسق دددل:ل هعدددعلاشدددهراول خمدددسلأساقأ،سق دددل:ل عددد علأساقأ، ساقأ،سأعهقدددسلهلَعدددزَّ

، لَع َْ ِسلَسَع ََّمل.َسَجلَّ لَص َّ لَّللاَّ  (2)سهسلأسللم لأ  لِلَرع سِللَّللاَّ

 

                                                 
ملللدسلالعدراة،لسإنّمدملعدّمأل د ل للع دّسو،لسقدمللق ل:لج للمشدرللع د لعرفدةل نقدمللإلد لصدنعم ل قدل(1)

األصددمعأ:لالعددراةلالج ددللالدد للف ددسلعددرللالعددمئللإلدد ل دد للأرم ن ددة،لسفددألكهددمبلالحددمزمأ:لالعددراةل
الج مللساألرضلالحمجزةل   لههممةلسالد م لسلهدملعدعة،لسهدأل دمل م لأخص...سق دللم درل لد .لمعجدمل

 (.204ل/3ال  لا ل)
 (.526ل/1رلل)أنعمبلاألشراللل    (ل2)
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 ـ من مناقبه. 

ا،لسالمشمهللك هم،لسكم لم لالعم ق  لإِلَ لاإلع م،لسمم ل ع بلشهلل ل رد

لف ص رلَع َ لالع اب. لَسَجلَّ لَعزَّ للفألَّللاَّ

كم لعمرل د لالخعدمب،لإ ال كدرلأ دسل كدرلقدمل:"لأ دسل كدرلعد لنملسأعهدقل

ع ّلنم".. عنأل  الرلألهللالعنس.لسإ لرج ل  ق سلعمرل ع لنملهسلرجللعظد مل

الالرجددللالشددل للالعددمرة،لالنح ددللالنمحددل،لالمنددرعلالعددسللسمحظددسظ...للكدد لهدد 

الكثلالشعر،لالخن للالعمرل  ،للمل ك ل عمعلك ممتلالملحلسالفنم لهسجدسلإل دس،ل

سهوددلبلع  ددس،لإالس حنددألرأعددسلس وددضلعرفددس،لس قددسللسع راهددسلع دد لسجنه ددسل

 (1)هع ل:"إنمملأنملح شأ..لكنتل مألمسلع لا".

حم تلالظه رةلف عرحسلع  لظهرولفدألسكم لأم ةل  لخ لل خرجسلإ ال

فمل أمرل ملصخرةلالعظ مةلع  لصلرولفمل قسل:لال زاللع  ل لد لل، عحم لمكة

حه ل مدستلأسل كندرل محمدل،لف قدسللسهدسلفدأل لد :لأحدللأحدل،لفمدرل دسلأ دسل كدرل

لل(2)رلألهللالعنسلفمشهراولمنسلسأعهقس،لسالهزمل علول ملن ألص  لهللالع  سلسع م.

دلمدملرسللَعدْ لأَ ِدأله لسم لمنمق سلأ  لَصد َّ لهللا لَع َْ دِسلل:َرْ دَرةَللدم لالنَّ ِدأَّ أَ َّ

:ل لَعِمْ هَددس لفِددأل»َسَعدد ََّملقَددمَللِلدد ِ َل  فْنِأل ِددأَْرَج لَعَمددل  لَحددّلِ ِعْنددَللَصدد َةِلالنَْجددِرل َددمل ِدد َل 

لفِألالَجنَّةِل لنَْع َْ َ ل َْ َ ل ََللَّ لَللَّ لأَْرَج ل«لاإِلْع َِم،لفَإِنِّألَعِمْعت  لَعَم د قَمَل:لَمملَعِمْ ت 

دسِرل ل ِدَ ِلَ لالعُّه  لَصد َّْ ت  ،لإِاَّ لأَْسلنََهدمر  ا،لفِألَعمَعِةللَْ دل  ْرلَعه سرد ِعْنِلل:لأَنِّأللَْملأَهََعهَّ

ِ:ل لنَْع َْ َ ل َْعنِألهَْحِر  َل»َمملك هَِبلِلألأَْ لأ َص َِّأل"لقَمَللأَ  سلَعْ ِللَّللاَّ  (3)«.َللَّ

هندألهلأَسللنَنعد ؟لقَدمَل:له،ل:لأعهقلمدملأعهقدسلأل أل كرلقَملل  للفمهس. لس

قَددمَل:لفَددأ  للددألَحهَّدد لأمددزسلفِددألَعدد ِ للهللا،لفَددأ  للَددس ،لفَدد هبلإِلَدد لالشَّددمم،لفََمددمَتل

 (4) ِِلَمْشق،لَسق لل ح بلعنةلعْشر  ،لَسق للفََمم لعشَرة،لَسلف له نَمل .

                                                 
 (.474ل/10(لهمر خللمشقلا  لععمكرل)238ل/3الع قمتلالك رىلعللارلصملرل)ل(1)
 (.101ل/5ال ل لسالهمر خل)ل(2)
ل سِ لل(3) أخرجسلال خمرللفألكهمبلالههجل:ل َمبلفَْلِللالعُّه سِرل ِمل َّْ ِللَسالنََّهمِر،لَسفَْلِللالصَّ َةِل َْعَللالس 

،لَرِلددَألَّللاَّ ل53ل/2ِرل) ِمل َّْ ددِللَسالنََّهددم (،لسكهددمبلالمنمقددب:ل َددمبلَمنَمقِددِبل ِدد َِللْ ددِ لَر َددمح ،لَمددْسلَ لأَ ِددأل َْكددر 
َمم)  (.27ل/5َعْنه 

(لمعرفددةلالصددحم ةل259ل/1(لمعجددملالصددحم ةلل  وددسل)232ل/3الع قددمتلالك ددرىلعللارلصددملرل)(ل4)
(له قد حل243ل/1لوم دةلعلالنكدرل)(أعدللا373ل/1(لمعرفةلالصدحم ةلأل دألنعد مل)267ا  لمنلول)ص:ل

 (.91فهسملأهللاألفرل)ص:ل
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 (نهماعمار بن ياسر رضي هللا ع )

 اسمه ونسبه ووالؤه.ـ 

لللهسلاإلممملالك  رلأ سلال قظدم لالعنعدألالمكدألعمدمرلْ د ل معدرلْ د لَعدمِمرل

ْ د لاللْ  لَممِل لْ د لكنمندةلْ د لقد سل د لالحصد  ل د لالدس  مل د لفع  دةلْ د لعدسللا

حمرفةلْ  لَعدمِمرلاألك درلْ د ل دمملْ د لعدنسلْ د لمملد لْ د لألللْ د لَزْ دللْ د ل شدجبل

لملالعنعّأ،لأ سلال قظم .الم حجألف

السالللعممرل سقَمَللالساقلللسم رولم لأهللالع مل ملنعبلسالخ ر:لإ ل معرد

الَمدْسلَ لل ندألمخدزسم أل ل؛لعرنألقحعمنألم حجألم لعدنس،لإالأ لا ندسلعمدمرد

ا. الهزس لأمةللد عضل ندألمخدزسم،لفسلدلتللَدس لعمدمرد سكدم لعد بلقدلسمللأ مول معرد

،لفِدألع دبل«لسمملد «ل»الحدمرث»َسلسأخسا للَس ،ل  قدملللهمدم:مله ل معرلمكَّةلأَنَّس لقل

قدممل معدرل مكدة،لفحدملللأ دملأخللهمملرا ع،لفرجعلالحدمرثلسمملد لإِلَد لالد م ،لسأ

 د لالمو درةل د لع دللهللال د لعمدرل د لمخدزسم،لسهدزس لأمدةللَدس ل  قدملللهدم:لح  نةل

صدمرلعمدمرلَمدْسلَ للأَ  سلح  ندة،لفمد لهمهندمل،لفسللتللَس لعممرا،لفأعهقسل«لعم ة»

 (1)ل نألمخزسم،لسأ سولعرنألكممل كرنم.

 ـ من مناقبه.

ْعدَ م،لسهدسلح  دلل ندألمخدزسم.لسأمدسل هسلم لالعدم ق  لاألسلد  لإِلَد لاإْلِ

،لسهددسلسأ ددسولسأمددسلمدد ل لسجددلَّ لعددزَّ عددم ة،لسهددألأسللمدد لاعهشددهللفِددألعدد  للَّللاَّ

لالعم ق  .لسكم لإع ملعممرل علل لعةلسف ف  .ل

مرلِممَّ لَهمجرلإِلَ لاْلَح ََشةلسص َّ لاْلقْ  َهَْ ِ ،لسأ   ل َ  لحعنم،لَسشهللسَعمَّل

لَسه دَسل لق ععدتلأ  ندس،لفََكمنَدتلهََ ْ دَ ب  اْل ََممَمةلسأ  د لفِ َهدملأَْ لدمل دَ  لحعدنم،لس سمئد  

ع م  لأَِمدل  قَمهللأشلَّلقهمل،لَسع  َ لالجنَّدةلَصْخَرةلفَنَمَلىل ِأَْع َ لَصسهسل َملمعشَرلاْلم 

س ؟. ا،لسأحددلدال(2)هنددرُّ ،لسهددمجرلإِلَدد لالمل نددة،لسشددهلل ددلرد سهددسلممدد لعدد بلفِددألَّللاَّ

سالخنلب،لس  عةلالرلسا لَمَعلرعسللهللالص  لهللالع  سلسعد م.لسمد لمنمق دسلأَنَّدس ل

                                                 
(،لالهمر خلالك  درلل  خدمرلل حساشدأل246ل/3هنظرلهرجمهسلفأل:لالع قمتلالك رىلعللارلصملرل)(ل1)

(،لالهعل للسالهجر حل,للم لخدر للدسلال خدمرلل74(،لمشمه رلع مم لاألمصمرل)ص:ل25ل/7المع س ل)
(لهدددمر خلاإلعددد م،لتل43/348 خللمشدددقلا ددد لععدددمكرل)(،لهدددمر1036ل/3فدددألالجدددممعلالصدددح حل)

ل(.321ل/2 شمر)
 (.232ل/22السافأل ملسف متل)ل(2)
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ْعددَ م. أسللمدد ل ندد لمعددجلدالفِددألاإْلِ
عْللَسَعددْ لقَهَددمَلةَ:}(1) لَمددْ لأ ْكددِروَلَسقَْ   ددس لم  لإِاَّ َمددئِ ٌّ

.(2){ل ِمإْلِ مم  مر  نََزلَْتلفِألَعمَّ
(3) 

 ـ من مروياته. 

د،ل(4)قمللال ه أ ْعنَِلل َِقّأ (للَس لافْنَمِ لَسِعهُّْسَ لَحِلْ فم :للَس لِعلَّة لأََحمِلْ َث:لفَِنأل)م 

ِحْ َحْ ِ (لَخْمَعةٌ. لمنهم:(5)َسِمْنَهملفِأل)الصَّ

ل د لعدد م ِلَسأَ ِددأل دلمددملجددم لفددألالهدد مملَعددْ لَشددِق ق  لَجمِلعدددملَمددَعلَعْ ددِللَّللاَّ س،لقَددمَل:لك ْنددت 

ا،ل لأَْجنَدَبلفَ َدْمل َِجدِللالَمدمَ لَشدْهرد د د لَرج  سَع :للَدْسلأَ َّ سَع لاألَْشعَِرّلِ،لفَقَمَلللَس لأَ  سلم  م 

لَس  َص ِّأ،لفََكْ َللهَْصنَع سَ ل َِهِ ِولاْي َِةلفِألع سَرةِلالَممئِد م  َلةِ:ل}فَ َدْملهَِجدل سالأََمملَكمَ ل َهَ َمَّ

سالَصِع لدالَع ِّ دم{ م  لفَهَ َمَّ َمم د
دْملفِدألَهدَ الأَلَْسَشدك سالإَِ ال(ل6) دَصللَه  ّخِ ِ:للَدْسلر  فَقَدمَللَعْ دل لَّللاَّ

:لَسإِنََّمملَكِرْهه ْملَهَ الِلَ ا؟لقَدمَل:لنَعَدْم،لفَقَد ِع َل.لق ْ ت  سالالصَّ م  لأَْ ل َهَ َمَّ لالَمم   مَلل ََرَللَع َْ ِهم 

ِلَص َّ لهللا لَع َْ ِسلَسَع ََّملفِأل لَّللاَّ لِلع َمَر:ل َعَفَنِألَرع سل  مر  سَع :لأَلَْملهَْعَمْعلقَْسَللَعمَّ أَ  سلم 

ل ا لاللَّا َّدة ،لفَدَ َكْرت  دِع ِللَكَمدملهََمدرَّ لفِدألالصَّ ْمدت  لفَ َْملأَِجدِللالَمدمَ ،لفَهََمرَّ ،لفَأَْجنَْ ت  َحمَجة 

إِنََّمملَكمَ ل َْكِن َ لأَْ لهَْصنََعلَهَكَ ا،لفََلَرَبل»َص َّ لهللا لَع َْ ِسلَسَع ََّم،لفَقَمَل:لَ ِلَ لِل نَّ ِّأِل

دِسل ِِشدَممِلِسلأَْسلَظْهدَرل لَمَعدَحل ِِهَمدملَظْهدَرلَكنِّ لنَنََلَهم،لف دمَّ  َِكنِِّسلَلْر َةدلَع َ لاألَْرِض،لف مَّ

لَمَعددَحل ِِهَمددملسَل ددِس،لف ددمَّ ِ:لأَفَ َددْملهَددَرلع َمددَرللَددْمل َْقنَددْعل ِقَددْسِلل«لْجَهددس لِشددَممِلِسل َِكنِّ فَقَددمَللَعْ ددل لَّللاَّ

سَعد ،ل ِلَسأَ ِدألم  لَمدَعلَعْ دِللَّللاَّ :لك ْندت  ؟لَسَزاَلل َْع َد ،لَعدِ لاأْلَْعَمدِش،لَعدْ لَشدِق ق  مر  َعمَّ

لَرع دسَلل لِلع َمَر:لإِ َّ مر  سَع :لأَلَْملهَْعَمْعلقَْسَللَعمَّ ِلَصد َّ لهللا لَع َْ دِسلَسَعد ََّملفَقَمَللأَ  سلم  َّللاَّ

                                                 
 (.3/626أعللالوم ةلعلالنكر)ل(1)
 [106]النحل/ل(ل2)
ل/4قمللالحمفظلا د لحجدر:لساهنقدسالع د لأندسلنزلدتلف دسلهد ولاي دة.لاإلصدم ةلفدألهم  دزلالصدحم ةل)ل(3)

474.) 
م ل  لقم ممز،لالش خلاإلممملالحمفظلشمسلالل  لأ دسلع دللهللالالد ه أ،لحدمفظلمحملل  لأحملل  لعفمل(4)

ال جمرى،لسافظلال  مرى،لأهق لالحل ثلسرجملس،لسنظرلع  سلسأحسالس،لسعرللهراجملالندمس،لسأ دم ل
اإل همملفألهسار خهملساإلل مس،لجمعلالكف ر،لسننعلالجملالون ر،لسأكفرلم لالهصن ل،لسسفرل ماخهصمرل

ةلالهعس للفألالهأل ل،لسم لهصمن نس:لكهمبل"لهدمر خلاإلعد مل"لعشدر  لمج دلاد،لسكهدمبل"لهدمر خلمؤسن
الن   ل"لعشر  لمج لاد،لسل"لاللسللاإلع م ةل"لسل"لع قمتلالقرا ل"لسل"لع قمتلالحنمظل"لمج دلا ،لسل

اللجملل"لمج دل.ل"لل"لم زا لااعهلالل"لف ثلمج لاتلسل"لالمشه سلفألاألعمم لساألنعمبل"لمج ل.ل"لن أ
هد ه بلالههدد  بل"لاخهصددمرلههدد  بلالكمدمللفدد ثلمج ددلات.ل"سكددم لمسلدلولفددألر  ددعلاألسللعددنةلفدد ثل

 سع ع  لسعهممئة،لسهسفألفألعنةلفمم لسأر ع  لسع عممئة.ل
(،لع قدمتلالشدمفع ةلالك درىل4/288(،لأع م لالعصرلسأعسا لالنصدرل)317 ل3/315فساتلالسف متل)

 (.100ل/9ل ع كأل)
 (.407ل/1ع رلأع ملالن   لعلالرعملةل)(ل5)
 [.43]النعم :ل(6)
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ِلَص َّ لهللا لَع َْ ِسلَسَع َّمَل ِع ِل،لفَأَهَْ نَملَرع سَللَّللاَّ ل ِملصَّ لفَهََمعَّْكت  ل َعَفَنِألأَنَملَسأَْنَت،لفَأَْجنَْ ت 

 (1)«.لَساِحَلةدلإِنََّمملَكمَ ل َْكِن َ لَهَكَ ا.لَسَمَعَحلَسْجَهس لَسَكنَّْ سِل»فَأَْخ َْرنَمو ،لفَقَمَل:ل

:ل ل َمِعر  لْ    مر  مِملْ ِ لالَحمِرِث،لقَمَل:لقَمَللَعمَّ ِلَص َّ لهللا ل»ل لسَعْ لَهمَّ لَرع سَللَّللاَّ َرأَْ ت 

لَساْمَرأَهَمِ ،لَسأَ  سل َْكر ل لَخْمَعة لأَْع  ل   (2)«.َع َْ ِسلَسَع ََّملَسَمملَمعَس لإِاَّ

 ـ وفاته.

هللالعنسل صن  لعنةلعد علسف فد  ل،لقهللعممرل  ل معرلمعلع ألرلأل

لَرع دسَللهللاِل(3)سلسلف ثلسهععس لعدنة. لَعد ََمةَ،لأَ َّ سقدللأخدر لمعد مل عدنلولَعدْ لأ ّمِ

:ل مر  ل(ل4)«.هَْقه   َ لاْلِنئَة لاْل َمِم َة ل»َص َّ لهللا لَع َْ ِسلَسَع ََّم،لقَمَللِلعَمَّ

ْعِجدزَل(5)قمللالندسسللفدألشدرحسللهد الالحدل ث ِل:فِ دِسلم  ةٌلَظدمِهَرةٌلِلَرع دسِللَّللاَّ

لقَهِ  ست  ال َم  مرد لَعمَّ :لِمْنَهملأَ َّ س  سَ ،ل دلَص َّ لَّللاَّ لَع َْ ِسلَسَع ََّملِمْ لأَْسج  ْعدِ م  ،لَسأَنَّس ل َْقه   س لم 

دْمل َك سن دسَ لفِدْرقَهَْ ِ ل َمِم َد َحم َةَل  قَمهِ  سَ ،لَسأَنَّه  لالصَّ ْمل  وَمةٌ،لَسأَ َّ لَسأَنَّه  لَسَمْ ِرَهدم،لَسك دلُّ ة 

دْ حِ،لَصد َّ لَّللاَّ لسعد ملع د لرعدسلسلالد ى لفَ َدِقلالصُّ ال نعدقلعد للَهَ القَْللَسقَدَعلِمفْدل 

 (6)الهسىلإ لهسلإالسح ل  سَح .

                                                 
م لَلْر َةٌل)(ل1) (لسمع ملفألكهمبلالح ضل:ل77ل/1أخرجسلال خمرللفألصح حسلكهمبلاله ممل َمب:لالهَّ َمُّ

 (.280ل/1 مبلاله ممل)
هَِّخ دال»ْ ِسلَسَع ََّم:لأخرجسلال خمرللفألصح حسلكهمبلالمنمقب:ل َمبلقَْسِللالنَّ ِّأِلَص َّ لهللا لَع َل(ل2) لم  لَْسلك ْنت 

ل  (.46 5ل/5«)َخِ   د
(لمعرفةل1/129(همر خلمسلللالع مم لسسف مههمل)25ل/7الهمر خلالك  رلل  خمرلل حساشألالمع س ل)(ل3)

 (.232ل/22(،لالسافأل ملسف متل)916ل/2الصحم ةلأل ألنع مل)
ل ِقَْ ِرلأخرجسلمع ملفألصح حس:لكهمبلاْلِنهَِ لَسأَْشَرال(4) ل  ج  لالرَّ رَّ ِعلالعَّمَعِة:ل  مبلَالهَق سم لالعَّمَعة لَحهَّ ل َم 

ِل،لفَ َهََمنَّ لأَْ ل َك سَ لَمَكمَ لاْلَم ِِّتلِمَ لاْل ََ ِ ) ج   (.2236ل/4الرَّ
ّلِ ِقلَرِلَألَّللاَّ لل(5) لالّصِ لَعْندس لأخرجسلال خمرللفألصح حس:لكهمبلمنمقبلاألنصمر:ل َمبلإِْع َِملأَ ِأل َْكر 
 (.46ل/5)
 .(40ل/18شرحلالنسسللع  لمع مل)ل(6)
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 ـ من النساء الموالي ـ

 (أم أيمن:موالة النبي صل: هللا عليه و سلم وحاضنته )

 ـ اسمها ونسبها ووالؤها.

ع  ةلْ  لَعْمرسلْ  لحص ل  لممل ل  لعد مةل د لعمدرسلهأ:ل ركةل نتلف

سهألأملأ م لم  تلع  هملكن ههم،لكن تل م نهملأ م لْ د لع  دل،لسهدألل  لالنعمم .

 عددللأملأعددممةلْ دد لز ددل.لهزسجهددملز ددللْ دد لحمرفددةل عددللع  ددللالح شددأ،لفسلددلتللددسل

ِلَص َّ لَّللاَّ لَع َْ ِسلسَل ِلَصد َّ لأعممة،ل قملللََهم:لمساةلَرع سللَّللاَّ َعد ََّملسخدململَرع دسللَّللاَّ

َّللاَّ لَع َْ ِسلَسَع ََّم.لسهعرلل أملالظ م ،لهمجرتلالهجدره  لإِلَد لأرضلالح شدةلسإلد ل

 (1)المل نةلجم عدم.

 ـ من مناقبها:

لِل نَّ ِدّأِل ل َْجعَدل  دل  ج  لَرِلدَألَّللاَّ لَعْندس ،لقَدمَل:لَكدمَ لالرَّ  لمملأخرجدسلالشد خم لَعدْ لأَنَدس 

سنِدألَص َّل لأَْهِ دألأََمر   لهللا لَع َْ ِسلَسَع ََّملالنََّخ َِت،لَحهَّ لاْفهَهََحلق َرْ َظدةَلَسالنَِّلد َر،لَسإِ َّ

لَص َّ لهللا لَع َْ ِسلَسَع ََّم،لفَأَْعدأَلَس لالَّدِ للَكدمن سالأَْعَعدْسو لأَْسل َْعَلدس ،لَسَكدمَ ل أَْ لآهَِألالنَّ ِأَّ

لَص َّ لهللا لَع َل لأَْ َمَ لفََجعَ َِتلالفَّدْسَبلفِدألالنَّ ِأُّ لأَْ َمَ ،لفََجمَ ْتلأ مُّ ْ ِسلَسَع ََّملقَْللأَْعَعمو لأ مَّ

ْملَسقَدْللأَْعَعمنِ َهدم،لأَْسلَكَمدملقَملَدْت:ل له َسلاَل  ْعِعد َكه  لَسالَِّ للاَلإِلَسَلإِاَّ :لَك َّ ع ن ِقأ،لهَق سل 

لَص َّ لهللا لَع َْ ِسلَسَع َّل :لَسالنَّ ِأُّ ِ،لَحهَّد لأَْعَعمَهدمل«للَِ لَكَ ا»َمل َق سل  لَسَّللاَّ :لَكد َّ ل-َسهَق سل 

لأَنَّس لقَمَلل  (2)َعَشَرةَلأَْمفَمِلِس،لأَْسلَكَمملقَمَل.ل-َحِعْ ت 

لَرِلدَألهللا لَعْندس ،ل َْعدَللَسفَدمةِلَرع دسِلل ،لقَمَل:لقَمَللأَ  سل َْكر   لمملأخرجسلمع ملَعْ لأَنَس 

للَع َْ ِسلَسَع ََّملِلع َمَر:هللاِلَص َّ لهللا ل َهم،لَكَمملَكمَ لَرع دسل  سر  لأَْ َمَ لنَز  "لاْنَعِ ْقل ِنَملإِلَ لأ ّمِ

ملاْنهََهْ نَملإِلَْ َهمل ََكْت،لفَقَمَاللََهم:لَممل  ْ ِك دِ ؟لَمدمل َهم،لفَ َمَّ سر  هللاِلَص َّ لهللا لَع َْ ِسلَسَع ََّمل َز 

لِعْنَللهللاِلَخْ ٌرلِلَرع سلِل لأَ َّ ِسلَص َّ لهللا لَع َْ ِسلَسَع ََّم؟لفَقَملَْت:لَمملأَْ ِكدألأَْ لَالأَك دسَ لأَْع َدم 

لاْلدَسْحَألقَدِللاْنقََعدَعل َمملِعْنَللهللاِلَخْ ٌرلِلَرع سِلِسلَص َّ لهللا لَع َْ دِسلَسَعد ََّم،لَسلَِكدْ لأَْ ِكدألأَ َّ

َمملَع َ لاْل  كَل  (3)مِ .لفََجعََ ل َْ ِك َمِ لَمعََهمل"ِمَ لالعََّممِ ،لفََه ََّجهْه 

                                                 
 (.1793ل/4(لااعه عمبلفألمعرفةلاألصحمبل)1)
ال خددمرللسال نددظللددس:لفددألكهددمبلالموددمزل:ل َددمبلَمْرِجددعِلالنَّ ِددّأِلَصدد َّ لهللا لَع َْ ددِسلَسَعدد ََّملِمددَ للأخرجددس(ل2)

َحمَصَرهِِسلإِ َّمه ْم)األَْحَزاِب،لَسَمْخَرِجِسلإِلَ ل َنِألق َرْ َظةَلسَل (،لصح حلسمع ملفألصدح حس:لكهدمبل112ل/5م 
ددَجِرلَسالفََّمددِرلِحدد َ لاْعددهَْونَْسالَعنْل ْملِمددَ لالشَّ َهددمِجِر َ لإِلَدد لاأْلَْنَصددمِرلَمنَددمئَِحه  لاْلم  َهددملالجهددمللسالعدد ر:ل َددمبلَرّلِ

 (.1391ل/3 ِمْلن ه سحِ)
لأَْ َمَ )(لأخرجسلمع ملفألصح حس:لكهمبلفََلمئِِللالصَّل3)  .(4/1907َحم َِة:ل َمبلِمْ لفََلمئِِللأ ّمِ
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  ـ وفاتها.

قمللالساقلّل:لممهتلأملأ م لفألخ فةلعفمم ،لسأخدر لا د لالّعدك ل عدنلل

لع  سلسآلسلسع مل خمعةل لص  لَّللاَّ صح حلع لالّزهرللأنهملهسف تل عللرعسللَّللاَّ

لأشهر،لقمللا  لحجر:لسه المرعل،لس عمرلسلحل ثلعمربل  لشهمبلأنهملقملت

 عللقهللعمرلمدملقملدت،لسهدسلمسصدسل،لفهدسلأقدسى،لسأعهمدلولا د لمندلةلسم درو،ل

سزاللا  لمنلةل أنهملممهتل عللعمرل عشر  ل سمم،لسجمعلا  لالّعك ل   لالقسل  ل

لع  دسلسآلدسلسعد ّم،لسأ لالهدأل  أ لالهأل كرهملالّزهرللهألمساةلالن دألصد ّ لَّللاَّ

كدة،لسأ لكدّ لمنهمدملكدم لاعدمهمل كرهملعمربل  لشهمبلهدألمدساةلأملح   دةل ر

ل(1) ركة،لسهكن لأملأ م ،لسهسلمحهمللع  ل عل.

 (اطب  سمية بنت خُ  )

 ـ اسمها ونسبها ووالؤها. 

 معجمدةلملدمسمةلسمسحدلةلفق  دة،لس قدملل مفندمةل لعم ةل نتلخ دمعلهأل

مدساةلأ دأل لل(2)هحهمن ة،لسعنللالندمكهألعدم ةل ندتلخد ع،ل ندهحلأسلدسل و درلألدل،

 د ل معدرلالالمو رةل  لع للهللال د لعمدرل د لمخدزسمل,لسهدألأملعمدمرللح  نةل  

أعدد متلقددل ممل مكددةل,لسكمنددتلممدد ل عدد بلفددألهللاللهرجددعلعدد لل نهددملف ددملهنعددلل

سص رتلحه لمرل هملأ سلجهلل سمملفععنهمل حر ةلفألق  هملفممهتلرحمهملهللال,ل

أ سلجهلل سملسهألأسللشه للفألاإلع ملسكمنتلعجسزالك  رةللع نة.لف مملقهلل

قددللقهددللهللالقمهددلل» ددلر.لقددمللرعددسللهللالصدد  لهللالع  ددسلسعدد مللعمددمرل دد ل معددر:ل

لل(3)«.أم 

قددمللا دد لاألف ددر:لسكمنددتلمدد لالعددم ق  لإلدد لاإلعدد م،لق ددل:لكمنددتلعددم علس

 (4)ع عةلفألاإلع م.

 ـ من مناقبها:

ل:لرعدسللَّللاَّلل:لأسللمد لأظهدرلاإلعد مل مكدةلعد عةأنسلقدمللمجمهللمملرسللع  ل

لع  دسلسعد ّم،لسأ دسل كدر،لس د ل،لسخ دمب،لسصده ب،لسعمدمر،لسعدم ة.ل ص ّ لَّللاَّ

                                                 
 (.362 لل361ل/8اإلصم ةلفألهم  زلالصحم ة)ل(1)
 .(189ل/8(لاإلصم ةلفألهم  زلالصحم ةل)2)
 (:لعنلولصح ح.9/190(،سقمللا  لحجرلفألاإلصم ة)8/264(لالع قمتلالك رىلعللارلصملر)3)
 .(152ل/6(لأعللالوم ةلعلالنكرل)4)
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لع  سلسعد ّملسأ دسل كدرلفمنعهمدملقسمهمدم.لسأمدملايخدرس ل لص ّ لَّللاَّ فأمملرعسللَّللاَّ

فأل عسالألرا لالحل للفملصهرسالفألالشمس،لسجم لأ سلجهدللإلد لعدم ةلفععنهدمل

لل(ل1) حر ةلفقه هم.

 علماء الموالي من التابعين.ثانياً: من أشهر 

 (نافع مول: ابن عمر ) 

ِلْ د لع َمدرلْ د لالخعدمبلهدس:لل لاعدمسلسنعد سلسساؤو. ندمفعلمدسل لَعْ دللَّللاَّ

ِلالمددلنأ.لق ددللأ لأصدد سلمدد لالموددرب،لسق ددل:لمدد ل القرشددألالعددلسل،لأَ  ددسلَع ددللَّللاَّ

 دمللن عم سر،لسكمنتلهعدم لأ رشدهر،لسق دل:لَكدمَ لمد لعد ألكم دل،لسق دل:لمد لج

ِلفِأل عضلمزساهدس.لسق دل:لَكدمَ لاعدمل  رار نلةلم لج مللالعملقم .لأصم سلَع للَّللاَّ

اْخه دللفِدألنعد سلَسلدمل َصدحلِعْندِللللسقمللا  لح م :ل(2)أ  سلهرمز،لسق للكمسس.

 (3)فِ ِسلَشْأ .

سال عرلللسلخعألفألجم دعلمدملرساو،لعدمعلمدساوللسكم لكف رلالرسا ةلل حل ث،

أ دسبلالعدخه منأ،لسمملد ل د لل،لسرسىلعندسل،لسأ ملعع للالخلرع للهللال  لعمر

أنسلرلألهللالعنهم.لسنمفعلم لالفقدمتلاألفملدللالد   لاشدههرسال جمدعلالحدل ثل

رسا ةلالشمفعألع لممل لع لنمفعلع لا د لل:ساألخ لعنهم.لسأهللالحل ثل قسلس 

 (4)عمرل"ع ع ةلال هب"للج لةلكللساحللم لهؤا لالرساة.

ل(5)سفألعنةلع علعشَرةلَسِممئَة.هلـ وفاته:

                                                 
(،لعد لجر در،لعد لمنصدسر،لعد لمجمهدل،ل337ل/7خرجسلأ سل كرل  لأ ألشد  ةلفدألالمصدنلل)(لأ1)

 (.9/190سقمللا  لحجر:لهسلمرعل،لصح حلالعنل.لاإلصم ةل)
 (.298ل/29هه  بلالكممللفألأعمم لالرجملل)(ل2)
 .(467ل/5الفقمتلا  لح م ل)(ل3)
 (.291ةلالنكرلل قمرل)ص:ل(،لشرحلنخ 140ل/1(لالنكتلع  لمقلمةلا  لالص حلل زركشأ)4)
 .(289ل/2(،رجمللصح حلمع مل)129(لمشمه رلع مم لاألمصمرل)ص:ل5)
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 (سليمان بن يسار )

 هو ـ اسمه ونسبه ووالؤه.

ع  مم ل  ل عمرلاله لأ،لأ دسلأ دسب،لس قدمل:لأ دسلع دللالدرحم ،لس قدمل:ل

أ ددسلع ددللهللالالمددلنأ،لمددسل لم مسنددة،لس قددمل:لكددم لمكمه ددملألملعدد مة،لرسىلعدد ل

سع دللهللال د لل ندمر،للسرسىلعنسلعمرسل د لل ندمر،ل،م مسنة،لسأملع مة،لسعمئشة

ل(1)سع للهللال  لالنلللالهمشمأ.

 من أقوال العلماء فيه:

قَمللَعْ للالرحم لْ  لأَ دألالزندمللَعد لأَ ِ دِس:لَكدمَ لممد لألركدتلمد لفقهدم ل

َع َّب،لسعدرسةلْ د ل المل نةلسع ممئهملمم ل رل لس نهه لإل لقسلهم:لَعِع للْ  لالم 

 لز دللْ د لرلْ د لَعْ دللالدرحم ،لسخمرجدةلا د كدلالز  در،لسالقمعدملْ د لمحمدل،لسأ دس

فم ت،لسع  َ للهللالْ  لَع للهللالْ  لعه ة،لسع  َْ مم لْ  ل عمرلفِألمش خةلج دةلعدساهمل

ل(2)م لنظرائهملأهللفقسلسص حلسفلل.

أحددللاألئمددة،لسسفقددسلع مددم لالجددرحلسالهعددل ل،لسهددسلأحددللالنقهددم للوقووال النسووائي:

 (3)الع عة.ل

ل(4):لم لك مرلالفملفةلممتل عللالممئةلسق للق  هم.قمللا  لحجرلوفاته:

 * المطلب الثاني: والء اإلسالم.

منسلقسلسلهعمل :ل}إنّمملسل ّكملهللالسرعسلسلسالّ   لآمنسالالّ   ل ق مس للوالء اإلسالم

الّص ةلس ؤهس لالّزكمةلسهدملراكعدس {،لسكقسلدسلهعدمل :ل}سالمؤمندس لسالمؤمندمتل

ل علهملأسل م ل عض{.ل

:لسفعدددرلالدددسلألهندددمل ملنمصدددر،أسلالمهدددسلألاألمدددر،ل(5)ال  لدددمسللقدددمل

أسالمحب.لف فةلأقسال،لسالمعن :لالسلأللكملإالهللا.لسقدمل:لسلد كمل دمإلفرال،لسلدمل

                                                 
 .(229 لل/4(لهه  بلالهه  بل)1)
 (.352ل/1(لالمعرفةلسالهمر خل)2)
 (.103ل/12(لهه  بلالكممللفألأعمم لالرجملل)3)
 (.255(لهقر بلالهه  بل)ص:ل4)
الخ رلقملألالقلمة،لنمصرلالدل  لال  لدمسل،لكدم لإمممدمل(لع للهللال  لعمرل  لمحملل  لع أ،لأ سل5)

ع مددة،لعمرفددمل ملنقددسلسالهنعددد رلسالعر  ددةلسالمنعددق،لنّظددمرالصدددملحملمهع ّددلالزاهددلالشددمفع م،لصدددنّلل
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 قدللأسل ددمؤكملسإ لكدم لالمخ ددرل دسلمهعددللا؛لأل لسل دملاعددملجدنس.لأسلأل لالسا ددةل

ل(1)حق قةلهألهلهعمل لع  لع  للالهأصل.

د. لسا لاإلع  لملاصع حم

لملهخه للالع مرةلكف رادلفألمعرفةلالع مم لسال محف  للسا لاإلع ملس ل ل

لكملهملأ:

ْمللـ والء اإلسالم: هسلأ ل ع ملرجللع  ل للرجللآخدرلف نعدبلإلد لق   هدس،لَسِمدْنه 

ْعدَ ِم،لَسِمد لاإْلِ ل َِهدملَسَا   دَرال  ِلَمْ لأ ْعِ دَقلَع َْ دِسللَْندظ ل"لاْلَمدْسلَ ل"لَساْلم  ْملأَ  دسلَعْ دِللَّللاَّ ْنه 

ل ْعِن ِّد َ لأِلَ َّ لَمْسَاه ْم،لن ِعَبلإِلَد لَسَاِ لاْلج  ْعِنأُّ لإِْعَممِع َللاْلج  لْ    ل  َحمَّ َسلم  :لفَه  اْل  َخمِرلُّ

لل-َجلَّو ل للَس لاأْلَْحنَل  سِع ًّملل-أَْع ََملل-َسأَظ نُّس لالَِّ لل  قَمل  َمدمِ لْ دِ لَع َد ل َدِللاْل َلل-َسَكمَ لَمج 

ْعِندّأِلأََحدِللش د  سخِلاْل  َخدمِرّلِ. ْعدنَِلّلِلاْلج  لاْلم  دل  َحمَّ ِلْ دِ لم  لَعْ دِللَّللاَّ ْعِنّأِلَجّلِ أَْخنََسلاْلج 
(ل2)

و لِمدْ ل ِلْ ِ لاْلم  َمَرِ :لإِنََّمملَسَاؤ  لَمْسلَ لَعْ ِللَّللاَّ لِع َع لاْلَممَعْرِجِعأُّ لْ    َسَكَ ِلَ لاْلَحَع  

لكَل ل(3)َع َ ل ََلْ ِس.ل-َسَكمَ لنَْصَرانِ ًّملل-ْسن س لأَْع ََملَحْ ث 

لع دد ل ددللالرجددللف نعددبل(4) ددلسقددمللاألف ددس أ :لسا لاإلعدد ملهددسلأْ ل  ْعددِ ملالرجددل 

ل(5)إِل س.

 لسقمللأ سلشه ة:لهسلكللم لأع ملع  ل لللشخصلفساؤوللس،لسهد الممدملا هدل ل

 (6)فألاإلع م،لسلمل ك لمعرسفملم لق ل.

                                                                                                                     
،لسم رهم،لممتلعنةلخمسلسفممن  لسعهممئةل ه ر ز،لك ال«المنهم لفألاألصسل«ل»مخهصرلالكّشمل»

ل(.249ل/1ةلإحلىلسهعع  .لراجع:لع قمتلالمنعر  لل لاسسللل) كرولالصنلّل.لسقمللا  لالع كّأ:لعن
 (.300ل/4(لال حرلالمح علفألالهنع رل)1)
 .(68 رنممجلالهج  أل)ص:ل(ل2)
 (.400(لمقلمةلا  لالص حلفألع سملالحل ثل)ص:ل3)
له ،لفألإف س  دم،لحندظ1366(لمحملل  لع أل  لآلمل  لمسع لالسلسللاإلف س أ،لسلللحنظسلهللالعممل4)

القرآ لسالكهبلالع م ةلسالكف رلمد لالمنظسمدمتلسالمهدس ،لكألن دةلا د لمملد لسالعد سعألسم رهدم.لسقدرأل
ع  لعلللم لالمشم خ،لمنهملساللولالع مةلع أل  لآلملالسلسل،لسالشد خلع لال معدعلال دسرنألالمنمعدأ،ل

خه مرلفدأللارلالحدل ثلنشألفألر لل  لولإل لأ ل عرلهللالعزلسجللانهقملسلإل لمكةلالمكرمة،لفهقلملل 
الخ ر ةل مكة،لسأ هللأعمه هسلعمقلع مسلفق  سولأعهم الفألاللار،لسال زالل لحنظدسلهللال لل دلرسلف هدمل

 نهمرا،لسفألمعجلهملل  ،لنم رالننعسلل ع ملسخلمهس.ل
راجعلأرش للمنهلىلالنص حلنق لع لالشمم ةلاإلصلارلالفملث.لشرحلاألف س ألع  لألن ةلالع سعألفأل

ل(.382ل/2الحل ثل)
 (.382ل/2شرحلاألف س ألع  لألن ةلالع سعألفألالحل ث)(ل5)
 .(689السع علفألع سملسمصع حلالحل ثل)ص:ل(ل6)
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الشمفعألفألقسلسلص  لهللالع  سلسع م:لم لكنتلمدساولفع دألمدساو.ل عندأللسقمل

لاْلَكدمفِِر َ ل َلَمدْسلَ لالَّدِ  َ لآَمن دسالَسأَ َّ لَّللاَّ   ل لسا لاإلع م،لكقسلسلهعمل :}لَ ِلَ ل ِدأَ َّ

ْم{. الَمْسلَ للَه 
(1()2) 

هللالصد  لسق ل:لع بل ل لأ لأعممةلقملللع أ:للعتلمساللإنمملمدساللرعدسلل

 (3)هللالع  سلسع م.

:لالمرالل سلسا لاإلع ملسمسلهس،لقدمل:لسع د لالمعد م  لأ ل دسالأل(4)قمللال  هقأ

د،لسهسلمعند لمدملف دتلعد لع دألرلدأل د،لسال عمللل علهمل علم  علهمل علم

دّأِلَصد َّ لهللا لهللالعنسلأنسلقمل:لَسالَِّ للفَ ََقلاْلَح َّةَ،لَس ََرأَلالنََّعَمةَ،لإِنَّس للَعَْهل لالنَّل  ِدّأِلاأْل ّمِ

:ل نَمفِقٌل»َع َْ ِسلَسَع ََّملإِلَأَّ لم  ْؤِمٌ ،لَسَال  ْ ِوَلنِألإِاَّ لم   (5)«.أَْ لَال  ِح َّنِألإِاَّ

هس:لأ للق ت:ل عللاألقساللالهألعرلنمهمل ه   للنملأ لالمرالل ه الالنس لم لالسا 

عهدقلالشدخصلمد لالكندر،لهدسللأسل،فدألاإلعد ملاألعجمدألع د ل دللعر دأ لخلل

دلفأل ل لالعهقلم لالكنر؛لسم لهنملكم للسلساؤو. للسكم لم لأع ملع  ل ل سلع  م

 ـ آراء العلماء في والء اإلسالم.

ل:فأله الالنس لم لالسا لع  لالنحسلالهملألالع مم اخه لل

)أ(ل هبلأ سحن نةلسر  عةلسال  ثل  لععللإل لأ لم لأع ملع  ل للرجللفدساؤول

ل ِدمْلِحْ ِللَس َهََساَرفَدمِ ل ِدِس.لفهدل لاْلدَسَا   لؤا  ل لالرجل،لح ثلقمللأ دسلحن ندة:ل َفْ  دت 

د.ل ل رس لصحةلالسا ل مإلع ملأ لم

                                                 
 [.11]محمل:ل(1)
 (.354ااعهقمللل   هقأل)ص:ل(ل2)
 (.137ل/2ال  م لسالهعر للفألأع مبلسرسللالحل ثلالشر لل)(ل3)
َعدْ  لْ د لع دّألْ د 4) َصدنِّلل"لالعُّدن لل(لأَْحَمللْ  لالح  مدمملأ دسل كدرلال َْ َهِقدّألالِخْعدرسِجْرِلّل.لم  مسعد .لاإْلِ

الك  رل"،لس"لالعن لالصو رل"،لس"لالعن لسايفمرل"،لس"للائللالن سةل"لس"لشعبلاإل مم ل"،لس"لاألعمم ل
نمتل"،لسم رل ل ،لكم لمسللولفألشع م لعدنةلأر دعلسفمدمن  لسف فممئدة،سكمنتلسفمهدسلفدألعم شدرلسالّصِ

َممَلىلاأل سلَ ل نَْ َعم  سر،لسن ِقدللهم سهدسلفَدل فَِ ل ِ َْ َهدق،لسهدألنمح دةلَكْحدسرا ،لع د ل دسم  لمد لنَْ َعدم سرل ج 
لسخعرسِجْرللأ ّمله  لالنّمح ة.ل

ل(.96 95ل/10راجع:لهمر خلاإلع ملتل شمرل)
 
حسلكهددمب:ل(،لسحددل ثلع ددألرلددألهللالعنددسلأخرجددسلمعدد ملفددألصددح 354ااعهقددمللل   هقددأل)ص:ل(ل5)

ْملِمَ لاإْلِ َممِ لَسَعَ َممهِِس،لَس  وْل لاأْلْنَصمِرلَسَعِ ّأ لَرِلَألهللا لَعْنه  بَّ لح  ِل ِللَع َ لأَ َّ ِلدِهْملِمدْ لاإل مم :ل َمبلاللَّ
 (.86ل/1َعَ َممِتلالنِّنَمب)
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)ب(ل  نمددمل هددبلمملدد لسالشددمفعألسأحمددللساألسزاعددألسعددن م لالفددسرللسلاسلل

 (1)سالجمهسرلإالأْ لالسا لل نعم لع  لَمْ لأع ملع  ل ل س.

 لهصرللال خمرللفألصح حسلأنسل م للإل له الالرأل،لفقللقمل:) مبلس ظهرلم

سرسىلف ددسلأحمل ددثلالددسا للمدد لأعهددق،لإالأ لالمحددلف  ل(ل2)إ الأعدد ملع دد ل ل ددس(.

للر سال مل خمرللسنع سلفألسا لاإلع ملمف لله الالنس .

ل(اإلمام البخاري):سم لأمف ةله الالنس لم لالسا ل

 ـ اسمه ونسبه ووالؤه.

الجعندألمدسَاهم،لل(3)هس:لمحملل  لإعممع لل  لإ دراه مل د لالمو درةل د ل رلز دة

ْعِن ِّ َ ،لح ثلأع ملجدل ولالمو درةلع دأل دللال مدم لالجعندألسالدأل ن ِعَبلإِلَ لسا لالج 

 خمرى،لفنعبلإلألال مم لنع ةلسا لفألاإلع م،لس ل لعم دل مد هبلَمدْ ل درىل

لس،لسهسلم هبلاإلممملأ ألحن نةلكمملعد قللؤوأ لم لأع ملع أل للم رولكم لسا

 (4)  منس،لسل الق لللس:لالجعنأللسا و.

 ـ نشأته.

لقللنشألال خمرللفألأعرةلصملحة،لسممتلأ سولإعممع للسكدم لال خدمرلل

دلفألحجرلأمس،لسح بلإل سلالع مللم لصورو،لح دثلأهدملحندظل صو راد،لسنشأل ه مم

خددر لالخع ددبلال وددلاللل عددنلولإلدد لالقددرآ لالكددر ملسعددنسللددمل جددمسزلالعشددرة،لسأ

قددمل:لق ددت.لأل ددألع ددللهللالل-كمهددبلاإلمددمملال خددمرلل-محمددلل دد لأ ددألحددمهملالددسراب

ال خمرل:لك للكم ل ل لأمر لفألع بلالحل ث؟لقمل:لألهمتلحنظلالحدل ثلسأندمل

فألالكهمب،لقمل:لسكملأه لع   لإ ل ا ؟لقمل:لعشرلعن  لأسلأقل،لفملخرجتلم ل

جع تلأخه للإل لالدلاخ ألسم درو،ل...لف مدملععندتلفدألعدتلالكهمبل عللالعشرلف

عشرةلحنظتلكهبلا  لالم مر ،لسسك ع،لسعرفتلكد ملهدؤا ،لفدملخرجدتلمدعل

                                                 
 (.141 لل140ل/10راجعللالمعألةلفألشرحلالنسسللع  لمع مل)(ل1)
ل(.155ل/8مبلالنََرائِِض:ل مبلإ الأع ملع  ل ل س)صح حلال خمرل:لِكهَلل(2)
) رلز ة(  م لمسحلةلمنهسحة،لفملرا لعمكنةلفمللاللمهم ةلمكعسرةلفملزاىلعمكنةلفمل م لمسحلةلفملل(3)

هك الل عسلاإلممملالنسسى،لسقمللا  لحجر:له الهسلالمشهسرلفدأللد عس،لسق دلولا د لمدمكسا.لل–هم ل
النعدبلمهندقلع  دسلإاللفدأل رلز دس،لسقدللاخه دللفدألاعدمسلق دل:ل"لل(.فملإ لهد ا1/67)هه  بلاألعمم 

  لز سل"لسق ل:"األحنل"لسلك لالمشهسر"ل رلز دس"لقدمللا د لمدمكسا:لهدسل مل خمر دة،لسمعندمول ملعر  دةل
الزرا ،سكم ل رلز سلفمرع ملع ألل  لقسمس،لقمللا  لعلل:لمجسعألسممتلع  هم.لللفهحلال مرللا د ل

 (.477ل/1حجرل)
 (.67ل/1هه  بلاألعمم لسال ومتل)ل(4)
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أمددألسأخددألأحمددللإلدد لمكددة،لف مددملحججددتلرجددعلأخددأل هددم،لسهخ نددتلفددألع ددبل

الحل ث،لف مملععنتلفألفمدم لعشدرةلجع دتلأصدنللقلدم ملالصدحم ةلسالهدم ع  ل

  لمسع ،لسصدننتلكهدمبلالهدمر خلإ ل ا لعندللاللمملع  للهللالسأقمس  هم،لس ل لأ 

فألال  ملألالمقمرة،لسقللاعملفألالهمر خلإالسلسلعنلللقصة،لإاللق رلالرعسلل

 (1)أنألكرهتلهعس للالكهمب.

 ـ منزلة البخاري بين العلماء. 

لقللامه لهللالهعمل لع  لال خدمرلل منزلدةلعظ مدةلفدألالحدل ثلالشدر ل،ل

 دأم رلالمدؤمن  لفدألالحدل ث،لسح دبلإل دسلع  دسلمند لصدورولكمدملمدر،لحه للقبل

سكددم ل الحمفظددةلساع ددة،للق ددقلالنهددم،لعددر علالحنددظ،لس لدد لفلددللهللال ؤه ددسلمدد ل

 دد لعدد مرلاقددمللأحمددللس شددم ،لسقددللشددهلللددسلشدد سخس،لسأقرانددسلسه م دد ول دد ل .ل

هللال،لالمرسزل:لمحملل  لإعدممع لل د لإ دراه مل د لالمو درة،لالجعندأ،لأ دسلع دلل

ع بلالع ملسجملسلالنمس،لسرحللفألالحل ث،لسمهدرلف دسلسأ صدر،لسكدم لحعد ل

ل.(2)المعرفةل،لحع لالحنظل،لسكم ل هنقس

سأخر لالخع بل عنلولإل لأحملل  لمحمللالسرابلقمل:لعمعتلأ ملحممدلل

 د لاأحملل  لحملس لالقصمرل قسل:لعدمعتلمعد مل د لالحجدم لسجدم لإلد لمحمدلل

   لع ن سلسقملل:للعنألحه لأق لل   لرج   ل دملأعدهم للإعممع للال خمرل،لفق ل

ل.ل(3)األعهم   ،لسع للالمحلف  لسع  بلالحل ثلفألع  س

سع لأحملل  لنصرلالخنمللقمل:لمحملل  لإعممع للأع مل ملحدل ثلمد ل

دل إعحمبل  لراهس سلسأحملل  لحن للسم رهممل عشر  للرجة،لسم لقمللف سلشد ئم

ملل:لحلفنملمحملل  لإعممع للالهقألالنقألالعدململالد للفمنألع  سلأللللعنةل،لفملق

.لسقمللا  لخز مة:لمدملرأ دتلهحدتلأل دملالعدمم لأع دمل ملحدل ثلمد ل(4)لملأرلمف س

سقمللمسعد ل د لهدمرس لالحمدمللالحدمفظ:للدسلأ لل.(5)محملل  لإعممع للال خمرل

                                                 
ل/2(سمددمل عددلهم،لسالهحنددةلال ع نددةلفددألهددمر خلالمل نددةلالشددر نةل)143ل/6هددمر خلاإلعدد ملتل شددمرل)ل(1)

 (.252(،لع قمتلالحنمظلل ع سعأل)ص:ل449
ل(.438ل/24(،لهه  بلالكممللفألأعمم لالرجملل)324ل/2(لهمر خل ولاللتل شمرل)2)
(،لع قمتلالشمفع ةلالك درىلل عد كأل273ل/1(،لع قمتلالحنم  ةل)121ل/15(لهمر خل ولاللتل شمرل)3)

ل(.223ل/2)
ل(لأخرجسلالخع بلال ولالىل عنلولع لخ لل  لمحمللع لأحملل  لنصرلالخنمل.ل4)

ل(.436ل/12(،لع رلأع ملالن   لعلالرعملةل)349ل/2راجعلهمر خل ولاللتل شمرل)
ل(.218ل/2الشمفع ةلالك رىلل ع كأل)ل(لع قمت65ل/52(لهمر خللمشقلا  لععمكرل)5)
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الأهللاإلع ملاجهمعسالع د لأ ل صد  سالآخدرلمفدللمحمدلل د لإعدممع لللمدملقدلرس

ل.(1)ع  س

سالأجللخ رلمملأخهمل سلفأله ولالمعألةلم لقسللالحدمفظلا د لحجدر:للدسل

فهحدتل دمبلفنددم لاألئمدةلع  ددسلممد لهدأخرلعدد لعصدرو،للنندد لالقرعدمس،لسننددلتل

ل.(2)األننمسلف ا ل حرلالعمحلللس

عنددللل،سكمنددتلل  ددةلع ددللالنعددرل،ل  ددةلالعدد تال خددمرللرحمددسلهللالهددسفأللـوو وفاتووه.

مدرةلشدهرلشدساللعدنةلعدتلل،ف ل سملالنعرلعقبلص ةلالظهرص ةلالعشم ،لسل

،لسندس لة خرهن ل) نهحلأسلسلسهعك  لفمن سلسفهحلالمفنمل-سخمع  لسممئه  ،لسق رو

ل.(3)قر ةل  نهملس   لعمرقنللف ثلفراعخل–عمكنةلسكمل(ل

س ن بن ِعيس: الماس رِجِسي)   (الح 

 ـ اسمه ونسبه ووالؤه. 

أَ  ددسلَعِ دّألالن عددم سرللل(4)الممَعرِجِعدأ د لممعددرجسلالَحَعد ل د لِع عدد ل

و لِمد لح دثلكَل ِل ِ لالم َدمَر :لإِنََّمدملَسَاؤ  ل-نَْصدَرانِ ًّملل مسَكدل-س لأَعد َملسن دَمسلَ لَع ِللَّللاَّ

لاْلَخِع ب قَمللالحمفظلألَع َ ل ََلْ ِس. سل َكر 
 لع ع لمد لأهدلل  دتل:لكم لالَحَع ل (5)

لْ د لالم دمر ،لسرحدلللللأع ملع  ل دلللفألالنصران ة،لفمللالفرسةلسالقلم َع دللَّللاَّ

                                                 
(،لعد رلأعد ملالند   لعل84ل/52(،لهدمر خللمشدقلا د لععدمكرل)342ل/2(لهمر خل ولاللتل شمرل)1)

ل(.434ل/12الرعملةل)
ل(.485ل/1(لفهحلال مرللا  لحجرل)2)
ل(.6/148(لهمر خلاإلع م،لتل شمرل)190ل/4(،لسف متلاألع م ل)357ل/2(لهمر خل ولاللتل شمرل)3)
(ل نهحلالم ملسالع  لالمهم ة،لسعكس لالرا ،لسكعرلالج م،لسفألآخرهملع  لأخرى،لهد ولالنعد ةلإلد ل4)

ممعرجع ،لسهسلاعمللجللأ  لع  لالحع ل  لع ع ل  لممعرجسلالن عم سرّىلالممعرجعأ،لم لأهلل
ل(.12/31ن عم سر،لأع ملع  ل لللع للهللال  لالم مر .لاألنعمبلل عمعمنأل)

الك  رلمحلثلالشمملسالعراب،لأ سل كرلأحملل  لع أل  لفم تل  لأحملل  لمهلللال ولالل،لل(لالحمفظ5)
صمحبلالهصمن ل،لسلللعنةلافنه  لسهعع  لسف فممئة،لسم لمصننمهسلالكنم ة،لالعم قلسال حق،لشدرلل
ل،لأصحمبلالحل ث،لالنصللفألالملر ،لالمهنقلسالمنهرب،له خ صلالمهشم س،لال  للالمكمدللفدألالمهمد

المسلح،لالم هممت،لالرساةلع لممل ،لهم  زلمهصللاألعمن ل،لال عدم ةلالجهدرل هدم،لالمقهد سلفدألهم  دزل
الم ه س،لالرح ة،لالمراعد ل،لمق دسبلاألعدمم ،لأعدمم لالمللعد  ،...لمدمتلعدم عل للالحجدةلعدنةلفد ثل

 سعه  لسأر عممئة.
 (.435 لل433 نظر:لع قمتلالحنمظل)ص
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فألالع ملسلقألالمشم خ،لسكم لل نملسرعملفقة،لسلمل زللم لعق سل ن عدم سرلفقهدم ل

ل(2)َكمَ لِمْ لك  ََراِ لالنََّصمَرى،لفَأَْع ََم.سقمللال ه أ:لل(1)سمحلفس .

 ـ من شيوخه وتالميذه.

ق راعلالن عم سرل،لسعع رللَرَسىلَع :لجر رلْ  لع للالحم ل،لسحممللْ  

ْ د لاْ  لالخمس،لسعدن م لْ د لع  َْ نَدة،لسأ دألاألَحدسصلعد ملْ د لعد  م،لسع دللهللالا

الم مر ل،لسع للالع ملْ  لحرب،لسع َمرلْ  لهدمرس لال  خدأ،لسمملدبلالهِّْرِمدِ ّل،ل

ددللالمددرسزل،لسأ ددأل َحمَّ ددللْ دد لخددمزملاللددر ر،لسالنلددرلْ دد لم  َحمَّ سأ ددألمعمس ددةلم 

نسحلْ  لأَ ألمر ملالقملدأ،لسسك دعلْ د لالجدراح،لسأ دأل كدرلْ د لع دمش،لعصمةل

لسم رهم.ل

سممدد لَرَسىلَعنددس:لمعدد م،لسأَ  ددسللاسل،لسإ ددراه ملْ دد لإعددحمبلْ دد ل سعددلل

األنمددمعأ،لسأ ددسل َْع َدد لأَْحَمددللْ دد لع ددألْ دد لالمفندد لالمسصدد أ،لسأحمددللْ دد لمحددرزل

للْ  لحن للسهسلم لأقر َحمَّ ل(3)انس.الهرسل،لسأحمللْ  لم 

 ـ من مروياته.

مع سملأ لالَحَع ل  لِع ع لم لرجمللالصح حلعنللمع ملكمملع قلفدألل

 كرلم لرسىلعنس،لسلسلمد لالرسا دةلفدألالصدح حلف فدةلأحمل دث،لكمدملقدمللا د ل

دَ ةلسالجندمئز:لح ثلقدمل:ل(4)منجس س ل(5).رسىلَعد لع دللهللال د لالم  َدمر لفِدألالصَّ

لع  لالهره بلالهملأ:ق ت:لسهألعنللمع ملفألالصح حل

لاْلم  َدمَرِ ،لالحديث األول: لِع َع ،لأَْخ ََرنَملاْ د   لْ     ََرنَدملأَخْللقمللمع م:لحلفنملاْلَحَع  

، لِمْوَسل  لْ    لاْلَحَكدَملَممِل   لَعد لقَمَل:لَعدِمْعت  ث  ْحَمِ لْ دَ لع هَْ  َةَ،  َحدّلِ ْ دِ لأَ ِدألاَعْ دِللالدرَّ

                                                 
 (.332ل/8همر خل ولاللتل شمرل)ل(1)
 .(28ل/12(لع رلأع ملالن   لعلالرعملةل)2)
 (.294ل/6هه  بلالكممللفألأعمم لالرجملل)ل(3)
أحمددلل دد لع ددّأل دد لمحمددلل دد لإ ددراه مل دد لمنجس ددس،لالحددمفظلأ ددسل كددرلاإلصدد همنألال ددزلل،لنز ددلل(ل4)

ن عدددم سر.لإمدددمملك  دددر،لسحدددمفظلمشدددهسر،لسفقدددةلصدددلسب.لصدددنللكه ددددملكف دددرة،لسرسىلعددد لأ دددأل كدددرل
اإلعممع  ّأ،لسإ دراه مل د لع دللهللالالن عدم سرل،لسا د لنج دل،لسرحدللإلد ل  َخدمرى،لسَعدَمْرقَْنل،لسَهدَراة،ل
ّل.رسىلعنسلأ سلإعدممع للاألنصدمرلل  درلَهدَراة،لسأ دسلالقمعدمل ْرَجم ،لسإل ل  لولأص هم ،لسإل لالّرِ سج 

قّدمل،لسع دّأل د لأحمدللاألَْخدرملالمدؤ ّ ،لع للالرحم ل  لَمْنَلْو،لسالحع ل  لهَْوِ بلالّشد رازّل،لسعدع للال 
فّأل دسملالخمد سلخدممسلالمحدّرمل نَْ عدم سرلعدنةلفمدم لسعشدر  ل سخْ قلِمدَ لالنَّْ عدم سر ّ  لكدمل َْ َهقّأ،لهدس 
سأر عممئة،لسلسلإحلىلسفممنس لعنة.لصنّللع  لال خمرّل،لسمع م،لسالهِّْرِم ّل،لسأ أللاسل.لع رلأعد مل

 (.432ل/9(،لهمر خلاإلع ملتل شمرل)17/438الن   لعلالرعملةل)
 (.131ل/1رجمللصح حلمع مل)ل(5)
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عَقِّ َمٌتلَال»َرةَ،لَعْ لَرع سِللهللاِلَص َّ لهللا لَع َْ ِسلَسَع ََّملقَمَل:للَْ  َ ،لَعْ لَكْعِبلْ ِ لع جْل م 

ل لقَددمئِ  ه  َّ لل- َِخ ددب  ،لفَددَ ٌثلَسفََ ف ددسَ لهَْعدد ِ َحةد،لل-أَْسلفَددمِع  ه  َّ لَصددَ ة لَمْكه س َددة  ل   ددَرلك ددّلِ

 (1).« ِ َرةدلَسفََ ٌثلَسفََ ف سَ لهَْحِم َلةد،لَسأَْر ٌَعلَسفََ ف سَ لهَكْل

لاْلم  َدمَرِ ،لأَْخ ََرنَدمللالثاني:الحديث  فَنَملاْ د   لِع َع ،لَحدلَّ لْ    فَنَملاْلَحَع   قمللمع م:لَحلَّ

ِع ع ل لأَ ِألم  م لْ    َعْ لأَ ُّسَبلَعْ لأَ ِألقَِ  َةَلَعْ لَعْ ِللهللاِلْ ِ ل َِز َل،لَرِل عِلَعمئَِشةَللَع َّ

دةٌل»ّأِلَص َّ لهللا لَع َْ ِسلَسَع ََّملقَمَل:لَعْ لَعمئَِشةَلَعِ لالنَّ ِل له َصد ِّألَع َْ دِسلأ مَّ َمدملِمدْ لَم ِّدت 

ْمل َْشدنَع سَ للَدس ،لإِل ْعِ ِم َ ل َْ   و سَ لِممئَةد،لك  ُّه  ل ِدِسل«ش دنِّع سالفِ دسِللاِمَ لاْلم  ،لقَدمَل:لفََحدلَّفْت 

،لَعدِ لالنَّ ِدّأِلَصد َّ لهللا لَع َْ دِسلش عَْ َبلْ َ لاْلَحْ َحمِبلفَقَدمَل:لَحدلَّفَنِأل ِدِسلأَل لَممِلد   لْ د   نَدس 

 (2).َسَع َّمَل

عَمَ ةَلاْلعََلِس َِّة،لَعدْ لَعمئَِشدةَ،للالحديث الثالث: لَعْ لم  أخرجسلمع ملم لعر قلَعمِصم 

لهللاِلَصد َّ لهللا لَع َْ دِسلَسَعد ََّمل َْعدهَأِْ ن نَم،لإَِ الَكدمَ لفِدأ لِلْ َمدْرأَةِللقَملَْت:ل"لَكمَ لَرع دسل   َدْسم 

} لَسه ْؤِسللإِلَْ َ لَمْ لهََشم   لِمْنه  َّ ِمنَّم،ل َْعَللَمملنََزلَْت:ل}ه ْرِجألَمْ لهََشم  
"لفَقَملَدْتللََهدمل(3)

عَددمَ ة :لفََمددملك ْنددِتلهَق ددسِل َ لِلَرع ددسِللهللاِلَصدد َّ لهللا لَع َْ ددِسلَسَعدد ََّملإَِ الاْعددهَأَْ نَِ ؟لقَملَددْت:ل م 

ل» للَْملأ سفِْرلأََحلدالَع َ لنَْنِعدأك ْنت  لإِْ لَكمَ لَ اَ لإِلَأَّ فَنَمو ل«أَق سل  ،لفدملقدمللمعد م:لَسَحدلَّ

ْعنَمِل،لنَْحَسو ل لاْلم  َمَرِ ،لأَْخ ََرنَملَعمِصٌمل َِهَ الاإْلِ لِع َع ،لأَْخ ََرنَملاْ    لْ     (4).اْلَحَع  

 ـ وفاته.

ْنصدرفَسلِمدْ لَمكَّدةَل عدللالحدج،ل(5)ةِلَممَتلالَحَع ل  لِع ع ل ِملفَّْع َ ِ َّل ،لسهدألم 

لاْ نَدأل(ل6)ْ ِ ،لسق ل:لَممَتلَعنَةَلأَْر َِعْ َ .هَعنَةَلهِْعع لَسفَ َفِْ َ لَسممئَل قَمَللالَحمِكم :لَعدِمْعت 

                                                 
دَ ةِل(ل1) ْكِرل َْعدَللالصَّ دَ ةَ:ل َدمبلاْعدهِْح َمِبلالد ِّ أخرجسلمع ملفدألصدح حس:لِكهَدمبلاْلَمَعدمِجِللَسَمَساِلدعِلالصَّ

 (.418ل/1َس َ َمِ لِصنَهِِسل)
 (.2/654مبلَمْ لَص َّ لَع َْ ِسلِممئَةٌلش نِّع سالفِ ِسل)أخرجسلمع ملفألصح حس:لِكهَمبلاْلَجنَمئِِز:ل َل(ل2)
 .[51]األحزاب:ل(ل3)
ل ِملنِّ َّدددِةلل(4) لَعَ قددددملإِاَّ لهَْخ ِ دددَرلاْمَرأَهِدددِسلَال َك دددس   أخرجدددسلمعددد ملفدددألكهدددمبل:لالعددد ب:ل َدددمبل َ َدددمِ لأَ َّ
(2/1103.) 
سق دللالخز م دة،لسهدألف فدملالعر ددق،لل ندهحلأسلدس:لمد لمندمزللعر ددقلمكدةلمد لالكسفدةل عدللالّشددقسب(ل5)

سأعنللمنهملمم ل قملللس:لالّلس جعةلع  لم للمنهملمشرل،لفملهملدألفهقدعلفدأل در ل قدملللهدم:ل در ل
حمللالع  ل،لفملهقعلفألرمللمهّصلل ملخز م ة،لسإنمملعّم تل فع  ةل د لعمدرسلمز ق دم ل د لعدممرلمدم ل

سلدع،لفأقدممل دسلفعدّمأل دس،لسق دللم درل لد .لمعجدملالعمم ؛للمملهنّرقتلأزللمأربللحدقلفع  دةل هد الالم
 (.78ل/2ال  لا ل)

(،خ صددةلهدد ه بلههدد  بلالكمددملل125ل/12(،الددسافأل ملسف ددمتل)131ل/1رجددمللصددح حلمعدد مل)(ل6)
 (.80)ص:ل
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فَِّألفِْ َهددملفَدد َثَل ددِةلالَّهِددأله ددس  نَملفِددألالَحجَّ ددِلل ددِ لالَحَعددِ ل َق ددْساَِ :لأَْننَددَقلَجددلُّ َؤمَّ لممئَددِةلالم 

ل(1).أَْلل ل

 * المطلب الثالث: والء الِحْلف.

العهل،ل قمل:لحملللف  لف ندملإ العمهدلولسعمقدلو،لفهدسلل- ملكعرلل- لالح لللوة:ل

لَصد َّ ل»ح  نس،لسهحملنسالأللهعمهلسالسهآخسا،لسفألحدل ثلأندس:ل قَدْللَحدملََللالنَّ ِدأُّ

لَساألَنْل أللآخدد ل  ددنهم.لفددملح للل(2)«.َصددمِرلفِددألَلاِرلهللا لَع َْ ددِسلَسَعدد ََّمل َددْ َ لق ددَرْ ش 

ل(3) معن لالمعمقلةلسالمعمهلةلسالمؤاخمةلع  لالهنمصرلسالهآزر.

:لأصددللالح ددل:لالمعمقددلةلسالمعمهددلةلع دد لالهعملددللسالهعددمعلل(4)سقدمللا دد لاألف ددر

سااهنمب،لفمملكدم لمندسلفدألالجمه  دةلع د لالنده لسالقهدملل د  لالق مئدللسالودمرات،ل

اَلِحْ دَللفِدأل»سرللالنهدألعندسلفدألاإلعد مل قسلدسلصد ساتلهللالع  دس:للف ل لال ل

لل(5)«.اإِلْع َمِل

فملقمل:لسمملكم لمنسلفألالجمه  دةلع د لنصدرةلالمظ دسملسصد ةلاألرحدممل

ل للسمددملجددرىلمجددراو،لفدد ل لالَّددِ للقَددمَللفِ ددِسل ل لح ددللالنلددسل كح ددللالمع  دد  

لَص َّ لَّللاَّ لَع َْ ِسلَسَع َّل ع سل  ْعَ م ل»...لَم:لالرَّ لَكمَ لفِألاْلَجمِهِ  َِّةللَْمل َِزْلو لاإْلِ َسأَ َُّمملِحْ ل 

لِشددلَّةدل ،ل ر ددللمددد لالمعمقددلةلع ددد لالخ ددرلسنصددرةلالحدددق،لس دد ل ل جهمدددعل(6)«.إِاَّ

                                                 
 (.29ل/12ع رلأع ملالن   لعلالرعملةل)ل(1)
ِلهَعَدملَ :ل2) ْمل(لأخرجسلال خمرللفألكهمب:لالكنملة:ل َمبلقَدْسِللَّللاَّ )َسالَّدِ  َ لَعمقَدَلْتلأَْ َمدمن ك ْملفَدآه سه ْملنَِصد  َه 
َؤاَخمةِل22ل/8(،لسكهمبلاأللب: َمبلاإِلَخمِ لَسالِحْ ِل)96ل/3) (.لسمع ملفألكهمبلفلمئللالصحم ة: َمبلم 

 (.1960ل/4النَّ ِّأِلَص َّ لهللا لَع َْ ِسلَسَع ََّمل َْ َ لأَْصَحم ِِسل)
 (،ل هصرلل ع ر.53ل/9،للعم لالعربل)(158ل/23(لهم لالعرسسل)3)
(لهس:لالم مر ل  لمحملل  لمحملل  لمحملل  لع للالكر ملالش  منألالجدزرل،لأ دسلالعدعملات،لمجدلل4)

الددل  :لالمحددلثلال وددسللاألصددسلأ،لسلددللسنشددألفددألجز ددرةلا دد لعمددر.لسانهقددللإلدد لالمسصددل،لفمهصددلل
جممعلاألصسلل»للحل ث،لأر عةلأجزا ،لسلالنهم ةلفألمر بلا»ل صمح هم،لفكم لم لأخصمئس.م لكه سل

»لس«لهجر للأعمم لالصحم ةل»لعشرةلأجزا ،لجمعلف سل   لالكهبلالعهة،س«لعلل-فألأحمل ثلالرعسلل
فألمج ل،لجمعلف سلم لاألحمل ثلالعساللساألسعمعلمملأكفرل«لمنمللالعملب،لفألشرحلعساللالورائبل

ل-ل1150هد ل لل606ل-ل544،مسلدلولسسفمهدس)«م دةالنه»ألنمظسلمر ب،لسصننسل عللانههمئدسلمد لكهم دسل
 (.272ل/5م(.لللللللل نظر:لاألع ملل زرك أل)ل1210

 (لع قلهخر جسلفألصح حلال خمرل،لسصح حلمع م.5)
َؤاَخمةِلالنَّ ِدّأِلَصد َّ لهللا لَع َْ دِسل6) :لكهمبلفلمئللالصحم ة: َمبلم  ْعِعم  (لأخرجسلمع مل عنلولع لج  َْ ِرلْ ِ لم 

 (.1961ل/4ل َْ َ لأَْصَحم ِِس)َسَع َّمَل
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الحل فم ،لسه الهسلالح للال لل قهل سلاإلعد م.لسالممندس لمندسلمدملخدملللحكدمل

ل(1)اإلع م.

 ً  :.ـ والء الحلف اصطالحا

دللق   ةلف نعبلإل هم.لهسلـ والء الحلف: ل(2)أ ل كس لالشخصلح  نم

؛للـ والء الحلف هو: كس لق   ةلهحملللق   دةلأخدرى،لف نعدبلالشدخصلإل هدملسا د

ألنسلل سلمنهم،لسله الإ الكم لالشخصلم لالق   دةل قسلدس :لمد لأننعدهم،لمفدللمدمل

شد رللمد لأننعدهم،ل قسلس لفألهرجمدةلمعد مل د لالحجدم :لمعد مل د لالحجدم لالق

 ل(3) عنأ:لأ لأص سلمنهم،لسنع هسلإل هملنع ةلنعب،لسل عتلنع ةلسا .

هدسلأ ل عدهر حلافندم لل علدهمم،لس قدسللكدللمنهمدمللِخدر:لأندمللأيضاً: الحلفوـ 

لمنألسأرثل أخس لسأنتلأخأ،لحر ألحر  ،لسع مألع م ،لسلمأللم ،لسهَرث 

لجنم د ةدلهدلفعلعندأ،لسإ لفع دَتلأندتلمن ،لسهعقللعنألسأعقللعن ،لأللإ لفع دت 

ل(4)جنم ةلألفعلعن لمؤاخمة.

المساةللقسملساانهمدم للهدملح ندم،لسممل دملهسلل:لالمرالل ملِح ل لممملع قل ه   لأ 

،لأسلاعهجمرة.  ممل كس ل عللرب 

ل لممل هرهبلع  لالسا ل ملح ل.

إ لم لايفمرلالهألهره دتلع د لمدسااةلالح دللأ ل درثلالح  دللح  ندس،ل

الرجدددلل عمقدددللالرجدددل،لسأ ُّهمدددملمدددمتلسرفدددسلايخدددر.لس لددد لق دددللندددزسلللفكدددم 

ل(5)النرائض.

لأملن ِعخ؟. للك لالعؤاللال لل عرحلننعسلهللالهسارثل ملح لل مب 

دل ه الالهحملللسالهآخأ،ل فقللجعللهللالع حمنسلسهعمل لحقلالم راثلمنسعم

ر علأ للس لحقددسبلالقرا ددةلسالددرحملفددأل ا لالسقددت،لح ددثلكددم لمدد لحكمددةلالهشدد

                                                 
 (.566ل/6(،لجممعلاألصسلل)424ل/1(لالنهم ةلفألمر بلالحل ثلساألفرل)1)
(،لشرحلاألف س ألع  لألن ةلالع سعألفألالحل ثل345ل/2(لشرحلاله صرةلساله كرةلألن ةلالعراقأل)2)
 (.463(،لمنهمحلالعع ل ةلفألشرحلاأللن ةلالحل ف ةل)ص:ل382ل/2)
 ،ل هرق ملالشمم ةلآل م(.5ل/113 لأ أللاسللل ع ملل)(لشرحلعن3)
 (.318ل/6المونألا  لقلامةل)(ل4)
 (.680ل/2(،لهنع رلا  لالمن رل)275ل/8(لهنع رلالع رلل لجممعلال  م لتلشمكرل)5)
ل
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ههج  لاألخسةلاإلع م ةلحق قةلمحعسعةلفألأ هم لالمع م  ،لسأ ل ع مدسالأ لمدمل

دلمجرل  ،لسإنمملهألحق قةل    لالمع م  لم لالهآخألسالهحمبلل سلشعمرادلسك مم

لقمئمةل اتلنهمئجلاجهممع ةلمحعسعة،لهكس لأهملأعسلنظمملالعلالةلااجهممع ة.

مةلنعخلالهسارثلع  لأعدمسلهد ولفملنعخلحكملالهسارثل ملح ل،لأمملحك

األخسةلف ممل عل،لفهألأ لنظمملالم دراثلالد للاعدهقرلأخ دراد،لإنمدملهدسلننعدسلقدمئمل

ع  لأخسةلاإلع مل   لالمهسارف  ،لإ لالهسارثل   ل سللل ن  لمخه ن  ،لإالأ ل

النهرةلاألسل لم لالهجرةلسلعتلكد دلمد لاألنصدمرلسالمهدمجر  لأمدمملمعدؤسل ةل

هعددمس لسالهنمصددرلسالمؤانعددة،ل عدد بلمنمرقددةلالمهددمجر  لأله هددملخمصددةلمدد لال

دلع د لإخدسانهملاألنصدمرلفدأل سهركهملل مرهملسأمسالهملفدألمكدةلسندزسلهمللد سفم

المل ندددة،لفكدددم لمددد لإقممدددةلالرعدددسللصددد  لهللالع  دددسلسعددد ملالهدددآخأل ددد  لأفدددرالل

ولالمهمجر  لساألنصمرللممنةللهحق قله ولالمعؤسل ة،لسلقللكم لم لمقهلد لهد 

المعؤسل ةلأ ل كس له الالهآخألأقسىلفألحق قهسلسأفرولم لأخسةلالرحملالمجرلة،ل

ف مددملاعددهقرلأمددرلالمهددمجر  لفددألالمل نددة،لسهمكدد لاإلعدد ملف هددم،لمددلتلالددرسحل

اإلع م ةلهألسحدلهملالعصدبلالع  عدألل مجهمدعلالجل دل،لف مدملألدللالمهدمجرس ل

 لمندمئمل دلرلالك درىلمدملجسلالمل ندة،لسعرفدسالمعدمل لالدرزبلف هدم،لسأصدم سالمد

كنمهم،لرجدعلالهدسارثلإلد لسلدعسلالع  عدألالمنعدجملمدعلالنعدرةلال شدر ةلع د ل

،لس ل ل نصلالقرآ لالكر م،ل(1)أعمسلص ةلالرحم،لسأ عللالهسارثل   لالمهآخ  

سالَسَجمَهدل سالَمعَك دْملفَأ سلَئِدَ لِمدْنك مْل لَسَهدمَجر  لَسأ سل دسلقمللهعمل :]َسالَِّ  َ لَ اَمن سالِمْ ل َْعل 

لَعِ دد ٌم[ لَشددْأ   َل ِك ددّلِ لَّللاَّ ِلإِ َّ لفِددألِكهَددمِبلَّللاَّ ْملأَْسلَدد ل ِدد َْعض  دده  األَْرَحددمِمل َْعل 
سإل دد لل(2)

لهنص لله ولالمعألةلمعلاألللة.

  لأقساللالنقهم لفألالهسارثل ملح ل. 

الدرأللاألسل:ل هدبلالجمهدسرلم )المملك دةلسالشدمفع ةلسالحنم  دة(لإلد لأ لم ددراثل

ح  للمنعسخلأص ،لف لهسارثل ملح ل،لسإنمملالم راثل رحملأسلنكمح،لفإ للملال

.لساعددهللسال(3) كدد لأحددللمدد لهددؤا لفهركهددسلل معدد م  ،لأللفهكددس لل  ددتلالمددمل

ل أحمل ثلمنهم:

                                                 
 (.319الع رةلالن س ةلعرضلسقمئعلسهح  للأحلاثل)ص:ل(ل1)
 [.75]لاألننمل:(ل2)
 (.318ل/6(،لالمونألا  لقلامةل)18/82(،)12/365الحمسللالك  رل)ل(3)
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فَنَملأَ  سلأ َعمَمةَلَعدْ ل ،لَحلَّ ل  َحمَّ لم  لْ    ْ ت  مملأخرجسلال خمرللقمل:لَحلَّفَنِألالصَّ

لَرِلدَألَّللاَّ للإِْلِر َسلَع ْل لَعدْ لاْ دِ لَع َّدمس  لَعدْ لَعدِع ِللْ دِ لج  َْ در  ل  َصدّرِ َعْ َحةَلْ دِ لم 

سَ ل َهدمِجر  لَجعَْ نَملَمَساِلَأ[لقَمَل:لَسَرفَةد]َسالَّدِ  َ لَعمقَدَلْتلأَْ َمدمن ك ْم[لَكدمَ لاْلم  َممل]َسِلك ّل  َعْنه 

ل َهمِجِرلُّ لاْلم  سالاْلَمِل نَةَل َِرث  ملقَِلم  ةِلالَّهِألآَخد للَمَّ سَّ لل سَ لَ ِسللَرِحِمِسلِلأْل خ  اأْلَْنَصمِرلَّ

ل لَجعَْ نَددملَمددَساِلَأ[لن ِعددَخْتلف ددمَّ ددملنََزلَددْتل]َسِلك ددّل  ْم،لفَ َمَّ لَصدد َّ لَّللاَّ لَع َْ ددِسلَسَعدد ََّمل َْ ددنَه  النَّ ِددأُّ

فَملَل لقَمَل:]َسالَِّ  َ لَعمقََلْتلأَْ َممن ك ْم[لِمْ لالنَّْصِرلَسالّرِ ةِلَسالنَِّص َحِة،لَسقَدْللَ َهدَبلاْلِم دَراث 

ل(1)َس  سِصأللَس .

د:لإلد لأ لإرثلالح  دلللالرأي الثاني:  هبلالحنن ة،لسهسلرسا ةلعد لأحمدللأ لدم

 ملمؤاخمةل مب.لسقملسا:ل رثلالح  ل،للك ل عللعمئرلالسرفة،لفإ للمل ك للسلقر بل

إ للمل ك لف   تلالممل،لسنقللسالسارثل نكمحلسالمسل لعهمقةلفم رافسللح  نس،لف

الجصمصلنحسل ل لع لعمر  لالخعمب،لسا  لمععسللرلألهللالعنهمم،لسعد ل

لالحع لال صرل،سإ راه م،لسالزهرل،لساعهللسالع  ل ل ل أمسرلمنهم:ل

[،لفإ ل]أسل [لص وةلهنل لل ْملأَْسلَ ل ِ َْعض  ه  )أ(لقسلسلهعمل :]َسأ سل سلاألْرَحمِمل َْعل 

ثلل ح  ددل،للكدد لهجعددللالقر ددبلأسلدد لمنددس،لفقددللجع ددتلاي ددةلهف ددتلأصددللالم ددرا

األرحمملأسل لم لمسالألالمعمقلة،لفنعخلم رافهملفألحمللسجدسللالقرا دمت،لسهدسل

 مبللهملإ الفقللاألقر م ،لع  لاألصللال للكم لع  س،لفمه لفقلسالسجدبلم دراثل

ألرحدمملإ الالح  لل قل ةلاي دة،لإ لكمندتلإنمدملنق دتلمدملكدم لل ح ندم لإلد ل سللا

ل.ل(2)سجلسا،لفإ اللمل سجلسالف  سلفألالقرآ لسالفألالعنةلممل سجبلنعخهم

لصد  لهللالع  ددسل )ب(لرسىلمعد ملمد لحدل ثلجدم رل د لع ددللهللالقدمل:لَكهَدَبلالنَّ ِد ُّ

لم ل ل  لأَْ ل َهََسالَ لَمْسلَ لَرج  لع ق سلَس ،لف مَّلَكهََبلأَنَّس لاَل َِحلُّ ل َْع   ل ِوَْ ِرلسع ملَع َ لك ّلِ ْعِ م 

لَمْ لفَعََللَ ِلَ . لأَنَّس للَعََ لفِ لَصِح نَة  لأ ْخ ِْرت  إِْ نِِس،لف مَّ
لل(3)ل

فأجمزلأ ل هحسللالرجللع لمسااةلقدسملإلد لمدسااةلم درهمل دإ نهم،لفهد الفدأل

،للمددملفددألالحددل ث:لاَْلددَسَا  لل ْحَمددةٌلكَ  ْحَمددِةل(4)مددسل لالهعمقددل؛لأل لسا لالعهمقددةلال هحددسل

ل.(1)اَلنَّعَِبل

                                                 
أخرجدددسلال خدددمرللفدددأ:لكهدددمبلالكنملدددة:ل دددمبلقدددسللهللالهعمل :]سالددد   لعقدددلتلأ مدددمنكملفدددآهسهمل(ل1)

 (.2/802نص  هم[)
 (.146ل/3أحكمملالقرآ لل جصمصلتلقمحمسلل)ل(2)
 (.2/1146أخرجسلمع ملفأ:لكهمبلالعهق:ل مبلهحر ملهسلألالعه قلم رلمسال سل)(ل3)
 .(147ل/3أحكمملالقرآ لل جصمصلتلقمحمسلل)(ل4)
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) (لمملرسىلع لهم ملاللارللأنسلقدمل:لعدألتلرعدسللهللالصد  لع  دسلسعد م:لمدمل

العنةلفألالرجللم لأهللالشر ل ع ملع  ل لللرجللم لالمع م  ؟لفقمللرعسلل

 عنددألمح ددمولفددألل(2)هللالصدد  لهللالع  ددسلسعدد م:لهددسلأسلدد لالنددمسل مح ددمولسمممهددس.

لنس.هحمللالعقللعنس،لسمممهسلفألاإلرثلع

)ل(لمددملرسللأ لمعمس ددةلرلددألهللالعنددسلكددم لقددللعمقددللرجدد ل عددم لز ددلل دد ل

ل(4)،لفممتلفحمزلمعمس ةلرلألهللالعنسلم رافس.(3)الحهمت

)ه (لساعهللسال ملق مسلع د لالسصد ةللو درلسارث،لقدملسا:لإ لسصد للو درلسارثل

ل(5) جم علمملس،لفممتلسلمل ك للسلسارث،لجمزتلالسص ة،لفك اله ا.

مملع  سلجمهسرلالنقهم لم لنعخلالهدسارثل دملح ل،لكمدملف دتل*سالراجحل

دلمدملكدم لالنمعدخلمد لآللالد كرلالحكد م،لسكد المد ل دلم لك ملا د لع دمس،لأ دم أ لم

لآرا لالنقهم لسالمنعر  لسم رهملم لالع مم ،لكمملع قل كرو.ل

ن ف ُرهُ )ل:السا  لسم لأمف ةله الالنس لم ل ل(مالك بن أنس و 

لقمللا  لالص ح:له ل لِلهَْ ِملق َرْ ش  ْملأَْص َِح ُّسَ لِحْم َِر ُّسَ لَصِ   َةد،لَسه ْملَمَسال 

ِل لَكمَ لَعِع ندملَع َ لَعْ َحدةَلْ دِ لع  َْ دِللَّللاَّ لَجلَّو لَممِلَ لْ َ لأَ ِألَعمِمر   ِمْلِحْ ِل،لَسقِ َل:لأِلَ َّ

                                                                                                                     
دلع لا د لعمدر)1) (،لسأخرجدسلال  هقدألفدألالعدن ل338(لأخرجسلالشمفعألفألمعنلول ه الال نظلمرفسعم

 (لسأع سل مإلرعمل.10/293الك رى)
ق ت:لفألالصح ح  لع لع للهللال  لل نمرلع لا  لعمرلأ لرعسللهللالص  لهللالع  دسلسعد ملنهد لعد ل

سع له هس.لسقمللمع مل عدللأ لأخرجدس:لالندمسلك هدملع دمللع د لع دللهللال د لل ندمرلفدألهد ال  علالسا ل
(،لسصح حلمعد ملكهدمبل2/896الحل ث.ل نظر:لصح حلال خمرللكهمبلالعهق:ل مبل  علالسا لسه هسل)

ل(.2/1145العهق:ل مبلهحر ملهسلألالعه قلم رلمسال سل)
ع لهم ملاللارللرفعس:لقمل:هسلأسل لالنمسل مح موللأخرجسلال خمرلل ص وةلالهمر ضلقمل:لس  كر(ل2)

(،لسسصددد سلا ددد لحجدددرلفدددألهو  دددقل6/2483سمممهدددس:لكهدددمبلالنرائض: دددمبلإ الأعددد ملع ددد ل ل دددس...)
 (ع لق  صةل  ل ؤ بلع لهم ملاللارل.5/225الهع  ق)

  لعدن م ل(لس قمل:لإنسلالحهمتل  ل ز للالهم مألاللارمأ،سق ل:لالحهمتل  ل ز لل  لع قمةل  لحسللا3)
  لمجمشعل  للارمل  لممل ل  لحنظ ةل  لممل ل  لز للمنمةل  لهم مل  لمر،للسلسفدملةلفدألقسمدسلع د ل
الن ألصد  لهللالع  دسلسعد م،لسهدسلالد للآخد لالن دألصد  لهللالع  دسلسعد مل  ندسلس د  لمعمس دةلا د لأ دأل

لافس.لعن م ،لساننرللم لج شلع ألإل لمعمس ة،لسممتلفألخ فهس،لفحمزلمعمس ةلم ر
 (.47ل/3 نظر:لهسل حلالمشه سلفألل علأعمم لالرساةلسأنعم هملسألقم هملسكنمهمل)

 (.92ل/18المسعسعةلالنقه ةلالكس ه ة)(ل4)
 (لسممل علهم.18/91(،المسعسعةلالنقه ةلالكس ه ة)4/170 لائعلالصنمئع)(ل5)
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ل ِملهَِّجددمرَل ا،لَسَعْ َحددة ل َْخهَِ ددل  ةِلفَِق ددَل:ل"َمددْسلَ لالهَّْ ِم ِّدد َ "لِلَكْسنِددِسلَمددَعلالهَّْ ِمددّأِلأَْللأَِج ددرد

ِلالهَّْ ِمّأِ. ل(1)َعْ َحةَلْ ِ لع  َْ ِللَّللاَّ

 * المطلب الرابِع: والء المالزمة.

لك مةلالم زمةله ولسرلتلكف رادلع  للعم لالمحلف  ،لمنهملمف د:

ل(2)جملعتلأ سبلعشر  لعنة.حمملل  لز ل:للقسل ل

:لكهدبلمندلرلعد لشدع ةلفدألح دمةلاألعمدش،لسقدمللمندلرلحن دل د لل لسقدمللأحمدل

 ل(3)لزمتلشع ةلعشر  لعنة.

:لمحمددلل دد لالسل ددلل دد لعددممرلالز  ددلللأ ددسلالهدد  للالحمصددأل ددلسقددمللا دد لح ددم 

القملددألرسىلعدد لالزهددرل،لأقددمملمددعلالزهددرللعشددرلعددن  لحهدد لاحهددسىلع دد ل

ل(4)ع مس،لسهسلم لالع قةلاألسل لم لأصحمبلالزهرل.

خع بلال ولالللفألهرجمة)ع ع ل  لمسع ل  لأ ألمحملل  لالمهسكلل لسقمللال

ع  لهللالأ ألالنلللالهمشمأ(:لحك للدألاألزهدرللأ لأ دملالنلدللازملأ دمل كدرل

 (5)  لأ أللاسللالعجعهمنأ،لفألعمم لالحل ثلمنسلن نملسعشر  لعنة.

لاألَ ْل لَخمِلِللْ ِ لع قَْ ل  لْ    ملَحمفِظددملفَْ هددمل لسقمللال ه ألفألهرجمة)ع قَْ ل  (:لكم لإَِمممد ِ أُّ

الَزِم  للَس لفِألاْلَمْحَمِل. الَسَعنَرد لَحَلرد ْهِرلَّ فِقَةد،لاَزَملالزُّ
(6) 

 ددلسقددمللأ لددملفددألهرجمة)ع ددللهللال دد لعددهلل دد ل سعددل،لأ ددألمحمددللاألنصددمرلل

،لاألنللعأ(:لقمللأ سلع ّأل  لعدكَّرة:لهدسلأمدمملأهدللسقهدسلفدألفنّدس،للق هدسل ملمر ّدة

م،لفّملرحللسلقألجممعة.  (7)ازملأ ملَعْمرسلالّلانّألفممن ةلعشرلعممد

سلل  لس قسللا  لحجرلفألهرجمة)أَْحملل  لع للهللال  لَهمشدملأَ  دألاْلعَ َّدمسلاْلَمْعدر 

 ملم فم(:لاشهوللفِألاْلِنْقسلع  لَمْ َهبلالشَّمفِِعألَسحنظلالهَّْن ِ سلَسلمل نجب،لَس كرلأنسل

 (1)هَِقّألالّل  لاْ  لَلقِ قلاْلِع للفِألاْلِنْقسلَسَعَمم لالَحِل ثلعْشر  لعنة.لَازملالشَّْ خ

                                                 
 (.401مقلمةلا  لالص حلفألع سملالحل ثل)ص:لل)1(
 (214ل/4سا ةلاللسرلل)رل-(لهمر خلا  لمع  ل2)
 .(180ل/2(لالع للسمعرفةلالرجمللألحمللرسا ةلا نسلع للهللال)3)
 (.ل373ل/7(لالفقمتلا  لح م ل)4)
 (.513ل/12(لهمر خل ولاللتل شمرل)5)
 (.929ل/3(لهمر خلاإلع ملتل شمرل)6)
 (.244(،لمعرفةلالقرا لالك مرلع  لالع قمتلساألعصمر)ص:ل10/454(لالمصلرلالعم ق)7)



- 155 - 

 

د:لالمصمح ة،لسالمجملعة،لمفل: لسم لالم زمةلأ لم

ِلَصد َّ لهللا لَع َْ دِسلَسَعد ََّمل لَرع دسَللَّللاَّ  لقدسللأَ َدأله َرْ دَرةَلَرِلدَألَّللاَّ لَعْندس :ل"لَصدِحْ ت 

لأَْحددددَرَصلَع َدددد لأَْ لأَِعددددَألالَحددددِل َثلِمنِّددددألفَدددد ََثلِعددددنِ َ ،للَددددْملأَل ددددْ لفِددددألِعددددنِأَّ ك 

...الحل ث". ل(2)فِ ِه َّ

لَصدد َّ لهللا لَع َْ ددِسلَسَعدد ََّملَعْشددَرل لالنَّ ِددأَّ  ددلسمنددسلقددسللأَنَددسلَرِلددَألَّللاَّ لَعْنددس :ل"لَخددَلْمت 

لصَل ،لَساَ:لِلَملَصنَْعَت؟لَساَ:لأَاَّ  (3)نَْعَت".ِعنِ َ ،لفََمملقَمَللِلأ:لأ ّل 

ل :لَكْ دَللإِْعددنَمل و ؟لفَ َق ددسل  لالشَّددْأَ لفَددأَق سل  لقَهَددمَلةَ،لفَ َدْ ك ر  لأ َجددمِلس  لش ددْع َة :لك ْندت   دلَس َق ددسل 

َجملََعدهَس ،لفَر  ََّمددمل لم  لأ ْكفِددر  ،لفَك ْندت  لقَهَددمَلةَلَعدنٌَلل"،لفَأَْعددك ت  الَمْشد ََخة لالددِ  َ لَحْسلَدس :ل"لإِ َّ

لَكمَ ل َْعل ل  ْعنِل لِلأ.َ َكَرلالشَّْأَ ل فَأَْ ك َرو ،لفَعََرَللَمَكمنِأ،لف مَّ
(4) 

إ لعددسللالم زمددةل دد  لالددراسللسشدد خسلسكفددرةلالمجملعددةللددسلأ لددملمدد ل

معدمئللز ددملةللدد علالرسا ددة،لفمكدثلالددراسللمددعلشدد خسلسمرافقهدسللددسلفددألالعددنرل

بلسالحلدرلسعددلملااننكددم لعنددسلمددلةلم ددرلقصدد رةلمدد لالددزم للألخدد لعنددسل هرهدد

 ع  هملز ملةلفألالل علسمعرفهسل حل فس.

سلمددملل م زمددةلأفددرل ددملغلفددألح ددمةلالددراسلل قددسللا دد لحجددر:للددمل كدد ل

لع  دسلسعد مل الّصحم ةلجم عملفألالع ملسالنهملسمعرفةلأحمل دثلالّرعدسللصد ّ لَّللاَّ

لع  سلسع ملمّلةلعس  ة،لفعمعلمد لالحدل ثل عسا ،لفمنهملم لازملالن ألص ّ لَّللاَّ

م رو،لسمنهملمد لازمدسلفدألالودزساتلساألعدنمر،لسمدنهملمد للدمل ظندرلأكفرلم ل

ل(5)  ل .

فأشمرلا  لحجرلإل لأ لعسللم زمةلالراسللش خسل هرهبلع  هدملمز دلل

لع ملسفهمل أحمل ثله الالش خ.

                                                                                                                     
 (.217ل/1(لاللررلالكممنةلفألأع م لالممئةلالفممنةل)1)
ةِلفِألاإِلْع َِمل)2)  (.196ل/4(لأخرجسلال خمرللفألِكهَمب:لالَمنَمقِِب:ل َمبلَع ََممِتلالنُّ  سَّ
ْعِ لالخ   ِقلَسالعََّخمِ ،لَسَممل  ْكَرو لِمَ لال  ْخِلل)3)  (.8/14(لأخرجسلال خمرللفألِكهَمبلاألََلِب:ل َمبلح 
 (.166ل/1(لالجرحلسالهعل للا  لأ ألحمهمل)4)
 (.54ل/1(لاإلصم ةلفألهم  زلالصحم ةل)5)
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 لسم لهنملاههملال خمرللسمع ملرحمهمملهللالفألع قمتلَمْ لرس ملعنسلفألأصسلل

ساإلهقدم لسالم زمدة،للمدملل م زمدةلمد لهدأف رلفدأللكهم  همم،لأ ل جمعل   لالحندظ

ل(1)ل علالمرسل،لكمملفألأصحمبلالزهرل.

ل القمللالصنعمنأ:لسمرالول"لأللالحمزمأل"ل إخرا لمع مللحل ثلم للمل

لمل عد ملمد لمسائدللل ْل ع ملم لمسائللالجرحلإ الكم لعس للالم زمةلهس"لأللمَل

سلالفألل نس"لفهسلخن للالل علالجرحل"لأ ل كس لمهك مملع  سل لعللفألحنظ

"لفددإ للددعللالحنددظل نج ددرل عددسللالم زمددةل"لفه  حقددسلعددسللالم زمددةل ملحنددمظل

 (2)المهقن  ل"لسه المعرسللم لعرللالمحلف  .

 د لا لسقمللأحمدلل د لصدملحلالمصدرل:لأف دتلالندمسلفدألمملد ل د لأندسلع دللهللال

لزل(3)نمفع؛لألنسلجملعسلأر ع  لعنة. لع د لكمدمِللاللد ِعلفدألأل:ل معه مِرلقدلر  ائدل 

لالم زمةللس ،لسكفرة لالمممرعِةللحل فِس. لالرسا ة،لسهسلعسل 

عسللالم زمةلأحللسجسولالهرج حلعنللااخه لل   لالرسا مت،لفإ الاخه ندتلس ل

رسا هم لرجدحلف مدمل  نهمدمل إحدلىلأسجدسلالهدرج ح،لمفدلل)الحندظ،لالهف دت،لعدسلل

ل(4)تلسالشساهل،...(.الم زمة،لالعلللسالكفرة،لالمهم عم

د. دلأسلسقنم   لكمملهؤفرلالم زمةلفألالهرج حل   لالرسا متلالملعر ةلرفعم

للعسللالم زمةل   لالرساللسش خسلأفرلفألق سللز ملةلالفقةلأسلرلهم.لس ل

ل لع لعر قلعسللالم زمةلنعهع علالهم  زل   لالملر لسم رلالملر .

م زمةلسعدلملالشدسامللاللن س دة،لسق دةل لاإلكفمرلم لالرسا ةلمرجعسلإل لعسللال

ْكددِمل هكددمل للالح ددمةلسالهنددرالل ع ددملسالهع دد ملسالنه ددم،لسعددلملااشددهوملل شددؤس لالح 

ل(5)سالع معةلسهأخرلالسفمة.

لَمددْ لعملددتلم زمهددسلل شدد خلمددعلالحنددظل فنددألالصددسرلالعددم قةل  قددلملقددسل 

هملمدد لساإلهقددم ؛لألنددسلأع ددملالنددمسل مرس ددمتلشدد خسلس لدد عهملسهم  ددزلصددح ح

                                                 
 دل1/94(،لالنكتلالسف ةل مملفألشرحلاأللن دةل)268ل/1(لالنكتلع  لمقلمةلا  لالص حلل زركشأل)1)

 (.370ل/1(،ال ساق تلساللررلشرحلشرحلنخ ةلالنكرل)95
 (.103ل/1ألنظمرل)(لهسل حلاألفكمرللمعمنألهنق حلا2)
 (.87(لج سةلالمقه سلفأل كرلساةلاألنللسل)ص:ل3)
 (.815ل/2(لمنهجلاإلممملأحمللفألإع للاألحمل ثل)4)
 (.122ل/1(للفم لع لالعنةلسرللش سلالمعهشرق  لعلمجمعلال حسثل)5)
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س عددللهدد الالعددرضللم زمددةلالددراسللشدد خسل ه دد  للنددملق مددةلالددسا ل دد  للعددق مهم.

لالراسللسم لرسىلعنسلح ثلكم لقعمملأص  لم لأقعمملالسا لعنللالمحلف  .

لل لسم لأمف ةلالسا لل م زمةل:

ل(مقسم مول: عبد هللا بن عباس)

 ـ اسمه ونسبه ووالؤه:

المسحلةلسعكس لالج م،لس قمل:لنجلةل ندهحللهس:لمقعمل كعرلأسلس،لا  ل جرةل لم

ِلْ ِ لاْلَحمِرِثلْ ِ لنَْسفَِلل ْ ِ لاْلَحمِرِثلْ ِ لَعْ ِللاالنس لس لال،لأ سلالقمعم،لَمْسلَ لَعْ ِللَّللاَّ

عَِّ ِب,لقمللا  لأ ألخ فمة:لق تلل ح  ل  لمِع  :لمقعمل ْنع س لالنَّمسلمسل لاْ د ل اْلم 

ل دد لاْلَحددمِرث.لقَددمَل:لنعددم،له ددَسلمددسل لع ددللهللال دد لَع َّددمس،لَسه ددَسلمددسل لع ددللهللا

ل(1)اْلَحمِرث.

س قملللس:لمسل لا  لع مسلسلمل ك لمسل للس،لسإنمملل زسمس،لقمللا  لععل:لَسإِنََّممل

سِمِسلإِ َّمو ل,لَساْنِقَعمِعِسلإِلَْ دِسل,لَسِرَسا َهِدِسلَعْندس ل,لَسسَل ؛لِل  ز  َائِدِسلقِ َلللَس :لَمْسلَ لاْ ِ لَع َّمس 

ل,لَسَكمَ لِمْقَعٌمل  ْكنَ لأَ َدملاْلقَمِعدِمل. سكد القدمللالع درل:لس نعدبلساؤولل(2)ِل َنِألَهمِشم 

سِمدِسلإِ َّدمو ل(3)إل لا  لع مسلل زسمس. ،لسقمللالنسسل:لقَمل سال لمسل لا  لع دمسل لِل  ز 

:لَساْنهَِممئِِسلإِلَْ ِسلَسقَِر ٌبلِمْنس ،لسلَْ َسله دَسلَمدْسَاو لَحقِل  قَدةد،لَسإِنََّمدملقِ دَللمدسل ل د لَع َّدمس 

سِمِسلإِ َّمو . ِل  ز 
ل(4)

 ـ من مروياته:

لَحدِل فملَساِحدلدال كدرولفِدأل قمللا  لحجر:للمل خر للَس لال  َخدمِرّللفِدألَصدِح حسلإِاَّ
ابلِكَ ه َمدمل زَّ الَْموَمِزللم لعَِر قلِهَشممل د ل  سع دل،لَسفِدألالهَّنِْعد رلمد لعَِر دقلع دللالدرَّ

هَِسلل دد لجددر جلَعدد لع ددللالَْكددِر ملالَْجددزِرللَعنددس لَعدد لا دد لَع َّددمسلَحددِل ث:}َال َْعدداَعدد ل
ددؤمنِ َ {لَعدد ل ددلرلسالخددمرج  لإِلَدد ل ددلر،لهَكددررلَهدد َالالَحددِل ثلفِددأل اْلقَمِعددل سَ لمدد لالْم 

لأ.ه ل.لسإل  لهخر جسلفألالصح ح.(5)الَْمْسِلعَْ ِ لالعم ق  

دَرْ ج ،لأَْخ َدَره ْملقَد لاْ دَ لج  لم سَعد ،لأَْخ ََرنَدملِهَشدمٌم،لأَ َّ مَل:لقمللال خمرل:لَحلَّفَنِألإِ َْراِه م لْ   
ِل م،لَمْسلَ لَع ِْللَّللاَّ لَعدِ لاْ دِ لالللللأَْخ ََرنِألَع ْل لالكَِر ِم،لأَنَّس لعَِمَعلِمقْعَمد ْ ِ لالَحمِرِث،ل  َحدّلِث 

                                                 
 (.295(لأخ مرلالمك   لم لهمر خلا  ل ألخ فمةل)ص:ل1)
(،لالهعل للسالهجر حللم لخدر للدسلال خدمرللفدألالجدممعل295ل/5(لالع قمتلالك رىلعللارلصملرل)2)

 (.545(،لهقر بلالهه  بل)ص:ل461ل/28(،لهه  بلالكممللفألأعمم لالرجملل)750ل/2الصح حل)
 (.161(لالمنهخبلم ل  للالم  لل)ص:ل3)
 (.115(،لالهقر بلساله ع رلل نسسلل)ص:ل4ل/8(لشرحلالنسسللع  لمع مل)4)
 (.445ل/1حجرل)(لفهحلال مرللا  ل5)
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ْؤِمنِ َ {]النعددم :ل :}اَل َْعددهَِسللالقَمِعددل سَ لِمدَ لالم  ،لأَنَّددس لَعددِمعَس ل َق دسل  ،ل95َع َّدمس  [لَعددْ ل َددْلر 
سَ لإِلَ  ل".لَسالَخمِرج   َْلر 

ل(1)

 ـ من شيوخه وتالميذه:

 د لالل لالحمرثلْ  لنسفل،لسع دللهللال د لشدرح  لل ْلمساولَع للهللالَرَسىلَع :ل
ِل لْ د لعَْمدرسل د لالعدمص،لسمعمس دةل د لأَ دألاحعنة،لسعمعلع للَّللاَّ ْ  لع مس،لسع للَّللاَّ

ْحَمِ لللْ د لعَلسخصد لْ د لعه  دة،الحكدملَرَسىلَعندسللعن م ،لسعمئشة،لسأملعد مة. ْ دللالدرَّ
حْللالجزرل، ،لسع دللالكدر ملْ د لمملد لَمِ ل  لز دللا د لالخعدمبسع للالحم للْ  لَع ْللالرَّ
ل(2)الجزرل.

 ـ أقوال العلماء فيه:

،لسقَمللأَ  سلحدمهم:لصدملحلالحدل ث،ال(3)قمللا  لععل:لََكمَ لَكفِ َرلالَْحِل ِثلَلِع ندم
قدمللأحمدلل د لصدملحلالمصدرل:لفقدةلف دتلال،لسقمللا  لشمه  لفألالفقدمت:ل(4) أسل ِِس.

(ل،ل5).ش لف س،لسقمللالعج أ:لمكألهم عألفقة،لسقملل عقسبل  لعدن م لسالدلارقعنأ:لفقدة

،لسقددملل(6)سنقددللمو عددمللعدد لا دد لحددزملأنددسلقددمل:للدد سل ددملقسل،لعددقعلااحهجددم ل ددس.
،لسقدمللا د لحجدر:لصدلسبلسكدم ل(ل7)ال ه أ:لصلسبلف سلشأ ،لسقلللعنسلا  لحدزم.

د:ل،(8)لل...لسممللسلفألال خمرللعسىلحدل ثلساحدل. رع ممد لهك دملف دسل د للسقدمللأ لدم
ل(9)حجة.

ددللْ دد لعددعل:لأجمعددسالأنددسلهددسفألعددنةلإحددلىلسمئددة،لـوو وفاتووه. َحمَّ سنقلددسلمو عددملللقددمللم 
 قسلس:لسأللإجمم لمعلمخملنةلأ ألمسع لمحمدلل د لالمفند لالعندزل؟نلفإندسل كدرلسفمهدسل

 (10) لملالعمجأ،لزال:لهك ملالنمسلفأل عضلرسا هس.فألعنةلفممن  ،لسك ال كرولأ

 *المطلب الخامس: والء االلتقاط.

                                                 
ددْؤِمنِ َ {)1) (،ل5/73(لأخرجددسلال خددمرللفددأ:لِكهَددمبلالَموَددمِزل:ل ددمبلقسلددس}اَل َْعددهَِسللالقَمِعددل سَ لِمددَ لالم 

ْؤِمنِ َ {]النعدددم :ل َجمِهدددل سَ لفِدددألَعددد ِ ِلل95سكهدددمبلالهنعددد ر:ل َدددمبل}اَل َْعدددهَِسللالقَمِعدددل سَ لِمدددَ لالم  [ل}َسالم 
ِ{]النعم :ل  (.48ل/6[)95َّللاَّ

(،لالهعل للسالهجر حللم لخر للسلال خمرلل33ل/8(لالهمر خلالك  رلل  خمرلل حساشألمحمسللخ  لل)2)
(،ل290ل/2(،لالكمشدلل)28/462(،لهه  بلالكممللفألأعمم لالرجملل)750ل/2فألالجممعلالصح حل)

 (.75ل/3مومنألاألخ مرلفألشرحلأعممألرجمللمعمنألايفمرل)
 (.471ل/5رل)(لالع قمتلالك رىلعللارلصمل3)
 (.414ل/8(لالجرحلسالهعل للا  لأ ألحمهمل)4)
(،لمسعدسعةلأقددساللأ دألالحعدد لالدلارقعنألفددألرجدمللالحددل ثل295ل/2(لالفقدمتلل عج دألعلالددلارل)5)

 (.289ل/10(،لهه  بلالهه  بل)661ل/2سع  سل)
 (.348ل/11إكممللهه  بلالكمملل)(ل6)
 (.506(لم لهك ملف سلسهسلمسفقلتلالرح  أل)ص:ل7)
 .(545(لهقر بلالهه  بل)ص:ل8)
 (.429ل/9لعم لالم زا لتلأ ألملةل)(ل9)
 (.348ل/11(،إكممللهه  بلالكمملل)471ل/5(لالع قمتلالك رىلعللارلصملرل)10)
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لمل  كرلالمحلفس له الالقعملم لالسا لفألكهبلأصسللالحل ث،لس كرهدسلهندمل
ع  دسلفقدللسل؟.لافدألم دراثلالمدسالألهدلل ف دتلأسلس كرولالنقهدم م ل مبلإهممملالنمئلة،ل

لم :أشمرلإلأله الالقعملم لالسا لكلل

ل(1) لاإلممملممل لفألمعألة:)َسَا لالَْمْ ق سِعلَسالنَّنَقَةلعَ َْ ِسلَسِجنَم َهس(.

اإلممملالشمفعألفألمعألةل)الخ للفألالمسالأ(لح ثلقمل:لهك الال قد علسكدللمد لالس ل
سا للسل سالألم لشم ،لس نهقلل سائسلمدمللدمل عقدللعندس،لفدإ العقدللعندسللدمل كد للدسلأ ل

ل(2) نهقلل سائس.

 (3) لسمحملل  لالحع لالش  منأ:لفأل َمبلَسَا لال َِّق ع.

لَحهَّد ل و لأِلََحدل  ،لَسلَد َْسلَسَاؤ  درٌّ :لال َِّق ع لح  لأَْحَمَل،ل َق سل   لسقمللأ سللاسللالعجعهمنأ:لعَِمعْت 
ل(4) َْعهَ ِ َ للَِمْ له َس...

عدمألل، َِمْعند لمنعدسللفع دلل،سال َِّق علَلل وَةله س:لَممل  قعلأَلل رفدعلمد لاألَْرض
نَمل ِِسل ِمْعهِ َمرلمآلسلإِلَْ ِس. سحلفِألالعَِّر قلخسفدملم لالْع  َةلسههمةلالّزِ  ِِسلاْلَسلَللالَْمْعر 
ل(5)

سال ق علعنللالنقهم :لهسلكللص ألم رل ملغلالكمفلللس،لأسلهسلالعندللالمن دس ل
ل(6)أسلاللمل.ل

دلفهدلل نشدأل  ندسللإ الالدهقعلشدخصٌل:ل ه الال حثلالمهسالعسالعؤاللال لللسلع قةل لق عدم
لس   لال ق علسا ؟لأسلأ لالسا لال نشأل  نهمملإال ملهعمقل؟.

لمنملولممل  أ:لالع مم سع  لإفرله الالعؤاللنشألخ لل   ل

لأَْهدِللا سعدرللل(7)لِْعْ دِملفِدألَسَاِ لال َِّقد ِع. لقمللا  لع للال رلفألااعده كمر:لسأمدملاْخدهَِ ل 
لبلالع مم لف س،لح ثلأف هسلإعحمبل  لراهس س،لسلمل ف هسلالجمهسر.م اه

ْ دهَقِِعل للِ ْم  لَراَهَسْ دِس:ل َفْ  دت  لْ د    لسقمللالنسسللفألشرحسلع  لصح حلمع م:لسقَمَللإِْعَحمب 
اْلدَسَا  لعَ َد لال َِّقدد ِع،
،لسلدمل ف هددسلمملد لسالفددسرىلساألسزاعد لسالشددمفع لسأحمدللسأ ددسل(8)

ل(9)ل لأ لال ق علحرلسساؤوللجممعةلالمع م  .لفسر،لس ه سالإ

                                                 
 (.577ل/2(لالملسنةل)1)
 (.202ل/6(لاألملل شمفعأل)2)
 (.245ل/4(لاألصللالمعرسلل ملم عسعلل ش  منأل)3)
 (.297ا ةلأ أللاسللالعجعهمنأل)ص:ل(لمعمئللاإلممملأحمللرس4)
 (.193الهعر نمت)ص:لل(،236هحر رلألنمظلالهن  س)ص:لل(،284(لمخهمرلالصحمح)ص:ل5)
(،لع  ددةلالع  ددةلفددألااصددع حمتل333ل/6(،لاألعددئ ةلساألجس ددةلالنقه ددةل)62(لعمددلةلالنقددسل)ص:ل6)

 (.92النقه ة)ص:ل
 (.160ل/7(لااعه كمرل)7)
 (.141ل/10)(لشرحلالنسسللع  لمع مل8)
 (.369ل/8(لشرحلصح حلال خمرىلا  ل عملل)9)
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دلمدد لهصددرللال خددمرللفددألصددح حسلهقس ددةلمدد هبل سالدد لل ظهددرللددألأ لددم
الجمهسرلفأله ولالمعألة؛لفإنسلأسرللهرجمةلقمللف هم:) مبلالدسا للمد لأعهدقلسم دراثل

 (1)ال ق ع(.

لالجمهدلمرلل لإِلَ لهَدرِج حِلقَدسلِلقمللالحمفظلا  لحجر:لفَأََشمَرل ل عنألال خ سِرلإِ َّ
لَسَاَ و للِ َّدِ للاْلهَقََعدس ،ل و لفِدأل َْ دِتلالَْمدمِل،لَسإِلَد لَمدملَجدمَ لَعدِ لالنََّخِعدّأِلأَ َّ لَسَسَاؤ  رٌّ ال َِّق َعلح 
،لَسعَ َْ نَدملنَنَقَه دس لسَل درٌّ دَسلح  ل ِقَدْسِللع َمدَرلأِلَ ِدألَجِم  َدةَلفِدألالَّدِ للاْلهَقََعدس :لاْ َهدْبلفَه  لَدَ لَساْحهَجَّ

عَ َّقدمل ِهََممِمِسلفِألأََسائِِللالشََّهمَلاِت. لم  و ،لفملقمللالحمفظ:لَسهَقَلََّملهَ َالاأْلَفَر  ل(2)َسَاؤ 

رجدسلَممِلدٌ لَعدِ لاْ دِ لِشدَهمب لاألفرلال للأشمرلإل سلا  لحجرلع لعمرلأخلق ت:
ٌللِمْ ل َنِألع  َْ م ل لأَ ِألَجِم  َةَلَرج  لَْخعَّدمِب.لَللَمْن  س ادلفِدألَزَمدِ لع َمدرلا د لجَلأَنَّس لسَللَعْ لع نَْ   

لإِلَ لع َمَرلْ ِ لالَْخعَّمبِ،لفَقَمَل:لَمملَحَم ََ لعَ َ لأَْخِ لهِ ِولالنَّعََمِة؟لفَقَمَل:لَسَجدْله َهمل قَمَل:لفَِجئْت 
ددْؤِمنِ َ ،لإِنَّددس ل :لَلددمئِعَةدلفَأََخددْ ه َهم،لفَقَددمَلللَددس لعَِر ن ددس :ل َددملأَِم ددَرلالْم  ددٌللَصددمِلٌح،لفَقَددمَللع َمددر  َرج 

و .لَسعَ َْ نَملنَنَقَه س . .لَسلََ لَساَؤ  رٌّ لالَْخعَّمِب:لاْ هَْبلفَه َسلح  لْ    كَ لَِ ؟لقَمَل:لنَعَْم،لفَقَمَللع َمر 
ل(3)

دملَرآنِدأل لَمْن  دس دالفَ َمَّ سع قسلال خمرللفألالصح حلقمل:لَسقَمَللأَ  سلَجِم  َدةَ،لَسَجدْلت 
،لقَل عدم»مَل:لع َمر  لأَْ ؤ  دٌللَصدمِلٌح،لقَدمَل:ل«لعََع لالو َس ْر  نِأ،لقَدمَللعَِر ِندأ:لإِنَّدس لَرج  َِّهم  َكأَنَّس ل َه

 (4)«كَ َاَ لاْ هَْبلَسعَ َْ نَملنَنَقَه س ل»

م لعر قل ح  ل  لعع للالقعم لعد لا د لشدهمبلفألهو  قلالهع  قلسسص سلا  لحجرل
 (5)مف س.

لسهللالأع م.

                                                 
لال َِّق ِعل)1) لِلَمْ لأَْعهََق،لَسِم َراث   (.154ل/8(لصح حلال خمرللكهمبلالنرائض:ل مبلالَساَ  
 (.39ل/12(لفهحلال مرللا  لحجرل)2)
لفِألاْلَمْن  س3)  .(1068ل/4ِ ل)(لأخرجسلممل لفألالمسعألِكهَمبلاأْلَْقِل َِة:ل مبلاْلقََلم  
لَكنَمو ل)4) ٌللَرج  د  .(176ل/3(لأخرجسلال خمرللفألِكهَمبلالشََّهمَلاِت:ل َمبلإِ َالَزكَّ لَرج 
 (.391 لل390ل/3هو  قلالهع  قل)(ل5)
ل
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 الخاتمة:

هلربلالعدددملم  ،لسأشدددهللأ لالإلدددسلإالهللالسحدددلولاشدددر  للدددس،للالحمدددل

سأشهللأ لمحملادلع لولسرعسلس،لال هملصللسع ملس مر لع  سلسع  لآلسلسصح سل

لسم له عسلإل ل سملالل  .للللس عل:

 علله ولالرح ةلال حف ةلالممهعدة،لفقدللعسفدتل ملعل دللمد لمصدملرلالعدنةل

اعده زمههملهد ولاللراعدةلأسللأ لأكهدبل عدضللالن س ة،لسم رهملم لالمراجعلالهدأ

النهمئجلالهألظهرتللألم لخ للمعم شهأللمعملجةلفكرةله الال حثلالمهسالدع،ل

لس ل لفألنقمعل:ل

دلم لالرأللإ لق ت:لإ لاإلع ملهدسلالد للقدلملع قدةلالمدسالأله د للأوالً: ل سل لعم

النكر دددةللالع قدددةلالهدددألخدددلمتلالعدددنةلالن س دددةلسحم دددتللسائهدددم،لسأفدددرتلالح دددمة

اإلع م ة،لفصدمرلالمدسالألمد لأمفدمل:لندمفعلسعكرمدةلسا د لعد ر  لرحمهدملهللا،ل

أئمةلهلىلسحممةلل عنةلالن س ة،ل  نمملقلملربلالنرسلسالرسمم لمآعألهقشعرللهمل

دْملَّللاَّ لهَْحدَتلأَْ دِل ك ْم،لفََمدْ ل»األ لا ،لسربلاإلع ملهدسلرب: إِْخدَسان ك ْملَخدَسل ك ْم،لَجعَ َه 

ن ددسه ْملَمددمللَكددم َل ،لَسَاله َك ِّ ددمل َْ دد َس  ،لَسْل  ْ  ِْعددس لِممَّ ددمل َأْك ددل  ددسو لهَْحددَتل َددِلِولفَْ   ْعِعْمددس لِممَّ أَخ 

سه ْملفَأَِع ن سه مْل ْم،لفَإِْ لَك َّْنه م  ل(1)«. َْوِ   ه 

دلهسلرب:لحل ثلأ دألمعدعسللرلدألهللالعندس: ل»سربلاإلع ملأ لم ك ْندت 

ملِلأل ِم لم َ مد لفَ َدْملأَْفَهدْملأَْلِرب  لَصدْسهدملِمدْ لَخْ ِندأ:لاْع َدْملأَ َدملَمْعدع سل  لعَّدْسِعلفََعدِمْعت 

ِلَص َّ لَّللاَّ لَع َْ ِسلَسَعد ََّم،ل لَّللاَّ ملَلنَملِمنِّألإَِ اله َسلَرع سل  ْسَتلِمْ لاْلوََلِب،لقَمَل:لفَ َمَّ الصَّ

،لاْع َْملأَل :لاْع َْملأَ َملَمْعع سل  لالعَّدْسَعلِمدْ ل َدِلل،لفَإَِ اله َسل َق سل  ،لقَدمَل:لفَأَْلقَْ دت   َدملَمْعدع سل 

لَال لَع َْ ددَ لِمْنددَ لَع َدد لَهددَ الاْلو ددَ ِم،لقَددمَل:لفَق ْ ددت  َلأَْقددَلر  لَّللاَّ لأَ َّ فَقَددمَل:لاْع َددْملأَ َددملَمْعددع سل 

لَمْم  سكدمل َْعَلو لأَ َلدا ل(2)«.أَْلِرب 

د:لكشددنتللددألهدد ولاللراعددةلعدد للسرلالمددسال ألفددألالحنددمظلع دد لهددراثلالعددنةلفمن ددم

دلمعهق دلم لأنسا لع سملالحل ث،لسأعدمسول الن س ة؛لسله الأفرلللهملالمحلفس لنسعم

ل) معرفةلالمسالألم لالرساةلسالع مم (لل عهرللالهمر خللهمل ه الالنلل.

                                                 

لَصدمِح  َهمل1) (أخرجسلال خمرللفألِكهَدمبلاإِل َمدمِ :ل َدمبلالَمعَمِصدألِمدْ لأَْمدِرلالَجمِهِ  َّدِة،لَساَل  َكنَّدر 
ْرِ ) ِم ل ِملّشِ العَ ِ دل ل»(،لسِكهَمبلالِعهِْق:ل َدمبلقَدْسِللالنَّ ِدّأِلَصد َّ لهللا لَع َْ دِسلَسَعد ََّم:ل15ل/1ْرهَِكم َِهملإِاَّ

ملهَأْك   س َل سه ْملِممَّ  (.149ل/3«)إِْخَسان ك ْملفَأَْعِعم 
ْح َِةلاْلَمَممِل ِ ،لَسَكنَّل2) ل(.3/1280مَرةِلَمْ للََعَملَعْ َلو )(أخرجسلمع ملفألِكهَمبلاأْلَْ َممِ :ل َمبلص 
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د:لإ لفسائددلللراعددةلالمددسالألك هددملههع ددقل رجددمللاإلعددنمل،لسهددسلمدد لاألهم ددةل فملفددم

للرا ةلم لقساعلله الالن ،له  لالهألمرتل نملفألالمع بلالفدمنأل مكم لفألقعملا

لم لالم حثلاألسل.

الربلأسلااعهلعمللأسللمل عهرللاإلع مل ملهنرقةل   لال شرع  لأعمسللرابعاً:

د،لإ اللمللال س ، فمحملكلله ولالنرسب،لسأرشلنملإل لأ لالنعبلال ن للصمح سلش ئم

كمملأننملإ النظرندملإلد لل(1)«ِسلَعَم  س ،للَْمل  ْعِرْ ل ِِسلنََع  س لَسَمْ ل َعَّأَل ِل» قهر ل ملعمل،

اللساس  لالمصننةلالمعهملةلفألاإلع ملفألالهنع ر،لسفألالحل ث،لسفألاألحكمم،ل

دلسجلنملأ لأكفرله ولالمصننمتلألعمجم،لسمنهملاإلممملال خمرلل سفألالعر  ةلأ لم

لرحمسلهللا،لكمملمرل نم.

لسهللالأع م

ل

 

لل

                                                 

ْكِرلَسالدلَُّعمِ لَسالهَّْس َدِةلَساِاْعدهِْونَمِر:ل َدمبلفَْلدِلل1) (لجز لم لحل ثلأخرجسلمع ملفدألكهدمب:لالد ِّ
ْكِر) ل(.2074ل/4اِاْجهَِمم ِلَع َ لهَِ َسةِلاْلق ْرآِ لَسَع َ لال ِّ
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 )فهرس المصادر والمراجع(

ل لالقرآ لالكر م.

 ددلأحكددمملالقددرآ ،لالمؤلددل:لأحمددلل دد لع ددألأ ددسل كددرلالددرازللالجصددمصلالحننددأل

ل-ه ،لالمحقق:لمحمللصملبلالقمحمسل،للارلإح م لالهراثلالعر أ370)المهسف :ل

له .ل1405  رست،لهمر خلالع ع:ل

مة،لالمؤلل:لأ سل كرلأحملل لأخ مرلالمك   لم لكهمبلالهمر خلالك  رلا  لأ ألخ ف

هد (،لالمحقدق:لإعدممع للحعد لحع  ،النمشدر:للارل279  لأ ألخ فمة)المهسف :ل

لم.1997الر مض،لالع عةلاألسل ل-السع ل

 لاألعئ ةلساألجس ةلالنقه دة،لالمؤلدل:لأ دسلمحمدللع دللالعز دزل د لمحمدلل د لع دلل

له (.1422ا  لع للالمحع لالع مم )المهسف :للالرحم 

مر،المؤلل:لأ دسلعمددرل سعددلل د لع ددللهللال د لمحمددلل دد لع دللال ددرل دد ل دلااعدده ك

ه (،هحق ق:لعململمحمللععم،لمحمللع أل463عمصملالنمرللالقرع أ)المهسف :ل

ل.2000ل-1421  رست،الع عةلاألسل ل-معسض،النمشر:للارلالكهبلالع م ة

 لااعده عمبلفدألمعرفدةلاألصدحمب،لالمؤلدل:لأ دسلعمدرل سعدلل د لع دللهللال د ل

هدد (،المحقق:ل463حمددلل دد لللع ددللال ددرل دد لعمصددملالنمددرللالقرع أ)المهددسف :لم

ل-هدد لل1412ع ددألمحمددللال جمسل،النمشددر:للارلالج ددل،ل  رست،الع عددةلاألسلدد ل

لم.ل1992

 لأعللالوم دة،المؤلل:لأ دسلالحعد لع دأل د لأ دألالكدرملمحمدلل د لمحمدلل د لع دلل

  لا دد لاألف ر)المهددسف :لالكددر ملللللا دد لع ددللالساحددللالشدد  منألالجددزرل،لعددزلالددل

لم.1989ل-ه ل1409  رست،عمملالنشر:لل-ه (،النمشر:للارلالنكرل630

 لأعن لالمعملبلفألشدرحلرسضلالعملدب،المؤلل:لزكر دمل د لمحمدلل د لزكر دمل

ه (،النمشر:للارلالكهمبل926األنصمرل،لز  لالل  لأ سل ح  لالعن كأ)المهسف :ل

لاإلع مأ،ل لس لع عةلس لس لهمر خ.

إلصم ةلفدألهم  دزلالصدحم ة،لالمؤلدل:لأ دسلالنلدللأحمدلل د لع دأل د لمحمدلل د ل  لا

هدد (،هحق ق:لعددملللأحمددللع ددللالمسجددسلل852أحمددللا دد لحجددرلالععددق نأ)المهسف :ل

له .ل1415سع  لمحمللمعسض،النمشر:للارلالكهبلالع م ة،ل  رست،الع عةلاألسل 
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 لالحعد ل د لفرقدلل لاألصللالمعدرسلل ملم عدسع،المؤلل:لأ دسلع دللهللالمحمدلل د

هدد (،المحقق:لأ ددسلالسفددملاألفومنأ،النمشددر:لإلارةلالقددرآ ل189الشدد  منأل)المهددسف :ل

لكراهشأ.ل-سالع سملاإلع م ةل

 ددددلااعهقددددمللسالهلا ددددةلإلدددد لعدددد  للالرشددددمللع دددد لمدددد هبلالعدددد للسأصددددحمبل

ْعدددَرْسِجرللل الحدددل ث،المؤلل:لأحمدددللا ددد لالحعددد  ل ددد لع دددأل ددد لمسعددد لالخ 

هدددد (،المحقق:لأحمددددللعصددددممل458ال  هقأ)المهددددسف :للالخراعددددمنأ،لأ ددددسل كددددر

ل.1401  رست،الع عةلاألسل ل-الكمهب،النمشر:للارلايفمبلالجل لةل

 لاألع م،المؤلل:لخ رلالل  ل  لمحمسلل  لمحملل  لع أل  لفدمرس،لالزرك دأل

ه (،النمشر:للارلالع ملل م    ،الع عةلالخممعدةلعشدرل1396اللمشقأل)المهسف :ل

لم.ل2002ل-

أع دددم لالعصدددرلسأعدددسا لالنصدددر،المؤلل:لصددد حلالدددل  لخ  دددلل ددد لأ  ددد لل ددد

هد (،المحقق:لالدلكهسرلع دألأ دسلز دل،لالدلكهسرلن  دللأ دسل764الصنلل)المهسف :ل

عشدمة،لالددلكهسرلمحمددللمسعدل،لالددلكهسرلمحمددسللعددململمحمل،قدلمللددس:لمددمز لع ددلل

ل-نكر،للمشقلل نم ،للارلالل-القملرلالم مر ،النمشر:للارلالنكرلالمعمصر،ل  رستل

لم.ل1998ل-ه لل1418عسر م،الع عةلاألسل ل

المؤلل:لالشمفعألأ سلع للهللالمحملل  لإلر سل  لالع مسل د لعفمدم ل د لل لاألم،

شدددمفعلللا ددد لع دددللالمع دددبل ددد لع دددللمندددمللالمع  دددألالقرشدددألالمكأ)المهدددسف :ل

لم.1990ه /1410  رست،عنةلالنشر:لل-ه (،النمشر:للارلالمعرفةل204

،لالمؤلددل:لع ددللالكددر مل دد لمحمددلل دد لمنصددسرلالهم مددألالعددمعمنأل ددلاألنعددمب

ه (،المحقق:لع للالرحم ل د ل ح د لالمع مدأل562أ سلععل)المهسف :للالمرسزل،

ال مددمنألسم رو،النمشددر:لمج ددسللائددرةلالمعددمرللالعفممن ددة،لح ددلرلآ مل،الع عددةل

لم.ل1962ل-ه لل1382األسل 

هد كرةلفدألع دسملالحدل ث،المؤلل:لأ دسل للألن ةلالعراقدألالمعدممةل د :لاله صدرةلسال

النلددللز دد لالددل  لع ددللالددرح مل دد لالحعدد  ل دد لع ددللالددرحم ل دد لأ ددأل كددرل دد ل

هد (،لقدلمللهدملسراجعهدم:لفلد  ةلالشد خلالدلكهسرل806إ راه ملالعراقأل)المهسف :ل

ع للالكر مل  لع للهللال  لع للالرحم لالخل ر،لهحق قلسلراعة:لالعر ألالدلائزل

المم كدةلالعر  دةل-شر:لمكه ةللارلالمنهم لل نشرلسالهسز ع،لالر مضالنر معأ،لالنم

له ل.1428الععسل ة،الع عةلالفمن ة
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 لال حرلالمح علفألالهنعد ر،لالمؤلدل:لأ دسلح دم لمحمدلل د ل سعدلل د لع دأل د ل

هدد (،المحقق:لصددلقأل745 سعددلللللا دد لح ددم لأف ددرلالددل  لاألنللعددأ)المهسف :ل

له .ل1420  رست،الع عةلل-محمللجم ل،النمشر:للارلالنكرل

 ددددلال دددددل لسالهددددمر خ،المؤلل:لالمعهدددددرل ددددد لعددددمهرلالمقلعدددددأ)المهسف :لنحدددددسل

له (،النمشر:لمكه ةلالفقمفةلالل ن ة،ل سرلعع ل.355

 لال لرلالعملعل محمع لم ل عللالقر لالعم ع،لالمؤلل:لمحملل  لع دأل د لمحمدلللللللللل

ل-النمشر:للارلالمعرفددددةلهدددد (،1250ا دددد لع ددددللهللالالشددددسكمنألال منأ)المهددددسف :ل

ل  رست.

 ل لائعلالصنمئعلفألهره بلالشرائع،المؤلل:لع  لالل  ،لأ سل كرل  لمععسلل  ل

هدد (،النمشر:للارلالكهددبلالع م ة،الع عدددةل587أحمددللالكمعددمنألالحننأ)المهددسف :ل

لم.1986ل-ه ل1406الفمن ة

لل د لمحمدلل د ل ل لا ةلالمجههللسنهم ةلالمقهصل،المؤلل:لأ سلالسل للمحملل  لأحم

هد (،النمشر:ل595أحملللا د لرشدللالقرع دألالشده رل دم  لرشدللالحن دل)المهسف :ل

لم.ل2004ل-ه ل1425القمهرة،همر خلالنشر:لل-لارلالحل ثل

 ل رنممجلالهج  أ،المؤلل:لالقمعمل  ل سعلل  لمحملل  لع دألالهج  دألال  نعدأل

سر،النمشدر:لالدلارلهد (،هحق قلسإعدلال:لع دللالحند ظلمنص730الع هأل)المهدسف :ل

لم.ل1981هسنس،عمملالنشر:لل-العر  ةلل كهمب،لل   مل

 لال  م لسالهعر للفألأع مبلسرسللالحل ثلالشر ل،المؤلل:لإ راه مل د لمحمدلل

َعددْ نأل  د لمحمدللكمدمللالددل  لا د لأحمدلل دد لحعد  ،ل رهدم لالددل  لا د لَحْمدَزةلالح 

  لالكمهب،النمشدر:للارلهد (،المحقق:لعد للالدل1120الحننألاللمشقّأل)المهسف :ل

ل  رست.ل-الكهمبلالعر أل

 لهم لالعرسسلمد لجدساهرلالقدممسس،المؤلل:لمحّمدلل د لمحّمدلل د لع دللالدرّزابل

هد (،المحقق:ل1205الحع نأ،لأ سلالن ض،لالم قّبل مرهلد ،لالزَّ  دلل)المهسف :ل

لمجمسعةلم لالمحقق  ،النمشر:للارلالهلا ة.

إعدممع لل د لإ دراه مل د لالمو درةلال خدمرل،لل لالهمر خلالك  ر،المؤلل:لمحملل د 

ل-ه (،الع عة:للائدرةلالمعدمرللالعفممن دة،لح دلرلآ دملل256أ سلع للهللال)المهسف :ل

لاللك ،ع علهحتلمراق ة:لمحمللع للالمع للخم .
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 لهمر خلا  لمع  )رسا ةلاللسرل(،لالمؤلل:لأ سلزكر مل ح  ل  لمع  ل  لعدس ل

حم لالمدددرلل دددملسا ،لال ودددلالل)المهسف :ل ددد لز دددمللا ددد ل عدددعممل ددد لع دددللالدددر

ه (،المحقق:لل.لأحمللمحمللنسرلع ل،النمشر:لمركزلال حثلالع مألسإح م ل233

ل.1979ل-ل1399مكةلالمكرمة،الع عة:لاألسل لل-الهراثلاإلع مأل

 لهمر خلاإلع ملَسَسف متلالمشمه رلَساألع م،لالمؤلدل:لشدمسلالدل  لأ دسلع دللهللال

ه (،المحقق:لاللكهسرل748عفمم ل  لقَمْ ممزلال ه أ)المهسف :لمحملل  لأحملل  ل

لم.ل2003 شمرلعّساللمعرسل،النمشر:للارلالوربلاإلع مأ،الع عةلاألسل 

 ددلهددمر خل وددلال،المؤلل:لأ ددسل كددرلأحمددلل دد لع ددأل دد لفم ددتل دد لأحمددلل دد لمهددللل

هدددددد (،المحقق:لالددددددلكهسرل شددددددمرلعددددددسالل463الخع ددددددبلال وددددددلالل)المهسف :ل

ل-هدد ل1422  ددرست،لالع عددةلاألسلدد لل-شددر:للارلالوددربلاإلعدد مألمعرسل،النم

لم.ل2002

 لهمر خللمشق،المؤلل:لأ سلالقمعدملع دأل د لالحعد ل د له دةلهللالالمعدرسلل دم  ل

هدد (،المحقق:لعمددرسل دد لمرامددةلالعمرسل،النمشددر:للارل571ععددمكرل)المهددسف :ل

لم.ل1995ل-ه لل1415النكرلل ع معةلسالنشرلسالهسز ع:ل

سلللالع مم لسسف مههم،لالمؤلل:لأ سلع  مم لمحملل د لع دللهللال د لأحمدلل لهمر خلم

 دد لر  عددةلا دد لعدد  مم ل دد لخملددلل دد لع ددللالددرحم ل دد لز ددرلالر عددأل)المهددسف :ل

ل-هددد (،لالمحقدددق:لل/لع دددللهللالأحمدددللعددد  مم لالحمل،النمشدددر:للارلالعمصدددمةل379

ل.1410الر مض،الع عةلاألسل ،ل

:لأ دددسلزكر دددملمح دددألالدددل  ل ح ددد ل ددد لشدددرلل دددلهحر دددرلألندددمظلالهن  دددس،المؤلل

ل-هدددد (،المحقق:لع ددددللالونددددألاللقر،النمشددددر:للارلالق ددددمل676النسسل)المهددددسف :ل

ل.1408لمشق،الع عةلاألسل 

 ددلهحنددةلالنقهددم ،المؤلل:لمحمددلل دد لأحمددلل دد لأ ددألأحمددل،لأ ددسل كددرلعدد  لالددل  ل

ل-تلهددد (،النمشر:للارلالكهدددبلالع م دددة،ل  دددرس540العدددمرقنللل)المهدددسف :لنحدددسل

لم.ل1994ل-ه لل1414ل نم ،الع عة:لالفمن ة

 لهحنةلالمحهدم لفدألشدرحلالمنهدم ،المؤلل:لأحمدلل د لمحمدلل د لع دأل د لحجدرل

اله همأ،رسجعتلسصدححت:لع د لعدلةلنعدخل معرفدةللجندةلمد لالع مم ،النمشدر:ل

ه ل1357المكه ةلالهجمر ةلالك رىل مصرللصمح هملمصعن لمحمل،لعمملالنشر:ل

لم.ل1983ل-
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 للسالهجر حل,للم لخدر للدسلال خدمرللفدألالجدممعلالصدح ح،المؤلل:لأ دسل لالهعل

السل للع  مم ل د لخ دلل د لعدعلل د لأ دسبل د لسارثلالهج  دألالقرع دألال دمجأل

هدد (،المحقق:لل.لأ ددسلل م ددةلحع  ،النمشددر:للارلال ددسا ل474األنللعددأل)المهددسف :ل

ل.1986ل-ل1406الر مض،الع عة:لاألسل ،لل-ل نشرلسالهسز عل

لهعر نمت،المؤلل:لع أل  لمحملل  لع ألالز  لالشر للالجرجمنأ)المهسف :ل لا

هدد (،للدد عسلسصددححسلجممعددةلمدد لالع مددم ل إشددراللالنمشر،النمشددر:للارل816

لم.1983-ه ل1403ل نم ،الع عةلاألسل ل-الكهبلالع م ةل  رستل

 لهو  قلالهع  قلع  لصدح حلال خدمرل،لالمؤلدل:لأ دسلالنلدللأحمدلل د لع دأل د ل

هد (،المحقق:لعدع للع دلل852ا  لأحملل  لحجرلالععق نأ)المهسف :لللللللمحمل

  درستل,لعمدم لل-الرحم لمسع لالقزقأ،النمشر:لالمكهبلاإلع مأل,للارلعممرل

ل.ل1405األرل ،لالع عةلاألسل ل-

 ددلهنعدد رلالقددرآ ،لالمؤلددل:لأ ددسل كددرلمحمددلل دد لإ ددراه مل دد لالمندد رلالن عددم سرلل

سلاألعدددهم لالدددلكهسر:لع دددللهللال ددد لع دددللالمحعددد لهددد (،لقدددلمللددد319)المهدددسف :ل

ل-الهركأ،حققسلسع قلع  سلاللكهسر:لععلل  لمحمللالععل،لارلالنشر:للارلالمدآفرل

لم.ل2002ه ،لل1423المل نةلالن س ة،الع عةلاألسل ل

 لهنع رلالقدرآ لالحك م)هنعد رلالمندمر(،المؤلل:لمحمدللرشد لل د لع دألرلدمل د ل

 لالدددل  ل ددد لمدددن لع دددألخ  ندددةلالق مدددسنألمحمدددللشدددمسلالدددل  ل ددد لمحمدددلل هدددم

ه (،النمشر:لاله ئةلالمصر ةلالعممةلل كهمب،عنةلالنشر:ل1354الحع نأ)المهسف :ل

لم.ل1990

 لالهقر بلساله ع رللمعرفةلعن لال ش رلالند  رلفدألأصدسللالحدل ث،المؤلل:لأ دسل

هقدل ملسهحق دقلل،له (676)المهسف :للزكر ملمح ألالل  ل ح  ل  لشرللالنسسل

:للارلالكهددمبلالعر ددأ،ل  رست،الع عددةللالنمشددرل،لهع  ددق:لمحمددللعفمددم لالخشددتس

ل.لم1985ل-له ل1405األسل 

 للهقر بلالهه  ب،المؤلل:لأ سلالنلللأحملل  لع أل  لمحملل  لأحملل  لحجرل

ل-هدددد (،المحقق:لمحمددددللعسامة،النمشددددر:للارلالرشدددد لل852الععددددق نأ)المهسف :ل

ل.1986ل-ل1406عسر م،الع عة:لاألسل ل



- 168 - 

 

 له ق حلفهسملأهللاألفدرلفدألع دس لالهدمر خلسالعد ر،لالمؤلدلل:لجمدمللالدل  لأ دأل

هدد [،النمشر:لشددركةللارل597ل-هدد ل508النددر للللع ددللالددرحم لا دد لالجددسزلل]

ل.1997  رست،الع عة:لاألسل لل-األرقمل  لأ ألاألرقمل

جدرل لهه  بلالهه  ب،المؤلل:لأ سلالنلللأحملل  لع أل  لمحملل  لأحملل  لح

هدددد (،النمشر:لمع عددددةللائددددرةلالمعددددمرللالنظمم ددددة،ل852الععددددق نأ)المهسف :ل

له .1326الهنل،الع عة:لالع عةلاألسل ل

 ددلههدد  بلاألعددمم لسال وددمت،المؤلل:لأ ددسلزكر ددملمح ددألالددل  ل ح دد ل دد لشددرلل

هدد (،عن تل نشددرولسهصددح حسلسالهع  ددقلع  ددسلسمقم  ددةل676النددسسلل)المهددسف :ل

معلةلإلارةلالع معدةلالمن ر دة، ع بلمد :للارلالكهدبلأصسلس:لشدركةلالع مدم ل معد

لل نم .ل-الع م ة،ل  رستل

 لهه  بلالكممللفألأعمم لالرجمل،المؤلل:ل سعلل  لع للالدرحم ل د ل سعدل،ل

أ سلالحجم ،لجممللالل  لا  لالزكألأ ألمحمللالقلمعألالك  ألالمزل)المهسف :ل

ل-الرعدددددددملةللهددددددد (،المحقق:لل.ل شدددددددمرلعدددددددساللمعرسل،النمشر:مؤععدددددددة742

ل.1980ل-ل1400  رست،الع عةلاألسل 

 ددددلههدددد  بلال وددددة،المؤلل:لمحمددددلل دددد لأحمددددلل دددد لاألزهددددرللالهددددرسل،لأ ددددسل

هدد (،المحقق:لمحمددللعددسضلمرعب،النمشددر:للارلإح ددم ل370منصددسر)المهسف :ل

لم.2001  رست،الع عة:لاألسل ل-الهراثلالعر أ

 لإعدممع لل د لصد حل لهسل حلاألفكمرللمعمنألهنق حلاألنظمر،المؤلل:لمحملل د

  لمحمللالحعنأ،لالكح نألفدملالصدنعمنأ،لأ دسلإ دراه م،لعدزلالدل  ،لالمعدرسلل

هدد (،المحقق:لأ ددسلع ددللالددرحم لصدد حل دد ل1182كأعدد فسل ددمألم رل)المهددسف :ل

ل نم ،الع عددددة:لل-النمشدددر:للارلالكهدددبلالع م ددددة,ل  دددرستل،لمحمدددلل ددد لعس لددددة

لم.1997ه /1417األسل 

ملةلاألحكمم،لالمؤلدل:لأ دسلع دللالدرحم لع دللهللال د لع دلل له ع رلالع ملشرحلع

هد (،حققسل1423الرحم للا  لصملحل  لحملل  لمحملل  لحمللال عمم)المهسف :ل

سع ددددقلع  ددددسلسخددددر لأحمل فددددسلسصددددنعلفهمرعددددس:لمحمددددللصدددد حأل دددد لحعدددد ل

مكه دددةلالهدددم ع  ،لالقمهرة،الع عدددةلل-ح ب،النمشدددر:لمكه دددةلالصدددحم ة،لاألمدددمراتل

لم.ل2006ل-ه ل1426العمشرة،ل
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 لالفقمت،المؤلل:لمحملل  لح م ل  لأحملل  لح م ل  لمعم ل  لَمْع دَل،لالهم مدأ،ل

هدد (،ع عل إعمنددة:لسزارةلالمعددمرلل354أ ددسلحددمهم،لالددلارمأ،لال  عددهأ)المهسف :ل

ل حكسمةلالعمل ةلالهنل ة،هحتلمراق ة:لاللكهسرلمحمللع للالمع للخم لمل رللائدرةل

:للائددددرةلالمعددددمرللالعفممن ددددةل ح ددددلرلآ ددددمللالددددلك لالمعددددمرللالعفممن ة،النمشددددر

ل.1973 للهل1393الهنل،الع عة:لاألسل ل

 لالجممعلالمعنللالصدح حلالمخهصدرلمد لأمدسرلرعدسللهللالصد  لهللالع  دسلسعد مل

سعننسلسأ ممس،لالمؤلل:لمحملل  لإعممع للأ سلع لهللالال خمرللالجعنأ،لالمحقق:ل

:للارلعدددسبلالنجدددمةل)مصدددسرةلعددد لمحمدددللزه دددرلللا ددد لنمصدددرلالنمصر،النمشدددر

له .1422الع عمن ةل إلمفةلهرق ملهرق ملمحمللفؤاللع للال مقأ(،الع عةلاألسل ،ل

 لالجممعلالمعنللالصح حلالمخهصرل نقللالعلللع لالعدلللإلد لرعدسللهللالصد  ل

هللالع  ددددددسلسعدددددد م،المؤلل:لمعدددددد مل دددددد لالحجددددددم لأ ددددددسلالحعدددددد لالقشدددددد رلل

حقق:لمحمدددللفدددؤاللع دددللال مقأ،النمشدددر:للارلهددد (،الم261الن عدددم سرل)المهسف :ل

ل  رست.ل-إح م لالهراثلالعر أل

 لجممعلاألصسللفألأحمل ثلالرعسل،المؤللل:لمجللالل  لأ سلالععملاتلالم مر ل

 ددد لمحمدددللا ددد لمحمدددلل ددد لمحمدددللا ددد لع دددللالكدددر ملالشددد  منألالجدددزرللا ددد ل

ةلهحق دقل شد رلالههمدل-هد (،لهحق دق:لع دللالقدملرلاألرندؤسعل606األف ر)المهسف :ل

مكه دددةللارلال  م ،الع عدددةلل-مع عدددةلالمددد حلل-ع س ،النمشدددرل:لمكه دددةلالح دددسانأل

لاألسل .

 لجممعلال  م لفألهأس للالقرآ ،المؤلل:لمحمدلل د لجر درل د ل ز دلل د لكف درل د ل

هدد (،المحقق:لأحمددللمحمددلل310مملددبلايم ددأ،لأ ددسلجعنددرلالع ددرلل)المهددسف :ل

لم.ل2000ل-ه لل1420عةلاألسل ،لشمكر،النمشر:لمؤععةلالرعملة،الع 

 ددلالجددرحلسالهعددل ل،المؤلل:لأ ددسلمحمددللع ددللالددرحم ل دد لمحمددلل دد لإلر ددسل دد ل

هدد (،النمشر:ل327المندد رلالهم مددأ،لالحنظ ددأ،لالددرازللا دد لأ ددألحددمهم)المهسف :ل

الهنددل،لارلإح ددم لل- ح ددلرلآ ددمللالددلك لل-ع عددةلمج ددسللائددرةلالمعددمرللالعفممن ددةل

لم.ل1952ه لل1271الع عة:لاألسل   رست،ل-الهراثلالعر أل

 لج سةلالمقه سلفأل كرلساةلاألنللس،لالمؤللل:لمحملل  لفهسحل  لع دللهللال د ل

فهسحلا  لحم للاألزلللالم سرقألالَحِم دلللأ دسلع دللهللال د لأ دألنصدر)المهسف :ل

لم.ل1966القمهرة،عمملالنشر:ل-ه (،النمشر:لاللارلالمصر ةلل هأل للسالنشرل488
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أنعدددمبلاألشدددرال،المؤلل:لأحمدددلل ددد ل ح ددد ل ددد لجدددم رل ددد للاسللل دددلجمدددللمددد 

ه (،هحق ق:لعه للزكمرلسر دمضلالزرك أ،النمشدر:للارل279ال ََ   رل)المهسف :ل

لم.ل1996ل-ه لل1417  رست،الع عةلاألسل لل-النكرل

 لحمش ةلاللعسقألع  لالشرحلالك  ر،المؤلل:لمحملل  لأحملل  لعرفةلاللعسقأل

له (،النمشر:للارلالنكر، لس لع عةلس لس لهمر خ.1230لالمملكأل)المهسف :

 دددلحمشددد هملق  دددس ألسعم رة،المؤلدددل:لأحمدددللعددد مةلالق  دددس ألسأحمدددللال رلعدددأل

لم.1995-ه 1415  رست،الع عة:لل-عم رة،النمشر:للارلالنكرل

 ددددلالحددددمسللالك  ددددرلفددددألفقددددسلمدددد هبلاإلمددددمملالشددددمفعألسهددددسلشددددرحلمخهصددددرل

 لمحمددلل دد لمحمددلل دد لح  ددبلال صددرللالمزنأ،المؤلددل:لأ ددسلالحعدد لع ددأل دد

هدد (،المحقق:لالشدد خلع ددألمحمددلل450ال وددلالل،لالشدده رل ملمددمسرلل)المهسف :ل

ل-الش خلعملللأحمللع للالمسجسل،النمشر:للارلالكهبلالع م دة،ل  درستلل-معسضل

لم.ل1999-ه لل1419ل نم ،الع عة:لاألسل 

للالخمصددةل ددلخ صددةلهدد ه بلههدد  بلالكمددمللفددألأعددمم لالرجمل)سع  ددسلإهحددم

 هصددح حلالخ صددةلل ع مددةلالحددمفظلال ددمر لع ددأل دد لصدد حلالددل  لالكسك ددمنأل

الصنعمنأ(،المؤلل:لأحملل  لع دللهللالا د لأ دألالخ درل د لع دللالع د ملالخزرجدأل

هد (،المحقق:لع دلل923األنصمرللالعمعلللال منأ،لصنألالل  ل)المهدسف :ل عدلل

ح دددبل/لل-م ة/لارلال شدددمئرلالنهدددمحلأ دددسلملة،النمشدددر:لمكهدددبلالمع سعدددمتلاإلعددد 

له .ل1416  رست،الع عةلالخممعة

 لاللررلالكممنةلفألأع م لالممئةلالفممنة،لالمؤللل:لأ سلالنلللأحملل د لع دأل د ل

هد (،المحقق:لمحمددللع ددلل852محمدللللا دد لأحمددلل د لحجددرلالععددق نأ)المهسف :ل

الهنل،الع عدةلص لرلأ مل/لل-المع لللم ،النمشر:لمج سللائرةلالمعمرللالعفممن ةل

لم.1972ه /ل1392الفمن ة،ل

 للررلالحكمملشرحلمررلاألحكدمم،المؤلل:لمحمدلل د لفرامدرزل د لع دألالشده رل

هد (،النمشر:للارلإح دم لالكهدبل885خعدرس)المهسف :لل-أسلمدن لأسلالمدسل ل- م ل

لالعر  ة، لس لع عةلس لس لهمر خ.

ْعهَْشِرقِ َ لسالكهم بلالمعمصر  ،لالمؤلل:لمحملل  ل للفم لع لالع نَّةلسرللش سلالم 

ه (،النمشر:لمجمعلال حسثلاإلع م ةل1403محمللا  لعس  ملأ سلش ه ة)المهسف :ل

لم.ل1985ل-ه لل1406القمهرة،الع عةلالفمن ةلل-
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 ل  للالهق  للفدألرساةلالعدن لساألعدمن ل،المؤلل:لمحمدلل د لأحمدلل د لع دأ،لهقدأل

هدد (،المحقق:لكمددملل832سف :لالددل  ،لأ ددسلالع ددبلالمكددألالحعددنألالنمعددأ)المه

 سعدددددددللالحست،النمشدددددددر:للارلالكهدددددددبلالع م دددددددة،ل  دددددددرست،لل نم ،الع عدددددددةل

لم.1990ه /1410األسل 

 لرجمللصح حلمع م،المؤلل:لأحملل  لع أل  لمحملل  لإ راه م،لأ سل كدرلا د ل

س َدددسل)المهدددسف :ل ل-هددد (،المحقق:لع دددللهللالال  فأ،النمشدددر:للارلالمعرفدددةل428َمْنج 

له .1407عةلاألسل   رست،الع 

 لرللالمحهمرلع  لاللرلالمخهمر،المؤلل:لا  لعم دل  ،لمحمدللأمد  ل د لعمدرل د ل

-هدد (،النمشر:للارلالنكددر1252ع ددللالعز ددزلعم ددل  لاللمشددقألالحننأ)المهددسف :ل

لم.1992ل-ه ل1412  رست،الع عةلالفمن ة،ل

اه مل د ل لرعسملالهحل ثلفألع سملالحل ث،المؤلل:ل رهم لالل  لأ سلإعحمبلإ ر

هد (،المحقق:لإ دراه مل د ل732عمرلللا  لإ راه مل د لخ  دللالجع رّل)المهدسف :ل

ل-ه ل1421ل نم ل/ل  رست،الع عةلاألسل لل-شر للالم  أ،النمشر:للارلا  لحزمل

لم.2000

ْعدَرْسِجرللل  لالعن لالك رى،المؤلدل:لأحمدلل د لالحعد  ل د لع دأل د لمسعد لالخ 

هدد (نملمحقق:لمحمدددللع دددللالقدددملرل458سف :لالخراعددمنأ،لأ دددسل كدددرلال  هقأ)المهددد

ل-هدد لل1424ل نمت،الع عددة:لالفملفددةل-ععم،النمشددر:للارلالكهددبلالع م ددة،ل  ددرستل

لم.ل2003

دد رة لالنّ س ددةل لسقددمئعلَسهح  ددللأحددَلاث،المؤلل:لَع ددألمحمددللمحمددللل- ددلالّعِ عددرض 

ددددد َّ أ،لالنمشدددددر:للارلالمعرفدددددةلل ع معدددددةلسالنشدددددرلسالهسز دددددع،ل  دددددرستل ل-الصَّ

لم.ل2008ل-ه لل1429 ،الع عةلالعم عةل نم

 لع رلأع ملالن   ،المؤلل:لشمسلالل  لأ سلع للهللالمحملل  لأحمدلل د لعفمدم ل

هدد (،المحقق:مجمسعةلمدد لالمحققدد  ل إشددرالل748 دد لقَمْ مددمزلالدد ه أ)المهسف :ل

هددد لل1405الشددد خلشدددع بلاألرنمؤسع،النمشدددر:لمؤععدددةلالرعدددملة،الع عةلالفملفدددةل

لم.1985/

اله صرةلساله كرةل لألن ةلالعراقأ(،المؤلل:لأ سلالنلللز  لالل  لع لل لشرحل)

الرح ملا  لالحع  ل  لع للالرحم ل د لأ دأل كدرل د لإ دراه ملالعراقأ)المهدسف :ل
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مددمهرل معدد  لفحل،النمشددر:للارلالكهددبلل-هدد (،المحقق:لع ددللال ع ددللالهمدد مل806

لم.ل2002ل-ه لل1423ل نم ،الع عةلاألسل ل-الع م ة،ل  رستل

إعدعملل سللالدَسَعرل شدرحلنظدمل» لشرحلأَْلِن َّدِةلالعُّد سعألفدألالحدل ثلالمعدم ل

،المؤلل:لالش خلمحمللا  لالع مةلع أل  لآلملا د لمسعد ل«اللَُّررلفألع ملاألفر

المم كددةلل-األف ددس ألالسلددسل،لالنمشددر:لمكه ددةلالور ددم لاألفر ددة،لالمل نددةلالمنددسرةل

لم.ل1993ل-ه لل1414العر  ةلالععسل ة،الع عة:لاألسل ل

 لشرحلعن لأ أللاسل،لالمؤللل:لع للالمحع ل  لحملل  لع للالمحعد ل د لع دلل

لهللاللللا  لحمللالع مللال لر،لهرق ملآلألل شمم ة،لاإلصلارلالفملث.

 لشرحلصح حلال خمرىلا د ل عدمل،لالمؤلدلل:لا د ل عدمللأ دسلالحعد لع دأل د ل

أ دسلهمد مل معدرل د لإ دراه م،لارللهد (،هحق ق:449خ لل  للع للالم  )المهسف :ل

لم.2003ل-ه ل1423الععسل ة،لالر مض،الع عة:لالفمن ةل-النشر:لمكه ةلالرشلل

 لشرحلنخ ةلالنكرلفألمصع حمتلأهللاألفر،المؤلل:لع أل  ل)ع عم (لمحمدل،ل

هد (،المحقق:لقدلمل1014أ سلالحع لنسرلالل  لالمد لالهدرسللالقدمرلل)المهدسف :ل

أ سلمدلة،لحققدسلسع دقلع  دس:لمحمدللندزارلهمد ملسه دفملندزارللس:لالش خلع للالنهحل

لل نم /ل  رست، لس لع عة.ل-هم م،النمشر:للارلاألرقمل

 لالع قمتلالك رى،المؤلل:لأ سلع للهللالمحملل  لععلل  لمن علالهمشمأل ملسا ،ل

هدد (،المحقق:لإحعددم ل230ال صددرل،لال وددلالللالمعددرسلل ددم  لعددعل)المهسف :ل

لم.ل1968  رست،الع عةلاألسل ل-صملرللع مس،النمشر:للار

 ددددلع قددددمتلالحنددددمظ،المؤلل:لع ددددللالددددرحم ل دددد لأ ددددأل كددددر،لجدددد للالددددل  ل

  رست،الع عددددة:لل-هدددد (،النمشر:للارلالكهددددبلالع م ددددةل911العدددد سعأ)المهسف :ل

ل.1403األسل ل

 لع قمتلالحنم  ة،المؤلل:لأ سلالحع  لا  لأ أل ع د ،لمحمدلل د لمحمدل)المهسف :ل

ل  رست.ل-:لمحمللحممللالنقأ،النمشر:للارلالمعرفةله (،المحقق526

 لع قمتلالشمفع ةلالك رى،المؤلل:لهم لالل  لع للالسهمبل  لهقألالدل  لالعد كأل

هدد (،المحقق:لل.لمحمددسللمحمددللالعنددمحألل.لع ددللالنهددمحلمحمددلل771)المهددسف :ل

له .1413الح س،النمشر:لهجرلل ع معةلسالنشرلسالهسز ع،الع عةلالفمن ة
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تلالشمفع ة،المؤلل:لأ سل كرل  لأحملل  لمحملل  لعمدرلاألعدلللالشده أل لع قم

ه (،المحقق:لل.لالحمفظلع لل851اللمشقأ،لهقألالل  لا  لقملألشه ة)المهسف :ل

له .ل1407  رست،الع عةلاألسل لل-الع  ملخم ،لارلالنشر:لعململالكهبل

سلالددل  ل ددلع قددمتلالمنعددر  لل ددلاسسلل،المؤلل:لمحمددلل دد لع ددأل دد لأحمددل،لشددم

  رست،راجدعلل-ه (،النمشر:للارلالكهبلالع م ةل945اللاسسلللالمملكأ)المهسف :ل

لالنعخةلسل علأع مهم:للجنةلم لالع مم ل إشراللالنمشر.

 لع قمتلالمنعر  ،المؤلل:لأحملل  لمحمللاأللنسلسللم لع مدم لالقدر لالحدمللل

مشددر:لمكه ددةلهدد (،المحقق:لعدد  مم ل دد لصددملحلالخزل،الن11عشددرل)المهددسف :لبل

لم.1997ل-ه 1417الععسل ة،الع عة:لاألسل ل-الع سملسالحكمل

 لع  ةلالع  ة،لالمؤلل:لعمرل  لمحملل  لأحملل د لإعدممع ل،لأ دسلحندص،لنجدمل

ه (،النمشر:لالمع عةلالعممرة،لمكه دةلالمفند ل  ودلال،ل537الل  لالنعنأ)المهسف :ل

له .1311 لس لع عة،همر خلالنشر:ل

لمؤلل:لأ سلعمرلشهمبلالدل  لأحمدلل د لمحمدلل د لع دللر دسل د ل لالعقللالنر ل،لا

ح  دددبل دددد لحدددل رل دددد لعددددململالمعدددرسلل ددددم  لع دددللر ددددسلاألنللعددددأ)المهسف :ل

له .ل1404  رست،الع عةلاألسل لل-ه (،النمشر:للارلالكهبلالع م ة328

 لالع للسمعرفةلالرجمل،المؤلل:لأ سلع للهللالأحملل  لمحملل د لحن دلل د لهد لل

ه (،المحقق:لسصألهللال  لمحمللع مس،النمشدر:ل241لش  منأ)المهسف :ل  لأعللا

لم.ل201ل-ه لل1422لارلالخمنأل,لالر مض،الع عةلالفمن ة

 لعملةلالنقس،المؤلل:لأ سلمحمللمسفقلالل  لع للهللال  لأحملل  لمحملل  لقلامدةل

سف :لالجممع  ألالمقلعألفملاللمشقألالحن  دأ،لالشده رل دم  لقلامدةلالمقلعدأ)المه

هدددد (،المحقق:لأحمددددللمحمددددللعزسز،النمشددددر:لالمكه ددددةلالعصددددر ة،الع عة:ل620

لم.2004ل-ه ل1425

 لالعنم ةلشرحلالهلا ة،المؤلل:لمحملل  لمحملل  لمحمسل،لأكمللالدل  لأ دسلع دلل

هللال دد لالشدد خلشددمسلالددل  لا دد لالشدد خلجمددمللالددل  لالرسمددألال ددم رهأ)المهسف :ل

لع عةلس لس لهمر خ.ه (،النمشر:للارلالنكر،ل لس ل786
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 لالوررلال ه ةلفألشرحلال هجةلالسرل ة،المؤلل:لزكر دمل د لمحمدلل د لأحمدلل د ل

هدد (،النمشر:ل926زكر دملاألنصدمرل،لز دد لالدل  لأ دسل ح دد لالعدن كأل)المهدسف :ل

لالمع عةلالم من ة،ل لس لهمر خ.

 دلالنددمئقلفددألمر ددبلالحددل ثلساألفر،المؤلددل:لأ دسلالقمعددملمحمددسلل دد لعمددرسل دد ل

-هدد (،المحقق:لع ددألمحمددللال جددمسل538ل،لالزمخشددرللجددمرلهللا)المهددسف :لأحمدد

لل نم ،الع عةلالفمن ة.ل-محمللأ سلالنلللإ راه م،النمشر:للارلالمعرفةل

 لفهحلال مرللشرحلصح حلال خمرل،المؤلل:لأحملل  لع أل  لحجرلأ سلالنللل

سأ سا ددسلل،رقددملكه ددس1379  ددرست،لل-الععددق نألالشمفعأ،النمشددر:للارلالمعرفددةل

سأحمل فدس:لمحمددللفدؤاللع ددللال مقأ،قددممل إخراجدسلسصددححسلسأشدرللع دد لع عددس:ل

لمحبلالل  لالخع ب،ع  سلهع  قمتلالع مة:لع للالعز زل  لع للهللال  ل مز.

 ددلفددهحلالمو ددثل شددرحلالن ددةلالحددل ثلل عراقددأ،لالمؤلددل:لشددمسلالددل  لأ ددسلالخ ددرل

مدددم ل ددد لمحمدددللمحمدددللا ددد لع دددللالدددرحم ل ددد لمحمدددلل ددد لأ دددأل كدددرل ددد لعف

ل-ه (،المحقق:لع ألحعد  لع أ،النمشدر:لمكه دةلالعدنةل902العخمسل،)المهسف :ل

لمل.2003ه /1424مصر،الع عةلاألسل ،ل

 لالنخرلالمهسالألف م لانهعدبلل ن دألصد  لهللالع  دسلسعد ملمد لالخدلملسالمدسالأ،ل

المؤلل:لشمسلالل  لأ سلالخ رلمحملل  لع للالرحم ل  لمحملل  لأ أل كدرل د ل

هدد (،المحقق:لمشددهسرلحعدد لمحمددسلل902فمددم ل دد لمحمددللالعددخمسل)المهسف :لع

لم.1987ل-ه ل1407األرل ،لالع عةلاألسل لل-ع مم ،النمشر:لمكه ةلالمنمرل

 لفساتلالسف مت،المؤلل:لمحملل  لشمكرل  لأحملل  لع للالرحم ل  لشدمكرل د ل

إحعددم لهدد (،المحقق:ل764هددمرس لا دد لشددمكرلالم قددبل صدد حلالددل  ل)المهددسف :ل

ل  رست،الع عةلاألسل .ل-ع مس،النمشر:للارلصملرل

 لالقممسسلالمح ع،المؤلل:لمجللالل  لأ سلعمهرلمحملل  ل عقسبلالن رسزآ دملىل

ه (،هحق ق:لمكهبلهحق قلالهراثلفدألمؤععدةلالرعملة، إشدرال:ل817)المهسف :ل

لمحمددللنعدد ملالعرقع سعأ،النمشددر:لمؤععددةلالرعددملةلل ع معددةلسالنشددرلسالهسز ددع،

لم.ل2005ل-ه لل1426ل نم ،الع عةلالفممنةل-  رستل

 لالكممللفألال وةلساأللب،المؤلل:لمحملل  ل ز للالم درل،لأ دسلالع دمس)المهسف :ل

القدمهرة،لل-ه (،المحقق:لمحمللأ سلالنلللإ راه م،النمشر:للارلالنكرلالعر أ285

لم.ل1997ل-ه لل1417الع عةلالفملفةل
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ةلالعمشددرة،المؤلل:لنجددملالددل  لمحمددلل دد لمحمددلل ددلالكساكددبلالعددمئرةل أع ددم لالمئدد

هدددد (،المحقق:لخ  ددددللالمنصسر،النمشددددر:للارلالكهددددبل1061الوددددزلل)المهددددسف :ل

لم.ل1997-ه ل1418ل نم ،الع عةلاألسل -الع م ة،ل  رستل

 للعم لالعرب،المؤلل:لمحملل  لمكرمل  لع د ،لأ دسلالنلدل،لجمدمللالدل  لا د ل

ل-هد (،النمشر:للارلصددملر711المهدسف :لمنظدسرلاألنصدمرللالرس نعد لاإلفر ق )

له ل.ل1414-  رست،الع عةلالفملفة

 للعم لالم زا ،المؤلل:لأ سلالنلللأحملل  لع أل  لمحمدلل د لأحمدلل د لحجدرل

ه (،المحقق:لع للالنهمحلأ دسلملة،النمشدر:للارلال شدمئرل852الععق نأل)المهسف :ل

لم.ل2002اإلع م ة،الع عةلاألسل 

محمدددددلل ددددد لأحمدددددلل ددددد لأ دددددألعدددددهللشدددددمسلاألئمدددددةل دددددلالم عدددددسع،المؤلل:ل

  دددرست،لهدددمر خلالنشدددر:لل-هددد (،النمشر:للارلالمعرفدددةل483العرخعدددأ)المهسف :ل

لم.1993-ه 1414

 لالملسنة،المؤلل:لممل ل  لأنسل  لممل ل د لعدممرلاألصد حألالمدلنأ)المهسف :ل

لم.1994ل-ه ل1415ه (،النمشر:للارلالكهبلالع م ة،الع عةلاألسل ل179

الصحمح،المؤلل:لز د لالدل  لأ دسلع دللهللالمحمدلل د لأ دأل كدرل د لع دلل لمخهمرل

هد (،المحقق:ل سعدللالشد خلمحمل،النمشدر:ل666القملرلالحننألالرازل)المهدسف :ل

هد ل/ل1420ص لا،الع عةلالخممعةل-اللارلالنمس ج ة،ل  رستلل-المكه ةلالعصر ةل

لم.1999

عدد ،للدد م لالددل  ل ددلمخهصددرلالع مددةلخ  ددل،المؤلل:لخ  ددلل دد لإعددحمبل دد لمس

هدد (،المحقق:لأحمددللجمل،النمشددر:للارل776الجنددلللالمددملكألالمصددرل)المهسف :ل

لم .2005ه /1426الحل ث/القمهرة،الع عةلاألسل ل

 لمعمئللاإلممملأحمللرسا دةلأ دأللاسللالعجعدهمنأ،المؤلل:لأ دسللاسللعد  مم ل د ل

ِجْعده ََ منأ)المهسف لاألشعثل  لإعحمبل  ل ش رل  لشلالل  لعمدرسلاألزلللالّسِ

ه (،لهحق قلأ دألمعدم لعدمربل د لعدسضلهللال د لمحمل،النمشدر:لمكه دةلا د ل275

لم.ل1999ل-ه لل1420ه م ة،لمصر،الع عةلاألسل 

 لالمعنل،المؤلل:لالشمفعألأ سلع للهللالمحملل  لإلر سل  لالع مسل  لعفمم ل  ل

شدددمفعلا ددد لع دددللالمع دددبل ددد لع دددللمندددمللالمع  دددألالقرشدددألالمكأ)المهدددسف :ل
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ل نم ،صححتله ولالنعخة:لع د لل-ه (،النمشر:للارلالكهبلالع م ة،ل  رستل204

النعددخةلالمع سعددةلفددألمع عددةل ددسابلاألم ر ددةلسالنعددخةلالمع سعددةلفددأل دد لل

له .ل1400الهنل،عمملالنشر:ل

 لمشمه رلع مم لاألمصمرلسأع ملفقهدم لاألقعدمر،لالمؤلدل:لمحمدلل د لح دم ل د ل

 ددد لَمْع دددَل،لالهم مدددأ،لأ دددسلحدددمهم،لالدددلارمأ،لأحمدددلللللللا ددد لح دددم ل ددد لمعدددم ل

هدددددد (،حققسلسسفقددددددسلسع ددددددقلع  ددددددس:لمددددددرزسبلع دددددد ل354ال  عددددددهأ)المهسف :ل

المنصدددسرة،الع عةلل-ا راه م،النمشدددر:للارلالسفدددم لل ع معدددةلسالنشدددرلسالهسز دددعل

لم.ل991ل1ل-ه لل1411األسل 

لرسمألالحمسلل لمعجملال  لا ،المؤلل:لشهمبلالل  لأ سلع للهللال مقستل  لع للهللالا

لم.ل1995ه (،النمشر:للارلصملر،ل  رست،الع عةلالفمن ة،ل626)المهسف :ل

 ددلمعجددملالصددحم ة،المؤلل:لأ ددسلالقمعددملع ددللهللال دد لمحمددلل دد لع ددللالعز ددزل دد ل

هدد (،المحقق:لمحمددلل317الَمْرز  ددم ل دد لعددم سرل دد لشمهنشددمولال وسل)المهددسف :ل

الكس ت،الع عدددددةلل-  دددددم لاألمددددد  ل ددددد لمحمدددددللالجكنأ،النمشدددددر:لمكه دددددةللارلال

لم.ل2000ل-ه لل1421األسل 

 ددلمعرفددةلالفقددمتلمدد لرجددمللأهددللالع ددملسالحددل ثلسمدد لاللددعنم لس كددرلمدد اه همل

سأخ ددددمرهم،المؤلل:لأ ددددسلالحعدددد لأحمددددلل دددد لع ددددللهللال دددد لصددددملحلالعج دددد ل

هدد (،المحقق:لع ددللالع دد ملع ددللالعظدد ملال عهسل،النمشددر:ل261الكسف )المهددسف :ل

ل.1985ل-ل1405الععسل ة،الع عةلاألسل ل-ل نةلالمنسرةلالمل-مكه ةلاللارل

 لمعرفةلالصحم ةلا  لمنلو،لالمؤلل:لأ سلع للهللالمحملل  لإعحمبل  لمحملل  ل

هدد (،حققسلسقددلمللددسلسع ددقلع  ددس:لاألعددهم ل395 ح دد لا دد لَمْنددَلولالع ددلل)المهسف :ل

لالدددلكهسر/لعدددممرلحعددد لص رل،النمشدددر:لمع سعدددمتلجممعدددةلاإلمدددمراتلالعر  دددة

لم.ل2005ل-ه لل1426المهحلة،الع عةلاألسل ل

 لمعرفةلالصحم ة،المؤلل:لأ سلنعد ملأحمدلل د لع دللهللال د لأحمدلل د لإعدحمبل د ل

هدد (،هحق ق:لعددمللل دد ل سعددلل430مسعدد للللا دد لمهددرا لاألصدد همنأ)المهسف :ل

لالعزازل،النمشر:للارلالسع لل نشر،لالر مض.

مر،المؤلل:لشمسلالل  لأ سلع للهللال لمعرفةلالقرا لالك مرلع  لالع قمتلساألعص

هدد (،النمشر:للارل748محمددللا دد لأحمددلل دد لعفمددم ل دد لقَمْ مددمزلالدد ه أ)المهسف :ل

لم.1997ل-ه ل1417الكهبلالع م ة،الع عةلاألسل ل
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 لمعرفةلأنسا لع سملالحل ث،المؤلل:لعفمدم ل د لع دللالدرحم ،لأ دسعمرس،لهقدأل

ل- (،المحقق:لع للال ع للالهمد مله643الل  لالمعرسلل م  لالص حل)المهسف :ل

مددمهرل معدد  لالنحل،النمشددر:للارلالكهددبلالع م ة،الع عددة:لاألسلدد ،لعددنةلالنشددر:ل

لمل.ل2002ه ل/لل1423

 لالمعرفةلسالهمر خ،المؤلل:ل عقسبل  لعن م ل د لجدسا لالنمرعدألالنعدسل،لأ دسل

هددد (،المحقق:لأكدددرمللددد م لالعمرل،النمشدددر:لمؤععدددةل277 سعدددلل)المهدددسف :ل

لم.ل1981ل-ه ل1401لة،ل  رست،الع عةلالفمن ةلالرعم

 لمومنألاألخ مرلفألشرحلأعممألرجمللمعمنألايفمر،المؤلل:لأ سلمحمللمحمسلل

 ددد لأحمدددللا ددد لمسعددد ل ددد لأحمدددلل ددد لحعددد  لالو هدددم  لالحننددد ل دددلرلالدددل  ل

ه (،هحق ق:لمحمللحع لمحمللحع لإعممع ل،النمشر:للارل855الع ن )المهسف :ل

لم.ل2006ل-ه لل1427ل نم ،الع عةلاألسل ل-رستلالكهبلالع م ة،ل  

 لالمونألا  لقلامة،المؤلل:لأ سلمحمللمسفقلالل  لع دللهللال د لأحمدلل د لمحمدلل

 ددد لقلامدددةلالجمدددمع  ألالمقلعدددألفدددملاللمشدددقألالحن  دددأ،لالشددده رل دددم  لقلامدددةل

هدد (،النمشر:لمكه ددةلالقمهرة،الع عددة:ل ددلس لع عة،عددللل620المقلعددأ)المهسف :ل

لم.1968ل-ه ل1388،همر خلالنشر:ل10:لاألجزا 

 لمونألالمحهم لإل لمعرفةلمعمنألألنمظلالمنهم ،المؤلل:لشمسلالل  ،لمحملل  ل

هدددد (،النمشر:للارلالكهددددبل977أحمددددللالخع ددددبلالشددددر  نألالشددددمفعأ)المهسف :ل

لم.1994ل-ه ل1415الع م ة،الع عة:لاألسل 

سلالدل  لأ دسلع دللهللال لم لهك ملف سلسهسلمسفسبلأسلصملحلالحدل ث،المؤلل:لشدم

ه (،المحقق:لع دللهللال748محملل  لأحملل  لعفمم ل  لقَمْ ممزلال ه أ)المهسف :ل

لم.ل2005ل-ه ل1426  لل للهللالالرح  أ،الع عةلاألسلأل

 لمنهجلالنقللفألع سملالحل ث،المؤلل:لنسرلالل  لمحمللعهرلالح  أ،النمشر:للارل

لم.1997-ه ل1418عسر ة،لالع عةلالفملفةل-النكرللمشق

 لالمنهخبلم ل  للالم  ل،لالمؤلل:لمحملل  لجر رل  ل ز لل  لكف رل د لمملدبل

ه (،النمشر:لمؤععدةلاألع مدألل مع سعدمت،ل310ايم أ،لأ سلجعنرلالع رل)ت:ل

لل نم .ل-  رستل
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 لمنهجلاإلممملأحمللفألإع للاألحمل ث،المؤلل:ل ش رلع ألعمر،النمشدر:لسقدلل

لم.ل2005ل-ه لل1425الع م،لالع عةلاألسل ل

 لالمنهم لشرحلصح حلمع مل  لالحجم ،لالمؤلل:لأ سلزكر ملمح ألالل  ل ح  ل

ل-هددد (،النمشر:للارلإح دددم لالهدددراثلالعر دددأل676 ددد لشدددرللالنسسل)المهدددسف :ل

ل.1392  رست،الع عةلالفمن ة،ل

 ددلمسعددسعةلأقددساللأ ددألالحعدد لالددلارقعنألفددألرجددمللالحددل ثلسع  ددس،لهددأل ل:ل

أشددرللمنصددسرلع ددللل-ؤلن  )الددلكهسرلمحمددللمهددلللالمعدد مألمجمسعددةلمدد لالم

أ مد لإ دراه ملل-أحمدللع دللالدرزابلع دللل-عصمملع للالهدملللمحمدسللل-الرحم ل

م،النمشدر:لعدململالكهدبلل2001محمسللمحمدللخ  ل(،الع عدة:لاألسلد ،لل-الزام أل

ل  رست،لل نم .ل-ل نشرلسالهسز عل

ل-ارةلاألسقدمللسالشدئس لاإلعد م ةل لالمسعسعةلالنقه ةلالكس ه ة،صدملرلعد :لسز

ل1هد (..األجزا لل1427ل-ل1404جز ا،الع عدة)م لل45الكس ت،علللاألجدزا :ل

:لالع عددددةل38ل-ل24الكس ددددت..األجزا لل-:لالع عددددةلالفمن ددددة،للارالع عددددلل23ل-

:لالع عدةلالفمن دة،لع دعل45ل-ل39مصدر..األجزا لل-األسل ،لمعدم عللارلالصدنسةل

لالسزارة.

ألهسلدد حلنخ ددةلالنكددرلفددألمصددع حلأهددللاألفر،المؤلددل:لأ ددسل ددلنزهددةلالنظددرلفدد

النلدددللأحمدددلل ددد لع دددأل ددد لمحمدددلل ددد لأحمدددلل ددد لحجدددرلالععدددق نأ)المهسف :ل

هدددد (،المحقق:لع ددددللهللال دددد للدددد للهللالالرح  أ،النمشددددر:لمع عددددةلعددددن رل852

له .1422 ملر مض،الع عة:لاألسل ل

 لإ ددراه مل دد لعمددرل ددلالنكددتلالسف ددةل مددملفددألشددرحلاأللن ددة،المؤلل:ل رهددم لالددل 

لم.ل2007ه /ل1428ال قمعأ،المحقق:لممهرلالنحل،النمشر:لمكه ةلالرشللنمشرس 

 لالنكتلع  لمقلمةلا  لالص ح،المؤلل:لأ سلع للهللال دلرلالدل  لمحمدلل د لع دلل

ه (،المحقق:لل.لز  لالعم ل  ل  ل794هللال  ل هملرلالزركشألالشمفعأ)المهسف :ل

ل-هدد ل1419الر مض،الع عددةلاألسلدد لل-ا لالعدد للمحمددلل دد لفر ج،النمشددر:لألددس

لم.1998

 لالنهم ةلفألمر بلالحل ثلساألفر،المؤلل:لمجللالل  لأ سلالععملاتلالم مر ل  ل

محملل  لمحملل  لمحمللا  لع للالكر ملالش  منألالجزرللا  لاألف رل)المهسف :ل
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عدمهرلم،هحق دق:ل1979ل-هد ل1399  درستلل-ه (،النمشر:لالمكه ةلالع م دةل606

لمحمسللمحمللالعنمحأ.ل-أحمللالزاسى

 لالنهم ةلفألمر بلالحل ثلساألفر،المؤلل:لمجللالل  لأ سلالععملاتلالم مر ل  ل

محملل  لمحملل  لمحمللا  لع للالكر ملالش  منألالجزرللا د لاألف ر)المهدسف :ل

م،هحق دق:لعدمهرل1979ل-ه ل1399  رست،لل-ه (،النمشر:لالمكه ةلالع م ةل606

لمحمسللمحمللالعنمحأ.ل-الزاسىلأحملل

 ددددلالددددسافأل ملسف ددددمت،المؤلل:لصدددد حلالددددل  لخ  ددددلل دددد لأ  دددد ل دددد لع ددددللهللال

ه (،المحقق:لأحمللاألرنمؤسعلسهركدألمصعن ،النمشدر:ل764الصنلل)المهسف :ل

لم.2000ل-ه 1420  رست،عمملالنشر:ل-لارلإح م لالهراثل

مدلل د لعدس  ملأ دسل لالسع علفألع دسملسمصدع حلالحدل ث،المؤلل:لمحمدلل د لمح

له (،النمشر:للارلالنكرلالعر أ.1403ش ه ةل)المهسف :ل

 لال ساق تلساللررلفألشرحلنخ دةلا د لحجر،المؤلدل:لز د لالدل  لمحمدللالمدلعسل

 ع للالرؤسلل  لهم لالعمرف  ل د لع دأل د لز د لالعم دل  لالحدلالللفدملالمندمسلل

النمشددر:لمكه ددةلهدد (،المحقق:لالمرهلددألالددز  لأحمل،1031القددمهرل)المهسف :ل

لمل.ل1999الر مض،لالع عةلاألسل ل-الرشلل

ل

ل

ل

 


