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( 28طزيزي اـباحث.... اـرتؾقم األصظ هلذا اـعداد هو )اـرتؾقم اـؼديم: ادجؾد )

(، وـغرض توثقق إصدارات ادجؾة متفقدُا إلدراجفا يف ؾواطد بقاكات 2اـعدد )

طادقة، تم إطادة اـرتؾقم بطريؼة تسؾسؾقة ؿام هو ضاهر طذ ؼالف ادجؾة 

اخلارجي. يف حال رؼبتؽم احلصول طذ أي مستـد رسؿي إلثبات ذـك، يؿؽـؽم 

 almajallah@kku.edu.saاـتواصل مع هقئة اـتحرير طذ ايؿقل ادجؾة: 
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 اذلٞئخ االسزشبضٝخ

 ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء                                  ٍؼبيل اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض ػجس اىٕ٘بة أث٘ سيَٞبُ

 )سبثقًب( ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء                                       ُ٘ض سؼس اخلثالــــبش اىسمزــــاألسزاىشٞـــد 

 )سبثقًب( ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء                                                بضكـــــ٘ض قٞس ادلجـــــسمزاىشٞـــد اى

 ػض٘ ٕٞئخ مجبض ػيَبء األظٕط                             فضٞيخ اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض أمحس ٍؼجس ػجس اىنطٌٝ

 أسزبش اىزفسري ٗػيٍ٘ٔ                                    د األسزبش اىسمز٘ض ظإط ثِ ػ٘اض األدلؼٜــفضٞيخ اىشٞ

 أسزبش اىؼقٞسح ٗادلصإت ادلؼبصطح                فضٞيخ اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض ّبصط ثِ ػجس اىنطٌٝ اىؼقو

 أسزبش أص٘ه اىفقٔ                                          األسزبش اىسمز٘ض ػٞبض ثِ ّبٍٜ اىسيَٜ فضٞيخ اىشٞد

 أسزبش اىثقبفخ اإلسالٍٞخ                                    د األسزبش اىسمز٘ض ػجس اىطمحِ اىعّٞسٛـــفضٞيخ اىشٞ

 

 

  



 ضئٞس ٕٞئخ اىزحطٝط
 ــطّـٜـَس اىقـِ حمـذـــبىـس ثز.                       

 أػضبء ٕٞئخ اىزحطٝط
 اىشـٖــــطٛ ثِ ظــــبفطأ.ز.حمَس  .1

 
 أ.ز.جربٝو ثِ حمَس حسِ اىجصٞيٜ .2

 
 اىجنـــــــطٛأ.ز.حيــٜ ثِ ػجـس اهلل  .3

 
 ٍـ٘ىــــ٘ز جحٞــــــشأ.ز.مَــــبه  .4

 
 اىـسٗســطٛأ.ز.ٍْٞــطح ثْذ حمَس  .5

 
 أ.ز. ػجـس اىـطظاق ٍجـطٗك ثبىؼقطٗظ .6

 
 ز. أحــَس آه سـؼـس اىغــبٍــــسٛ  أ. .7

 
 ز.ٍـحـَـس ثِ ػيــٜ اىــقطّــــٜ .8

 
 اىشغٞـــــجٜز.ٍـحـَـس ثِ سـبمل  .9

 
 ــبٓــــٜ شـــطً ػيـــفٚ أمـطـصـٍز. .11
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 ً حثـ٘اُ اىجـػْ بحثـٌ اىجـــسا اىصفحبد

 احلَبًثِ إثطإٌٞ اهلل  ز. ظٝبز ثِ ػجس 46 - 3
 )جبٍؼخ ادليل فٞصو(

 1 أحنبٍٔ ٗآثبضٓ ،ض٘اثطٔ ؛االسزحاله يف اىسِٝ

47 - 111 

 ز. ّ٘ضح ثْذ ػجس اهلل احلسبٗٛ

 اىعاٍو اىؼعٝع ثْذ ػجس ز. ٗفبء
 (األٍريح ّ٘ضح ثْذ ػجس اىطمحِ)جبٍؼخ 

ب احلضبضح اىسريح اىْج٘ٝخ يف ادل٘س٘ػبد األجْجٞخ احلسٝثخ: ٍ٘س٘ػز
 ٗاىسِٝ اإلسالٍٞني، ٗاإلسالً ٗاىؼبمل اإلسالٍٜ أمن٘شجب

2 

 ثبسو حمَ٘ز ػجس اهلل احلبيفز. 136 -112
 )جبٍؼخ ادليل فٞصو(

ثني اىفقٔ اإلسالٍٜ ٗ أص٘ىٔ، ٗاىقبُّ٘ إٔيٞخ اىشرص االػزجبضٛ 
 "زضاسخ ٍقبضّخ"اى٘ضؼٜ )اىقبُّ٘ ادلصطٛ من٘شجًب ( 

3 

 ز. ػجس اهلل ثِ ػجس اذلبزٛ اىقحطبّٜ 177 -137
 (شقطاء)جبٍؼخ 

 4 ٗسْزٔ، ٗاىطز ػيٚ شجٖبد ح٘ىٔ ملسو هيلع هللا ىلص ىيْجٜرؼظٌٞ اىصحبثخ

178 - 224 
 اىشٖطٛ اىشغٞجٜ ثِ سبمل حمَسز. 

 (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 

 إزٗاضز سؼٞس ٗاإلسالً، قطاءح ّقسٝخ ىنزبثبد االسزشطاق ادلؼبصط
 5  )ٗىٞبً ٕبضد، ٗآضُٗ ٕٞ٘ظ، ٗضٗجط سنطٗرُ٘ من٘شجًب(

225 - 257 
 اىؼ٘زحثِ ػجس اهلل ز. طبضق ثِ ػ٘زح 

 (إلسالٍٞخز اثِ سؼً٘ حمَس إلٍباجبٍؼخ )

احل٘اض ٗاىزؼبٝش ٍغ غري ادلسيَني يف اىؼٖس اىْج٘ٛ ٍطٗٝبد ٗفس 
 ّصبضٙ جنطاُ أمن٘شجًب زضاسخ حسٝثٞخ حتيٞيٞخ

6 

258 - 313 
 ز. ػَبض أمحس اىصٞبصْخ

 (سؼ٘ز)جبٍؼخ ادليل 
 7 زضاسخ ّقسٝخ اىنبسٞبد اىؼبضٝبدحسٝث 

314 - 353 
 اىقطّٜذبىس ثِ حمَس  ز.

 8 اٟثبض اىفيسفٞخ ىيساضْٗٝٞخ زضاسخ حتيٞيٞخ ّقسٝخ (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 

354 - 413 
 ػجس اىؼعٝع فضٞو ٍسؼ٘ز ث٘اىشؼريأ.ز. 

 9 آفبق احلساثخ اىؼطثٞخ ٍسبءالد ّقسٝخ (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 

414 - 452 
 اىؼَطٛ ػعٝعح ػيٜ األش٘هز. 

 (أً اىقطٙ)جبٍؼخ 
 أىٔ يف ضظقٔ، ْٗٝس طسجَأُ ٝ تٍِ َأح"حلسٝث:  زضاسخ حتيٞيٞخ ػقسٝخ

 11 "محٔض فيٞصو، يف أثطٓ ىٔ

453 - 489 
 ز. ظٕري ثِ مزفٜ

 11 قطاءح يف اإلثسزَ٘ى٘جٞب اىزنْ٘ٝٞخ ىيَؼطفخ اىنالٍٞخ (اجلعائط –)جبٍؼخ اى٘ازٛ 

491 - 528 
 حمَس حسِ حيٞٚ ادليحبّٜ ز.

 12 قبضّخٍ زضاسخ فقٖٞخميٖب أَاحلٞ٘اّبد ٗ نيجٖر (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 

529 - 574 
 ز.ضٞف اهلل ثِ ٕبزٛ ثِ ػيٜ اىعٝساّٜ

 (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 
 13 ً (ٗزضاسخ مجؼبً ) ٗضأٛ اىجبقالّٜ فٖٞب احلقٞقخ اىشطػٞخ

575 - 621 
 حنَٞخ أمحس حفٞظٜ. أ.ز

 (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 
ٗأثطٓ اىزجسٝس ٗاإلثساع ػْس اإلٍبً اىسٞ٘طٜ يف مزبثٔ اجلبٍغ اىنجري 

 فَِٞ ثؼسٓ
14 

622 - 671 
 حسبُ ثِ حسني شؼجبُز. 

اىؼيو ٌيف ػي بٗأثطٕ ٘خاىشٞ ػِ طجقبد اىطٗاح (أً اىقطٙ)جبٍؼخ   15 



 

 أما بعد:                         سالم طذ طباده اـذين اصصػىصالة واحلؿد هلل وؿػى، و        

 إغ ؼدمػطقة واـدراسات اإلسالمقة أن كادؾك خاـد ـؾعؾوم اـؽقرسين ومجقع أطضاء هقئة حترير جمؾة جامعة 

كرجو أن يؽون إضاؽًة هـ، واـذي 4114هلذا اـعام  "ادجؾد اـثامن واـعػون"يف  "اـثايناـعدد " اـؼراء اـؽرام

يف اـعديد من اـتخصصات اـػطقة  اً بحث مخسة طػ ، متضؿـاً متؿقزًة وإسفامًا كوطقًا يف اـبحث اـػطي

،  دراسات ادتؿقزة باجلدة واألصاـةـؾؿزيد من اـ حاؽزاً بحاث هذه األ ؽونيف أن تٍل سالمقة، طذ أمواـدراسات اإل

 زياد بن طبد.من إطداد: د ،أحؽامه وآثاره ،ضوابطه ؛قة بحث بعـوان: االستحالل يف اـدينسالمؽػي اـدراسات اإل

ا احلضارة حلامم ، واـبحث اآلخر بعـوان: اـسرة اــبوية يف ادوسوطات األجـبقة احلديثة: موسوطتابن إبراهقم اهلل 

بـت  د. وؽاء، د. كورة بـت طبد اهلل احلساوي من إطداد: ،واـدين اإلسالمقع، واإلسالم واـعامل اإلسالمي أكؿوذجاً 

المي وأصوـه، واـؼاكون بع اـػؼه اإلسأهؾقة اـشخص االطتباري  بعـوان: ثاـثاـزامل، وبحث  اـعزيز طبد

 ـرابعواـبحث ا، باسل حمؿود طبد اهلل احلايف د. من إطداد: ،"دراسة مؼاركة"اـؼاكون ادرصي كؿوذجًا( اـوضعي )

إطداد: د. طبد اهلل بن طبد اهلادي  وسـته، واـرد طذ شبفات حوـه، ملسو هيلع هللا ىلص ـؾـبي تعظقم اـصحابة بعـوان:

)وـقام  إدوارد سعقد واإلسالم، ؾراءة كؼدية ـؽتابات االستػاق ادعارص بعـوان: امسخلواـبحث ااـؼحطاين، 

ويف اـسـة  د. حمؿد بن سامل اـشغقبي اـشفري. من إطداد: ،هارت، وآرون هقوز، وروجر سؽروتون كؿوذجًا(

احلوار واـتعايش مع ؼر ادسؾؿع يف اـعفد اــبوي مرويات وؽد كصارى ن: وطؾومفا جاء اـبحث األول بعـوا

، واـبحث اآلخر بعـوان: صارق بن طودة بن طبد اهلل اـعودةإطداد: د.  ،"دراسة حديثقة حتؾقؾقة"كجران أكؿوذجًا 

بعـوان: اـتجديد  ، وبحث ثاـثطامر أمحد اـصقاصـةد.  من إطداد: ،دراسة كؼدية اـؽاسقات اـعارياتحديث 

واـبحث ، د. حؽقؿة أمحد حػقظيأ.إطداد:  ،واإلبداع طـد اإلمام اـسقوصي يف ؿتابه اجلامع اـؽبر وأثره ؽقؿن بعده

ويف  .من إطداد: د. حسان بن حسع شعبان ،لاـعؾ م طؾيف اهرثوأ وخاـشق طن بعـوان: صبؼات اـرواة رابعاـ

من  ،(دراسة حتؾقؾقة كؼدية)ول بعـوان: اآلثار اـػؾسػقة ـؾدارويـقة اـعؼقدة وادذاهب ادعارصة  جاء اـبحث األ

أ.د. من إطداد:   آؽاق احلداثة اـعربقة مساءالت كؼدية،، واـبحث اآلخر بعـوان: خاـد بن حمؿد اـؼرينإطداد:  د. 

بسط ـه ي أحب أنمن "حلديث:  بعـوان: دراسة حتؾقؾقة طؼدية اـبحث اـثاـثو طبد اـعزيز ؽضقل مسعود بواـشعر،

ؾراءة يف بعـوان: اـرابع  بحثاـو اـعؿري، األشول طزيزة طظ إطداد: د.، "ره ، ؽؾقصل رمحهثؾه، ويـسل ـه يف أزيف ر

 عجويف اـػؼه بحث بعـوان: هت .زهر بن ؿتػيد. ، من إطداد: اإلبستؿوـوجقا اـتؽويـقة ـؾؿعرؽة اـؽالمقة

 :ويف أصول اـػؼه بحث بعـوان .حمؿد حسن حيقى ادؾحاين، من إطداد:  د. كةارواكات وأؿؾفا دراسة ؽؼِفقة مؼقحلا

 . بن هادي بن طظ اـزيداين، من إطداد:  د. ضقف اهلل(ودراسة مجعاً ) ورأي اـباؾالين ؽقفا احلؼقؼة اـػطقة

 .خاـصًا صواباً د، وأن جيعل هذا اـعؿل سائؾع اهلل جل وطال أن يبارك باجلفو

 



 

 

 

 

 

 

احلٕار ٔانخؼاٚش يغ غري املسهًني يف انؼٓذ انُبٕ٘ يرٔٚاث ٔفذ 
دراست حذٚثٛت حتهٛهٛتَصارٖ جنراٌ أمنٕرجًا   

 
 إػذاد

 دةنؼٕابٍ ػبذ هلل دة بٍ ػٕرق طاد. 

 

 

  



 دةًمٕمقاسمـ قمٌد هلل دة سمـ قمقرق ـم٤مد- : إقمداد---        ُمروي٤مت وومد ٟمّم٤مرى احلقار واًمتٕم٤ميش ُمع همػم اعمًٚمٛملم ذم اًمٕمٝمد اًمٜمٌقي  
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 م0202  ,هـ1441 اًمث٤ميناًمٕمدد   , نمقم دسًم٤ًمااعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

 املظتدمص

  :وٕضٕع البشح

 ،مجٕم٤ًم، وخترجي٤مً  ،ملسو هيلع هللا ىلص دراؾم٦ٌم طمديثٞم٦ٌم حتٚمٞمٚمٞم٦ٌم عمروي٤مت وومد ٟمّم٤مرى ٟمجران قمغم اًمٜمٌل

وسمٞم٤من همريٌٝم٤م، وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ومقائد شمدل قمغم أمهٞم٦م احلقار وأصقل اًمتٕم٤ميش ُمع  ،ودراؾم٦م

 اعمخ٤مًمػ-

  أِذاف البشح:

واًمتٗمًػم واًمًػمة، وخترجيٝم٤م، ودراؾم٦م مجع ُمروي٤مت احل٤مدصم٦م ُمـ ُمّمٜمٗم٤مت احلدي٨م 

واحلٙمؿ قمغم اعمروي٤مت،  ،رواهت٤م، وسمٞم٤من قمٚمٚمٝم٤م، واعمقازٟم٦م ذم اظمتالف اًمرواة واًمؽمضمٞمح سمٞمٜمٝمؿ

 وذح همريٌٝم٤م، واؾمتٜم٤ٌمط اًمٗمقائد طمقل احلقار واًمتٕم٤ميش-

  وٍّر البشح:

 - اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل، واعمٜمٝم٩م آؾمتٜم٤ٌمـمل اًمٜم٘مدي

 ٌتاٟر البشح:

وطمرصف قمغم احلقار سم٤مًمتل هل أطمًـ ُمع إىمٚمٞم٤مت  ،ورمحتف سم٠مُم٦م اًمدقمقةملسو هيلع هللا ىلص  ؾمامطم٦م اًمٜمٌل

وآطمؽمام واًمت٘مدير واًمٙمرم ُمع  واطمتقائٝمؿ سم٤مًمٕمٞمش ذم فمؾ دوًم٦م اعمًٚمٛملم-همػم اعمًٚمٛم٦م، 

ُمع سمِم٤مقم٦م رأهيؿ- واًمث٤ٌمت قمغم  ،واًمًامح ًمف سم٢مسمداء رأيف سمٙمؾ طمري٦م ،اعمخ٤مًمػ ذم اعمٕمت٘مد واًمديـ

وٓ يتٕم٤مرض ُمع اًمتٜمزل  ،ٓ يٕمٜمل اجلٗم٤مء وؾمقء اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمخ٤مًمػ اعمٕمت٘مد اًمّمحٞمح واعم٤ٌمدئ

وضمقاز اإلذن ًمٚمٙم٤مومر سم٤مًمدظمقل  ًمف ورمحتف ذم جم٤مدًمتف سم٤محلج٦م واًمؼمه٤من سم٤مًمتل هل أطمًـ-

ومتٙمٞمٜمف ُمـ شمٕمٌده ذم اعمًجد عمّمٚمح٦م ذقمٞم٦م راضمح٦م، طم٤مؿم٤م اعمًجد احلرام- ودقمؿ  ،ًمٚمٛم٤ًمضمد

وُمٜمحٝمؿ اًمث٘م٦م  ،وشمٜمٛمٞمتٝم٤م ،ًمّمٗم٤مهتؿ اًم٘مٞم٤مدي٦م، واؾمتنماومف ًمِم٤ٌمب اًمّمح٤مسم٦مملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل

اًمتٕم٤ميش اًمًٚمٛمل ذم فمؾ  -ُمـ ظمالل شمقًمٞم٦م اإلُمرة ًمٚمّمٖمػم إن يم٤من أهال ًمذًمؽ ،واًمّمالطمٞم٤مت

اًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م يم٤من ُمٙمٗمقًٓ سملم مجٞمع ُمٙمقٟم٤مت اعمجتٛمع، ومل شمتٕمرض إىمٚمٞم٤مت همػم اعمًٚمٛم٦م 

يمٗمٚم٧م طم٘مقىمٝمؿ- سمٞمٜمام إىمٚمٞم٤مت اعمًٚمٛم٦م ٓوٓمٝم٤مد أسمدًا ذم شم٤مريخ اعمًٚمٛملم؛ وم٤مًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

ذم فمؾ يمثػم ُمـ اًمدول اًمٜمٍماٟمٞم٦م يم٤مٟم٧م شمٕم٤مين ُمـ اًمٔمٚمؿ وـمٛمس هقيتٝم٤م اًمديٜمٞم٦م، يمام طمدث سمٕمد 

 ؾم٘مقط إٟمدًمس قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل-

 -همػم اعمًٚمٛملم –ٟمجران  –ٟمّم٤مرى  –اًمتٕم٤ميش  –: احلقار  اًمٙمٚمامت اًمداًم٦م )اعمٗمت٤مطمٞم٦م(
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Abstract 

The subject of the research :An analytical study of the narration for a 

group of Christians in Najran who visited the Prophet, the collection of her 

accounts, and the statement of authenticity, and study of the fundamentals, 

and clarify the strange words, and the conclusion of the benefits. 

The objectives of the research :The collection of story narrators from the 

sources of Hadith and history and the study of its novels, and the balance in 

the difference of narrators and weighting among them, and the judgment on 

the irrigations, and explain strange words, and the conclusion of benefits 

that relevant to dialogue & coexistence. 

Research Methodology: Inductive & conclusion Method. 

Search results: Tolerance and mercy of the Prophet to all people, and his 

keenness on dialogue which is better with non-Muslim minorities. Respect, 

appreciation and generosity with the violator in belief and religion, and 

allow him to express his opinion freely, regardless of  the ugliness of their 

opinion. And steadfastness on the correct belief and principles and values 

does not mean arrogance and unfairness and maltreatment dealing with the 

violator, and does not contradict with the humiliation and mercy in arguing 

the argument and proof which is better. And the legitimacy of leniency at 

the debate of the violator, and be after the argument, and insist on his 

opinion. It is permissible to allow the non-Muslim to enter the mosques and 

to enable him to worship him in the mosque for the sake of legitimate 

legitimacy, with the exception of the Grand Mosque. And support the 

Prophet youth of the Companions, and looking forward to their leadership 

qualities, and development, and give them confidence and authority, 

through the transmission of the eminence of the young if he is eligible for 

it. Peaceful coexistence under the Muslim state was guaranteed among all 

components of society, and non-Muslim minorities were never persecuted 

in the history of Muslims; Islamic law ensured their rights. While Muslim 

minorities in many Christian countries were suffering from injustice and 

obliterating their religious identity, as happened after the fall of Andalusia, 

for example. 

Keywords: Dialogue - Coexistence - Christians - Najran - Non-Muslims 



 دةًمٕمقاسمـ قمٌد هلل دة سمـ قمقرق ـم٤مد- : إقمداد---        ُمروي٤مت وومد ٟمّم٤مرى احلقار واًمتٕم٤ميش ُمع همػم اعمًٚمٛملم ذم اًمٕمٝمد اًمٜمٌقي  

       118 

 م0202  ,هـ1441 اًمث٤ميناًمٕمدد   , نمقم دسًم٤ًمااعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

 املكذوٛ

 د وآًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، أُم٤م سمٕمدُ احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛم

ؾمٜم٦م شمًع ًمٚمٝمجرة وومد ٟمّم٤مرى ملسو هيلع هللا ىلص  وم٘مد يم٤من ُمـ اًمقومقد اًمٙمٌػمة اًمتل وومدت قمغم اًمٜمٌل

 هلؿ ُمٕم٤مُمٚم٦م خمتٚمٗم٦م، ومٞمٝم٤م احلقار، وُمٜمٓمٚم٘م٤مت اًمتٕم٤ميش-ملسو هيلع هللا ىلص  ٟمجران، ويم٤مٟم٧م ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٜمٌل

 :وٕضٕع البشح

 ،ومجع ـمرىمٝم٤م ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلدراؾم٦ٌم طمديثٞم٦ٌم حتٚمٞمٚمٞم٦ٌم عمروي٤مت ىمدوم وومد ٟمّم٤مرى ٟمجران قمغم 

ودًٓمتٝم٤م قمغم  ،وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ُم٤ًمئؾ ،وسمٞم٤من همريٌٝم٤م ،واحلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م ،ودراؾم٦م أؾم٤مٟمٞمده٤م ،وخترجيٝم٤م

 احلقار واًمتٕم٤ميش ُمع همػم اعمًٚمٛملم- 

 أِىٗٛ املٕضٕع:

 ًمالىمتداء ًمٚمٛمًٚمٛملم وهمػم,احل٤مضم٦م ُُمٚمِّح٦م ذم وىمتٜم٤م احل٤مرض ًمٕمرض ٟمٛمقذج ذقمل

ت٤ًمُمح واًمتٕم٤ميش واحلقار سملم طمْم٤مرة اإلؾمالم اخل٤مًمدة ًمٚم ,اعمًٚمٛملم وأضمٞم٤مهلؿ اًم٘م٤مدُم٦م

ٓ ؾمٞمام ُمع شمٖمٞمٞم٥م اإلقمالم اًمٖمريب ًمٚمّمقرة احل٘مٞم٘مٞم٦م  ،ملسو هيلع هللا ىلص واحلْم٤مرات إظمرى ُمـ هدي اًمٜمٌل

ًمت٤ًمُمح اإلؾمالم وشمٕم٤ميِمف ُمع احلْم٤مرات وإدي٤من إظمرى، ودقمقشمف ًمٚمحقار، وؾمٕمل أقمداء 

أمهٞم٦م دراؾم٦م ُمروي٤مت زي٤مرة هذا اًمقومد  اإلؾمالم دوًُم٤م ًمرسمٓمف سم٤مإلره٤مب واًمٕمٜمػ، ُمـ هٜم٤م شمؼمز

هلؿ ذم  ملسو هيلع هللا ىلص واؾمت٘م٤ٌمًمف ،ذم اعمديٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٙمٌػم ُمـ وضمٝم٤مء وىم٤ًموؾم٦م اًمٜمّم٤مرى ذم ٟمجران ًمٚمٜمٌل

وأؾمٚمقسمف ذم احلقار يٛمثؾ ىمٛم٦م اًمرىمل احلْم٤مري  ،ُمٕم٤مُمٚم٦م خمتٚمٗم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اعمًجد اًمٜمٌقي، وم٘مد قم٤مُمٚمٝمؿ

اًمذي قمرومتف اًمٌنمي٦م ذم شم٤مرخيٝم٤م، وومٞمف ُمـ ُمٜمٓمٚم٘م٤مت وأؾمس اطمؽمام اعمخ٤مًمٗملم ذم اًمديـ وًمق 

وٕمٞمٗم٦م، واًمتٗمٝمؿ واًمتٕم٤ميش احلْم٤مري اًمراىمل سملم اًمٌنم، ذم طملم ٟمرى طمقاراٍت  (1)يم٤مٟمقا أىمٚمٞم٦م

 -٤مًمػ قمغم ُمر اًمت٤مريخ اًم٘مديؿ واعمٕم٤مسأىمؾ ؿم٠مًٟم٤م رسمام شم٘مٓمع ومٞمٝم٤م أقمٜم٤مق، وحترق أضم٤ًمد اعمخ

                                                           

رقم٤مي٤م اًمدوًم٦م اعمختٚمٗملم قمـ إيمثري٦م ذم اًمٚمٖم٦م  ُمّمٓمٚمح ؾمٞم٤مد اضمتامقمل ُمٕم٤مس يٕمٜمل جمٛمققم٦م ُمـ "إىمٚمٞم٦م"ُمّمٓمٚمح  (1)

٤ًٌم سم٤مٓقمؽماف سمح٘مقىمٝم٤م اعمدٟمٞم٦م واًمديٜمٞم٦م- واًمدراؾم٦م شمٌح٨م احلقار واًمتٕم٤ميش ُمع همػم اعمًٚمٛملم  واًمديـ واًمٕمرق وشمٓم٤مًم٥م هم٤مًم

اعمًٚمؿ  ومٜمّم٤مرى ٟمجران ٓ يِمٛمٚمٝمؿ آٟمذاك وصػ إىمٚمٞم٦م، ًمٙمقهنؿ ٓ يٕمٞمِمقن داظمؾ اعمجتٛمع ،ؾمقاءا أيم٤مٟمقا أىمٚمٞم٦م أم أيمثري٦م

وًمٙمـ يِمٛمٚمٝمؿ وصػ اجلقار ُمع اًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م ذم اعمديٜم٦م- ُيٜمٔمر:  ،ُمنميمق اًمٕمرب ملسو هيلع هللا ىلصوسملم اًمٜمٌل سمؾ سمٞمٜمٝمؿ  ،ذم اعمديٜم٦م
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 أِذاف البشح:

 -إسمراز أمهٞم٦م احلقار ذم اًمدقمقة إمم اإلؾمالم، وسمٞم٤من قمدًمف وؾمامطمتف ووؾمٓمٞمتف  ,1

  -وطمٚمٛمف ذم جم٤مدًمتف ُمـ وومد قمٚمٞمف ُمـ اعمخ٤مًمٗملم ًمديٜمف ملسو هيلع هللا ىلص شمقوٞمح رمحتف  ,0

 شمٕم٤ميش طمْم٤مرة اإلؾمالم واحلْم٤مرات اًم٤ًمسم٘م٦م وومؼ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اعمرقمٞم٦م- ,6

 شم٠ميمٞمد ىمقة اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م وطمجٞمتٝم٤م ذم اعمٜم٤مفمرة ُمع اًمٕم٘م٤مئد إظمرى- ,4

 -شمٌٞملم اهلدي اًمٜمٌقي ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمخ٤مًمٗملم ُمـ همػم اعمح٤مرسملم ,3

 وؼهمٛ البشح:

وُم٤م  ؟اًمٌح٨م جيٞم٥م قمغم قمدد ُمـ اًمت٤ًمؤٓت: ُمـ هؿ وومد ىم٤ًموؾم٦م ٟمّم٤مرى ٟمجران

 ملسو هيلع هللا ىلص ويمٞمػ شمٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ اًمٜمٌل ؟وُمـ أظمرضمٝم٤م؟ وُم٤م درضم٦م صمٌقهت٤م ؟أؾم٤مٟمٞمد هذه احل٤مدصم٦م

 ؟وُم٤م اًمٚمٓم٤مئػ واعم٤ًمئؾ اعمًتٗم٤مدة ُمـ ذًمؽ ؟وطم٤مورهؿ

  :وٍّر البشح
ُمع هذا اًمقومد ذم  ملسو هيلع هللا ىلص اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل، ودراؾم٦م طم٤مًم٦م، وهل ُم٤م ورد ذم شمٕم٤مُمؾ اًمٜمٌل

 -رواي٤مت هذه اًم٘مّم٦م، وخترجيٝم٤م واحلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م وسمٞم٤من أطمٙم٤مُمٝم٤م وومقائده٤م

  :إدشاٞات البشح

وشمرشمٞمٌٝم٤م  ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمدراؾم٦م اعمتٗمرىم٦م ذم ُمّم٤مدر اًمًٜم٦م واًمًػمة واًمتٗمًػممجع اعم٤مدة  ,1

 -طم٥ًم ظمٓم٦م اًمٌح٨م وشمّمٜمٞمٗمٝم٤م

 وسمٞم٤من قمٚمٚمٝم٤م- ،واحلٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ ،ختري٩م ـمرق اًم٘مّم٦م اعمختٚمٗم٦م، ودراؾم٦م رواهت٤م ,0

اعمقازٟم٦م واًمٜمٔمر ذم اظمتالف اًمرواة واًمؽمضمٞمح سمٞمٜمٝمؿ، ومٕمروم٧م سم٤مًمراوي وطم٤مًمف ضمرطًم٤م  ,6

وُمقضمًزا ذم اعمِمٝمقريـ اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝمؿ  ،اظمتٚمػ ومٞمٝمؿ، حُمَّرًرا طم٤مهلؿ وشمٕمدياًل، ُمتقؾمًٕم٤م ومٞمٛمـ

 سمام اظمت٤مره احل٤مومٔم٤من اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م أو اًمذهٌل ذم اًمٙم٤مؿمػ-

 واؾمتٜم٤ٌمط اعم٤ًمئؾ واًمٗمقائد- ،ذح همري٥م احلدي٨م وسمٞم٤من إًمٗم٤مظ ,4

                                                           

اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت- واًمٍماقم٤مت اًمٕمرىمٞم٦م واؾمت٘مرار  ،د-حمٛمد قمٌداًمٖمٜمل اًمٜمٝم٤مري ،01اعمدظمؾ إمم وم٘مف إىمٚمٞم٤مت ص=

 - 0221 ،اجل٤مُمٕم٦م اجلديدة، اإلؾمٙمٜمدري٦م ، د-أمحد وه٤ٌمن، دار00اًمٕم٤ممل اعمٕم٤مس ص
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 :سذٔد البشح
ومجع  ،ملسو هيلع هللا ىلص وهل وومد ٟمّم٤مرى ٟمجران قمغم اًمٜمٌل ،اًمٌح٨م خمتٌص سمدراؾم٦م طم٤مًم٦م حمددة

ودًٓمتٝم٤م قمغم احلقار  ،وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ومقائد ،واحلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م ،ودراؾم٦م أؾم٤مٟمٞمده٤م ،وخترجيٝم٤م ،ـمرىمٝم٤م

ُمقوقع احلقار واًمتٕم٤ميش قم٤مُم٦م، ذم اًم٘مرآن، أو  ومال ُأريد سم٤مًمٌح٨م، واًمتٕم٤ميش ُمع همػم اعمًٚمٛملم

أو ُمع همػم اعمًٚمٛملم ؾمقى  ،ُمع اعمًٚمٛملم ملسو هيلع هللا ىلص أو طمقاره ،ملسو هيلع هللا ىلص وم٤مع قمـ اًمٜمٌلاًمًٜم٦م، وٓ أصمره ذم اًمد

 ٟمّم٤مرى ٟمجران- 

 :الذساطات الظابكٛ

سمٕمد اًمٌح٨م واًمٜمٔمر رأي٧م أن مجٞمع اًمدراؾم٤مت إيم٤مديٛمٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ذم اعمقوقع شمريم٧م 

أطمداصًم٤م روهت٤م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ومل شم٠مظمذ طم٘مٝم٤م ُمـ اًمدراؾم٦م احلديثٞم٦م، وُمٜمٝم٤م طم٤مدصم٦م رواي٤مت وومد 

احل٤مدصم٦م، وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ أطمٙم٤مم شمٌٜمك قمغم صح٦م اًم٘مّم٦م أو ، ُمع أمهٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلص ٟمّم٤مرى ٟمجران قمغم اًمٜمٌل

سمٕمض شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م، يمام ؾمتٌٞمٜمف هذه اًمدراؾم٦م- ومٝمٜم٤مك دراؾم٤مت قم٤مُم٦م يمثػمة ذم ُمقوقع احلقار 

، أو ُمع همػم اعمًٚمٛملم ملسو هيلع هللا ىلص واًمتٕم٤ميش قم٤مُم٦م، ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م، أو أصمره ذم اًمدوم٤مع قمـ اًمٜمٌل

ـْ ذيمر ، وهذا يمٚمف ظم٤مرج طمدود اًمٌح٨م اًمتل سمٞمٜمتٝم٤م آ(1)قم٤مُم٦م ٟمًٗم٤م، وًمذا ؾم٠مشمٜم٤مول سم٤مًمٕمرض واًمٜم٘مد َُم

احل٤مدصم٦م جمرد ِذيمٍر أو أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م، أو شمٜم٤مول احلقار ُمع اًمٜمّم٤مرى ذم اًمٕمٝمد اًمٜمٌقي اًمذي هق حمؾ 

  :وىمقع احل٤مدصم٦م، وأسملّم ُم٤م وم٤مهتؿ مم٤م شمْمٞمٗمف هذه اًمدراؾم٦م

ضم٤مٟم٥م ، وشمتٜم٤مول ُمـ "شم٘مقيؿ دمرسم٦م احلقار سملم اعمًٚمٛملم واًمٜمّم٤مرى.د- أمحد اًم٘م٤ميض" ,1

 ،دقمقي شم٘مقيؿ دمرسم٦م احلقار ُمع اًمٜمّم٤مرى ُمٜمذ اًمًتٞمٜمٞم٤مت اعمٞمالدي٦م وطمتك قمٍمٟم٤م احل٤مرض

 -ومل شمتٓمرق ًمٚمٕمٝمد اًمٜمٌقي، وٓ دراؾم٦م ُمروي٤مت وومد ٟمّم٤مرى ٟمجران ُمٓمٚمً٘م٤م

                                                           

صالح اًمديـ ص٤مدق، أدب احلقار ُمـ ظمالل اًمٜمص اًم٘مرآين د-اًمٙمقر اًم٤ًممل، احلقار  ( وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ: احلقار ذم اإلؾمالم د-1)

احلقار وأصمره ذم "د-إسمراهٞمؿ ـمف، وهمػمه٤م ُمـ أسمح٤مث ُم١ممتر ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وأصمره ذم اًمدوم٤مع قمـ 

سم٤مًمري٤مض، وىمد اـمٚمٕم٧م قمغم أسمح٤مث اعم١ممتر وشمتٌٕم٧م طمدي٨م وومد ٟمّم٤مرى ٟمجران ذم يمؾ  ـه1463 "ملسو هيلع هللا ىلص اًمدوم٤مع قمـ اًمٜمٌل

أّن أطمًدا ذم اعم١ممتر وٓ  إسمح٤مث، ومرأي٧م أن اًمٙمثػم مل يتٜم٤موًمف أصاًل، وُمـ أؿم٤مر إًمٞمف جمّرد إؿم٤مرة قمروتف وٟم٘مدشمف هٜم٤م، وسمٞمٜم٧م

 ظم٤مرضمف شمٜم٤مول احلدي٨م ورواي٤مشمف سم٤مًمدراؾم٦م احلديثٞم٦م اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م، وهلل احلٛمد-
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، وختتص سمٛمْم٤مُملم احلقار ُمع اًمٜمّم٤مرى "ُمْم٤مُملم احلقار ُمع اًمٜمّم٤مرى د- قمكم إمحد" ,0

قة إمم اهلل، واًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م، واؾمتِمٝمد سمٜمامذج ُمـ وأهن٤م شمٕمقد إمم ريمٜملم أؾم٤مؾمٞملم: اًمدقم

ُمع اًمٜمّم٤مرى ًمٙمـ سمال أي دراؾم٦م ًمًٜمده٤م أو وم٘مٝمٝم٤م ومْماًل قمـ دراؾمتٝم٤م  ملسو هيلع هللا ىلص طمقاراشمف

 -ُمع ٟمّم٤مرى ٟمجران ذم سمحثف ملسو هيلع هللا ىلص دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م، يمام أٟمف وم٤مشمف طمقاره

 ،، وهق ُمقضمٌز ذم صمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م: شم٤مريخ"د-حمٛمد اًمًحٞمؿ.احلقار اًمٜمٍماين اإلؾمالُمل" ,6

وأهداف، وطمٙمؿ احلقار اًمٜمٍماين اإلؾمالُمل، ُمـ ضم٤مٟم٥م قم٘مدي دقمقي، ومل يتٓمرق 

 ٞمد وٓ وم٘مف ُمتقن إطم٤مدي٨م ُمٓمٚمً٘م٤م-ًمدراؾم٦م أؾم٤مٟم

وومٞمف أرسمٕم٦م أسمقاب: ُمقىمػ اًم٘مرآن  "سم٤ًمم داود قمجؽ.احلقار اإلؾمالُمل اعمًٞمحل" ,4

واًمًٜم٦م ُمـ اعمًٞمحٞم٦م، وشم٤مريخ احلقار اإلؾمالُمل اعمًٞمحل، وُمقوققم٤مشمف، وأهداومف 

إمم ُمٓمٚمع اًم٘مرن اًمٕمنميـ،  ملسو هيلع هللا ىلص عمقىمػ ُمٜمف- وىمد شمٜم٤مول اًمٌح٨م اًمٗمؽمة ُمـ سمٕمد ووم٤مة اًمٜمٌلوا

 -ومال يدظمؾ ُمـ وٛمٜمف وومد ٟمّم٤مرى ٟمجران

وحتدث  "اًمتٕم٤ميش ُمع أظمر ذم وقء اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م إؾمس واعم٘م٤مصد.د-قمكم مجٕم٦م" ,3

ٝمد ٟمٛمقذج ُمٙم٦م، ٟمٛمقذج احلٌِم٦م، ٟمٛمقذج اعمديٜم٦م ذم اًمٕم :ٟمامذج ًمٚمتٕم٤ميش (4)ومٞمٝم٤م قمـ

ٟمٛمقذج اعمديٜم٦م ذم قمٝمده٤م إظمػم: وومٞمف أؿم٤مر إمم رواي٦م واطمدة ًمقومد ٟمّم٤مرى  ،إول

ٟمجران إؿم٤مرة خمتٍمًة ذم صٗمح٦م واطمدة، ومل جيٛمع ـمرق وأؾم٤مٟمٞمد احل٤مدصم٦م، وٓ درس 

 -خترجيٝم٤م أو أؾم٤مٟمٞمده٤م أو وم٘مٝمٝم٤م، مم٤م أو٤مومف هذا اًمٌح٨م

، وىمًؿ سمحثف "ًم٘م٤مدر ؾمٚمٞمامينطم٘مٞم٘م٦م ُمٌدأ احلقار ُمـ ظمالل وىم٤مئع اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م.د-قمٌدا" ,3

طم٘مٞم٘م٦م احلقار ُمـ  :اًمث٤مين ،صمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م، إول: شم٠مصٞمؾ احلقار ُمـ ظمالل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

أمهٞم٦م احلقار ذم شمقاصؾ اعمجتٛمٕم٤مت اعمٕم٤مسة- وىمد أؿم٤مر إمم :ظمالل اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، اًمث٤مًم٨م

ٗمتح، طمدي٨م وومد ٟمّم٤مرى ٟمجران، واؾمتخرج ُمٜمف وم٤مئدشملم وم٘مط ُمـ يمالم اسمـ طمجر ذم اًم

ومل جيٛمع سم٘مٞم٦م ـمرق وأؾم٤مٟمٞمد احل٤مدصم٦م، وٓ درس خترجيٝم٤م أو أؾم٤مٟمٞمده٤م أو ُم٤ًمئٚمٝم٤م اًمتل 

 -ُم٠ًمًم٦م قمٚمٛمٞم٦م أو٤مومٝم٤م اًمٌح٨م (14)سمٚمٖم٧م 
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 :، وومٞمف ُمٌحث٤من، إول"احلقار اًمٕم٘مدي ذم اًم٘مرآن سملم احلج٦م وإدب.د-حمٛمد اجلٜمدي" ,8

أدب احلقار اًمٕم٘مدي ذم اًم٘مرآن- :واًمث٤مين ،احلج٦م ذم احلقار اًمٕم٘مدي سملم اًمدوم٤مع واإلىمٜم٤مع

وأؿم٤مر ًمرواي٦م اًمٌخ٤مري اعمقضمزة ًمقومد ٟمّم٤مرى ٟمجران، وقمّٚمؼ شمٕمٚمٞمً٘م٤م دقمقًي٤م سمْمٕم٦م أؾمٓمر 

وم٘مط، ومل جيٛمع سم٘مٞم٦م اًمٓمرق ومْماًل قمـ اًمتخري٩م ودراؾم٦م إؾم٤مٟمٞمد ووم٘مف اعمتقن واًمرواي٤مت 

 واًمتل ٓ شمٔمٝمر إٓ سم٤مًمدراؾم٦م احلديثٞم٦م اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م- 

اؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م همػم طمديثٞم٦م، سمؾ قم٘مدي٦م أو دقمقي٦م، وٓ شمٕمٜمك واخلالص٦م أن مجٞمع اًمدر

سم٤مًمّمٜم٤مقم٦م احلديثٞم٦م واًمتخري٩م واًمدراؾم٦م ًمألؾم٤مٟمٞمد ووم٘مف اعمتقن، ومجٞمٕمٝم٤م مل شمتٜم٤مول ُمروي٤مت وومد 

 ٟمّم٤مرى ٟمجران سم٤مًمدراؾم٦م احلديثٞم٦م اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م-

 :خطٛ البشح

 ،اءاشمفوُمٜمٝمجف، وإضمر ،وظمٓم٦م اًمٌح٨م ،و أهداومف ،وومٞمٝم٤م أمهٞم٦م اعمقوقع :اعم٘مدُم٦م

 -واًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ومٞمف

 :ومٞمٝم٤م صمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م :الذساطٛ

 -واحلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م ،ودراؾم٦م أؾم٤مٟمٞمده٤م ،ختري٩م اعمروي٤مت :اعمٌح٨م إول

 ذح اًمٖمري٥م وسمٞم٤من إًمٗم٤مظ- :اعمٌح٨م اًمث٤مين

 ُمـ احلدي٨م-اعم٤ًمئؾ واًمٗمقائد اعمًتٜمٌٓم٦م  :اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م

 -وومٞمٝم٤م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت :ارتامتٛ

 -شمٕم٤ممم أؾم٠مل أن يٜمٗمع سمف، وأن يٙمت٥م ًمف اًم٘مٌقل، وأن يٖمٗمر اًمزًمؾ واخلٓم٠مواهلل 
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 املبشح األٔه

 ، ٔدساطٛ أطاٌٗذِا، ٔاذتهي عمّٗاختشٖر املشٖٔات

طمدي٨م وومد ٟمّم٤مرى ٟمجران رواه مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م: طمذيٗم٦م، واسمـ ُمًٕمقد، واسمـ 

 :، ورواه أيًْم٤م ُمرؾماًل اًمِمٕمٌل، وحمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ اًمزسمػمقم٤ٌمس

 يف قصٛ قذًٔ الظٗذ ٔالعاقب: سذٖح ابَ وظعٕد ٔسزٖفٛ :الشٔاٖٛ األٔىل

يريدان أن يالقمٜم٤مه، ىم٤مل: وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص  )ضم٤مء اًمٕم٤مىم٥م واًمًٞمد، ص٤مطم٤ٌم ٟمجران، إمم رؾمقل اهلل

أطمدمه٤م ًمّم٤مطمٌف: ٓ شمٗمٕمؾ، ومقاهلل ًمئـ يم٤من ٟمًٌٞم٤م ومالقمٜم٤مه ٓ ٟمٗمٚمح ٟمحـ، وٓ قم٘مٌٜم٤م ُمـ سمٕمدٟم٤م، ىم٤مٓ: 

ٕسمٕمثـ ُمٕمٙمؿ »ؾم٠مًمتٜم٤م، واسمٕم٨م ُمٕمٜم٤م رضماًل أُمٞمٜم٤ًم، وٓ شمٌٕم٨م ُمٕمٜم٤م إٓ أُمٞمٜم٤ًم- وم٘م٤مل إٟم٤م ٟمٕمٓمٞمؽ ُم٤م 

ىمؿ ي٤م أسم٤م قمٌٞمدة سمـ »وم٘م٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص  ، وم٤مؾمتنمف ًمف أصح٤مب رؾمقل اهللشرضماًل أُمٞمٜم٤ًم طمؼ أُملم

ُمدار هذا احلدي٨م قمغم أيب ش(- هذا أُملم هذه إُم٦م: »ملسو هيلع هللا ىلص ومٚمام ىم٤مم، ىم٤مل رؾمقل اهللش اجلراح

 قمغم وضمٝملم:واظمتٚمػ قمٚمٞمف  ،إؾمح٤مق

 . إطشام عَ صمٛ بَ صفش عَ سزٖفٛ ٕالٕدْ األٔه: أب

( وصححف ُمـ 3130واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك ) ،(4672أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف )

( ُمـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ رضم٤مء، يمالمه٤م 0.374حيٞمك سمـ آدم، واسمـ ؿم٦ٌم ذم شم٤مريخ اعمديٜم٦م ) :ـمريؼ

 إهائٞمؾ-قمـ 

(، واًمٜم٤ًمئل 6403(، واًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف )06428وأظمرضمف: اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده ) 

ٜم٦م )7141ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ) ًُ وأسمق قمقاٟم٦م ذم اعمًتخرج  ،(648(، وأسمق سمٙمر اخلالل ذم اًم

 - اًمثقري(، ُمـ ـمريؼ 12383)

(، واسمـ طم٤ٌمن ذم 03واًمٜم٤ًمئل ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ) ،( ذم صحٞمحف0402ورواه ُمًٚمؿ )

 -ؿمٕم٦ٌم(يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ 3000حٞمح )اًمّم

(، ُمـ 8222(، واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف )68217وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )

يمٚمٝمؿ: ؿمٕم٦ٌم، واًمثقري، وزيمري٤م سمـ أيب زائدة، وإهائٞمؾ، قمـ أيب  زيمري٤م سمـ أيب زائدة-ـمريؼ: 

 قمـ صٚم٦م سمـ زومر، قمـ طمذيٗم٦م سمف- إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل
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 . بَ صفش عَ ابَ وظعٕد: أبٕ إطشام عَ صمٛ اآلخشالٕدْ 
( ُمـ ـمريؼ: ظمٚمػ 726,724واًمِم٤مر ذم اعمًٜمد ) ،(6062أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده )

( ُمـ ـمريؼ: قُمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك- وأظمرضمف 1002سمـ اًمقًمٞمد- وأظمرضمف اًمٌزار ذم ُمًٜمده )

اًم٘م٤مؾمؿ سمـ يزيد  :( ُمـ ـمريؼ06وومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ) (،7142اًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )

 ،( ُمـ ـمريؼ أؾمد سمـ ُمقؾمك3.602اجلرُمل- وأظمرضمف اًمٓمح٤موي ذم ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر )

أرسمٕمتٝمؿ )ظمٚمػ، وقُمٌٞمداهلل، واًم٘م٤مؾمؿ، وأؾمد( ُمـ ـمريؼ إهائٞمؾ قمـ أيب إؾمح٤مق قمـ صٚم٦م سمـ 

 - زومر قمـ اسمـ ُمًٕمقد

ُمًٜمد طمذيٗم٦م ومرواه قمٜمف قمغم اًمقضمف إول ُمـ  ،وىمد اظمتٚمػ قمغم إهائٞمؾ ومروي قمٜمف اًمقضمٝم٤من

 :مه٤م ،اصمٜم٤من سمـ اًمٞمامن 

ُم٤مت ؾمٜم٦م  ،صم٘م٦م طم٤مومظ وم٤موؾ ،ُمقمم سمٜمل أُمٞم٦م ،أسمق زيمري٤م ،حيٞمك سمـ آدم سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٙمقذم ,1

 -(1)صمالث وُم٤مئتلم، روى ًمف اجلامقم٦م

قمغم  ,قمٌد اهلل سمـ رضم٤مء سمـ قمٛمر اًمُٖمَداين، سمْمؿ اًمٖملم اعمٕمجٛم٦م وسم٤مًمتخٗمٞمػ، سمٍمي صم٘م٦م ,0

وإٟمام  ،صم٘م٦م :وىم٤مل اًمذهٌل ،ويٕم٘مقب ،وأسمق زرقم٦م ،وصم٘مف أسمق طم٤مشمؿ ،ًمف أوه٤مم ,اًمّمحٞمح 

وًمٞمس ُمـ طمّد اًمث٘م٦م أن ٓ  ،وم٠مٟمزًمف سمٕمْمٝمؿ قمـ درضم٦م اًمث٘م٦م ،ُأظمذ قمٚمٞمف يمثرة اًمتّمحٞمػ

 -(0)واسمـ ُم٤مضمف ،واًمٜم٤ًمئل ،روى ًمف اًمٌخ٤مري ،ُم٤مت ؾمٜم٦م قمنميـ وُم٤مئتلم ،خيٓمئ

 أرسمٕم٦م، هؿ:  ورواه قمـ إهائٞمؾ قمغم اًمقضمف اًمث٤مين ُمـ ُمًٜمد اسمـ ُمًٕمقد

أؾمد  "أؾمد سمـ ُمقؾمك سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان إُُمقي، ًم٘مٌف  ,1

ٜم٦ّم ًُ ٜم٦ّم، وىمٞمؾ إن اًمذي صٜمٗمف اسمٜمف "اًم ًُ ، ىم٤مل ُُمَٖمْٚمٓم٤مي: )ًُمّ٘م٥م سمذًمؽ ًمٙمت٤مب صٜمٗمف ذم اًم

                                                           

 ،1اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكم اًمٕمً٘مالين، حت٘مٞمؼ أيب إؿم٤ٌمل، دار اًمٕم٤مصٛم٦م، اًمري٤مض، ط (8403( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )1)

 -هـ1413

 هـ،1421، 0، سمػموت، طاًمرؾم٤مًم٦م ُم١مؾم٦ًمأيمرم اًمٕمٛمري،  حت٘مٞمؼ، اًمٗمًقييٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من ( 6.30اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ )( 0)

، 1قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي، جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف، اهلٜمد، ط حمٛمدأسمق ( 033.ت:4واجلرح واًمتٕمديؾ )

، اًمذهٌلحمٛمد سمـ أمحد ( 4620وُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل ) اًمٕمريب، سمػموت، اًمؽماثهـ، شمّمقير دار إطمٞم٤مء 1681

 (-6610شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )و ٘مٞمؼ قمكم اًمٌج٤موي، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت،حت
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 :اسمـ يقٟمس، واسمـ ىم٤مٟمع، واًمٌزار، واًمٕمجكم وزاد :ومقصّم٘مف ؛ؾمٕمٞمد(- واجلٛمٝمقر قمغم شمقصمٞم٘مف

ؾُمٜم٦م(، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، وىم٤مل اخلٚمٞمكم: )ُمٍمي ص٤مًمح(، وىم٤مل اسمـ  )ص٤مطم٥م

)ُمِمٝمقر احلدي٨م(، وىم٤مل أسمق داود: )ؾمٛمٕم٧م اإلُم٤مم  :)صم٘م٦م(-وىم٤مل اًمٌخ٤مري :دىمٞمؼ اًمٕمٞمد

 )صم٘م٦م، وًمق مل ُيّمٜمػ يم٤من ظمػًما ًمف(- :أمحد ذيمره سمخػم(، وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل

)طمّدث سم٠مطم٤مدي٨م  :يقٟمس ذم اًمٖمرسم٤مءوىمد شُمُٙمٚمؿ ومٞمف سمام ٓ ي٘مدح ذم صم٘متف، وم٘م٤مل اسمـ 

وم٠مطم٥ًم أوم٦م ُمـ همػمه(، وم٤مٔوم٦م ُمـ همػم أؾمد ذم هذه اًمٜمٙم٤مرة يمام سملّم  ،وهق صم٘م٦م ،ُمٜمٙمرة

)ُمٜمٙمر احلدي٨م، ٓ حُيت٩مُّ سمف،  :اسمـ يقٟمس، أُم٤م هق ومث٘م٦م- وشمٙمٚمؿ ومٞمف اسمـ طمزم وم٘م٤مل

وٕمٞمػ---(- ويمالم اسمـ طمزم هذا همػم ُم٘مٌقل، وىمد رّده اسمـ قمٌد اهل٤مدي ذم اًمٓمٌ٘م٤مت 

وىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان: )هذا شمْمٕمٞمػ  ،)شمٙمٚمؿ ومٞمف اسمـ طمزم سمال طُمج٦م( :وم٘م٤مل

واطمت٩م سمف اًمٜم٤ًمئل، وأسمق  ,ذم ُمقوع واطمد شمٕمٚمٞمً٘م٤م  ,ُمردود---اؾمتِمٝمد سمف اًمٌخ٤مري 

٤م قمٚمٛم٧م سمف سم٠مؾًم٤م---(، وعم٤ّم ذيمره ذم اًمٙم٤مؿمػ مل يٚمتٗم٧م إمم يمالم اسمـ طمزم ومٞمف، سمؾ داود، وُم

 اقمتٛمد شمقصمٞمؼ اًمٜم٤ًمئل ًمف وم٘مط، وقمّده ذم ُمـ شُمُٙمٚمؿ ومٞمف وهق ُُمقصمؼ-

)صدوق ُيٖمرب، وومٞمف  :واًمٕمجٞم٥م أن احل٤مومظ اسمـ طمجر ىم٤مل قمـ َأؾَمد ذم اًمت٘مري٥م

)ص٤مطم٥م ؾُمٜم٦ّم(، سمؾ  :ٕمجكمسمؾ ي٘مقل ومٞمف اًم ،ٟمّم٥م( !ومل أىمػ قمغم أطمد وصٗمف سم٤مًمٜمّم٥م

ًُ  احل٤مومظطمتك  ُف مل يذيمره ذم ُم٘مدُم٦م اًمٗمتح ذم ُمـ شُمُٙمٚمؿ ومٞمٝمؿ ممـ اهُتٛمقا سمٌدقم٦م وظمّرج ٟمٗم

 هلؿ اًمٌخ٤مري-

ًمف( يمام  ا)ًمق مل ُيّمٜمػ يم٤من ظمػمً  :ومٙم٠مٟمف أظمذه ُمـ ىمقل اًمٜم٤ًمئل ؛)ُيٖمرب( :وأُم٤م ىمقًمف

ػم فم٤مهر، وطمٙمٛمف قمٚمٞمف سمـ)صدوق( هم اًم٤ًمري- ىأؿم٤مر إمم ذًمؽ هق سمٜمٗمًف ذم هد

وإرضمح أٟمف صم٘م٦م، وم٘مد ٟمص قمغم شمقصمٞم٘مف ؾمت٦م ُمـ إئٛم٦م، وأصمٜمك قمٚمٞمف أمحد، واًمٌخ٤مري، 

ًً  ٤موىمد ٟم٘مؾ اًمزيٚمٕمل قمـ اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد يمالُمً  واخلٚمٞمكم، وهمػمهؿ- ذم اًمدوم٤مع قمـ أؾمد  ٤مٟمٗمٞم

ومل ُيَر ذم رء ُمـ يمت٥م اًمْمٕمٗم٤مء ًمف ذيمر، وىمد ذط  ،صم٘م٦مٌ  اوإصم٤ٌمت صم٘متف وم٘م٤مل: )إن أؾمدً 

ي أن يذيمر ذم يمت٤مسمف يمؾ ُمـ شُمُٙمٚمؿ ومٞمف، وذيمر ومٞمف مج٤مقم٦م ُمـ إيم٤مسمر واحلٗم٤مظ ومل اسمـ قمد

وهذا ي٘متيض شمقصمٞم٘مف، وٟم٘مؾ اسمـ اًم٘مٓم٤من شمقصمٞم٘مف قمـ اًمٌزار وقمـ أيب احلًـ  ؛ايذيمر أؾمدً 
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 " :وًمٕمؾ اسمـ طمزم وىمػ قمغم ىمقل اسمـ يقٟمس ذم شم٤مريخ اًمٖمرسم٤مء ،,يريد اًمٕمجكم,اًمٙمقذم 

، وم٢من يم٤من "أؾمد سمـ ُمقؾمك طمدث سم٠مطم٤مدي٨م ُمٜمٙمرة، ويم٤من صم٘م٦ًم وأطم٥ًم أوم٦م ُمـ همػمه

أظمذ يمالُمف ُمـ هذا ومٚمٞمس سمجٞمد؛ ٕن ُمـ ي٘م٤مل ومٞمف )ُمٜمٙمر احلدي٨م( ًمٞمس يمٛمـ ي٘م٤مل ومٞمف 

)روى أطم٤مدي٨م ُمٜمٙمرة(، ٕن ُمٜمٙمر احلدي٨م وصٌػ ذم اًمرضمؾ يًتحؼ سمف اًمؽمك حلديثف، 

، وىمد ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم حمٛمد سمـ  طملٍم ٓ دائاًم واًمٕم٤ٌمرة إظمرى شم٘متيض أٟمف وىمع ًمف ذم

، وىمد اشمٗمؼ قمٚمٞمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، وإًمٞمف "يروي أطم٤مدي٨م ُمٜمٙمرة" :إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل

ذم سمٕمض " :، ويمذًمؽ ىم٤مل ذم زيد سمـ أيب أٟمٞم٦ًم"إٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت" :اعمرضمع ذم طمدي٨م

ذم ذًمؽ، وىمد طمٙمؿ اسمـ  ، وهق ممـ اطمت٩م سمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ومه٤م اًمٕمٛمدة"طمديثف ٟمٙم٤مره

ُم٤مت أؾمٌد ؾمٜم٦م اصمٜمتل قمنمة و ،يقٟمس سم٠مٟمف صم٘م٦م، يمٞمػ يٙمقن صم٘م٦م وهق ٓ حيت٩م سمحديثف!(

 -(1)وُم٤مئتلم

ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ يم٤من  ،قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك سمـ سم٤مذام اًمٕمٌز اًمٙمقذم أسمق حمٛمد صم٘م٦م يم٤من يتِمٞمع ,0

ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالث قمنمة  ،واؾمتّمٖمر ذم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ،أصم٧ٌم ذم إهائٞمؾ ُمـ أيب ٟمٕمٞمؿ

 -(0)وُم٤مئتلم قمغم اًمّمحٞمح، روى ًمف اجلامقم٦م

                                                           

واجلرح واًمتٕمديؾ  حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري، حت٘مٞمؼ اعمٕمٚمٛمل، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، (0.40اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم )( 1)

، واعمحغم ه1414، 1حت٘مٞمؼ  زي٤مد ُمٜمّمقر، دار اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ، ط (037(، ؾم١مآت أسمق داود ًمإلُم٤مم أمحد )ت.0.677)

يقؾمػ سمـ قمٌد ( 0.310وهتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل ) حت٘مٞمؼ أمحد ؿم٤ميمر، دار اًمٗمٙمر، سمػموت، (0.02ٓسمـ طمزم )

اد، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، ط ٤مر قمقَّ ي، حت٘مٞمؼ سمِمَّ د اهل٤مدي ـمٌ٘م٤مت قمٚمامء احلدي٨م ٓسمـ قمٌ هـ،1417، 1اًمرمحـ اعمزِّ

حمٛمد سمـ أمحد  (12.130، وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )هـ1420 1، حت٘مٞمؼ أيمرم اًمٌقر، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، ط(0.0)

اًمذهٌل،  (1.420، شمذيمرة احلٗم٤مظ )ه1420، 0اًمذهٌل، حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م إرٟمقؤط ومج٤مقم٦م، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، ط

(، اًمٙم٤مؿمػ ذم ُمٕمروم٦م ُمـ ًمف رواي٦م ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م 1.028)، اعمٞمزان حت٘مٞمؼ اعمٕمٚمٛمل، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت

ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اهلداي٦م ، ٟمّم٥م اًمراي٦م ه1416، 1ًمٚمذهٌل، حت٘مٞمؼ حمٛمد قمقاُم٦م، ُم١مؾم٦ًم قمٚمقم اًم٘مرآن، ط( 1.041)

 (1.166، وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر )هـ1638، 1قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ اًمزيٚمٕمل، دار اعم٠مُمقن، اًم٘م٤مهرة، ط (1.180)

وهدى اًم٤ًمري ُم٘مدُم٦م ومتح  هـ،1413، 1سمـ قمكم اًمٕمً٘مالين، اقمتٜم٤مء إسمراهٞمؿ وقم٤مدل، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، طأمحد 

 (-426، واًمت٘مري٥م )هـ1402 ،6دار اًمًالم، اًمري٤مض، ط (472اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر )ص

 (-4643( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )رىمؿ: 0)
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ُم٤مت ؾمٜم٦م  ،صم٘م٦م قم٤مسمد ،اًم٘م٤مؾمؿ سمـ يزيد اجلَْرُمل سمٗمتح اجلٞمؿ وؾمٙمقن اًمراء أسمق يزيد اعمقصكم ,6

 -(1)روى ًمف اًمٜم٤ًمئل ،أرسمع وشمًٕملم وُم٤مئ٦م

روى قمـ ؿمٕم٦ٌم  ،ٟمزيؾ ُمٙم٦م ،ظمٚمػ سمـ اًمقًمٞمد أسمق اًمقًمٞمد اًمٕمتٙمل اجلقهري اًمٌٖمدادي ,4

وصم٘مف اسمـ  ،وقمٜمف أمحد وأسمق زرقم٦م وآظمرون ،وذيؽ وإهائٞمؾ وظم٤مًمد اًمٓمح٤من ومجع

 -(0)ُمٕملم وأسمق زرقم٦م وأسمق طم٤مشمؿ

: يتٌلم مم٤م ؾمٌؼ أن رواة اًمقضمٝملم قمـ إهائٞمؾ يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت، واًمذي ئمٝمر زم أن اًمٜمتٞمج٦م

أٟمف اوٓمرب ذم و ،اًمقضمٝملم حمٗمقفم٤من قمـ إهائٞمؾ، وصمّٛم٦م ىمرائـ شمِمػم إمم صح٦م اًمقضمٝملم قمٜمف

 :أظمرى، وُمٜمٝم٤م  دواسمـ ُمًٕمق ،شم٤مرةً   ٗم٦مروايتف ُمـ ُمًٜمد طمذي

 صم٘م٦م اًمرواة ذم اًمقضمٝملم وطمٗمٔمٝمؿ  ,1

 -اًمٕمدد ذم يمال اًمقضمٝملم ىمقي، ومال يقضمد اٟمٗمراد ,0

 -واًمرواة قمٜمف ذم يمال اًمقضمٝملم قمراىمٞمقن ،وم٢مهائٞمؾ قمراىملٌّ  ،اشمٗم٤مق اًمٌٚمدان ,6

ف ي٘مع ًمف اًمقهؿ، ًمذًمؽ ىم٤مل اسمـ  ,4 ًُ ُمٕملم: )يم٤من إهائٞمؾ ٓ حيٗمظ صمؿ طمٗمظ إهائٞمُؾ ٟمٗم

 -(6)سمٕمد(

أن حيٞمك سمـ آدم ؾمٛمع ُمـ إهائٞمؾ ُمـ طمٗمٔمف ومل يًٛمع ُمـ يمت٤مسمف، ىم٤مل     حيٞمك سمـ آدم:  ,3

)يمٜم٤م ٟمٙمت٥م قمٜمده ُمـ طمٗمٔمف(، وإهائٞمؾ ص٤مطم٥م يمت٤مب يمام ىم٤مًمف اإلُم٤مم أمحد، وص٤مطم٥م 

وإحل٤مق اًمقهؿ سم٢مهائٞمؾ أومم ُمـ إحل٤مىمف  -(4)اًمٙمت٤مب إذا طمدث ُمـ طمٗمٔمف وىمع ًمف اًمقهؿ

                                                           

 (-3323( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )رىمؿ: 1)

( أسمق طم٤مشمؿ اًمًٌتل، ُمراىم٦ٌم حمٛمد ظم٤من، جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف، 7.008اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن ) (،6.681( اجلرح واًمتٕمديؾ )0)

( اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، حت٘مٞمؼ 083، رىمؿ: 1.321هـ، شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م سمزوائد رضم٤مل إئٛم٦م إرسمٕم٦م )1606، 1اهلٜمد، ط

 -قمٌد اهلل ه٤مؿمؿ، ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة

 (-1.030( هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )6)

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ-( 4)
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وًمذًمؽ ىم٤مل أسمق ُمًٕمقد اًمدُمِم٘مل: )هٙمذا ىم٤مل حيٞمك سمـ  ،سمٞمحٞمك سمـ آدم، وم٘مد شمقسمع حيٞمك

 -(1)، وحيٞمك إُم٤مم( آدم ومٞمف: قمـ إهائٞمؾ، قمـ أيب إؾمح٤مق قمـ صٚم٦م قمـ طمذيٗم٦م

أن احلدي٨م ُمـ ُمًٜمد وم٤معمحٗمقظ قمـ أيب إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل  ،وأُم٤م آظمتالف اًمرئٞمس

 :، ًمٕمدة ىمرائـ طمذيٗم٦م

 -أوصمؼ وأطمٗمظ ُمـ إهائٞمؾ اعمخ٤مًمػ هلؿ رواة اًمقضمف إول -1

 -يمثرة قمددهؿ -0

 شمٗمرد إهائٞمؾ سم٤مًمقضمف اًمث٤مين قمـ أيب إؾمح٤مق- -6

أن إهائٞمؾ اوٓمرب ذم احلدي٨م ومٛمرة ضمٕمٚمف ُمـ ُمًٜمد طمذيٗم٦م وُمرة ُمـ ُمًٜمد اسمـ  -4

 قمغم يدور ٕٟمف احلدي٨م يي ٓ اخلالف إن ىمٞمؾ وإن–، وهذا آوٓمراب  ُمًٕمقد

 ومل وٌط ُمـ ورواي٦م احلدي٨م، يْمٌط مل إهائٞمؾ أن قمغم يدل,صم٘م٤مت ويمٚمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م

 قمٚمٞمف- اظمتٚمػ ممـ أومم اخلالف، قمٚمٞمف ي٘مع

اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ سم٢مظمراضمٝمؿ هذا اًمقضمف وإقمراوٝمؿ قمـ ورضمح هذا اًمقضمف ُمـ إئٛم٦م: 

 -(0)اًمقضمف أظمر، واًمؽمُمذي وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، واعمزي ذم اًمتحٗم٦م

 - باذتظَ ٔاذتظني ٔفاطىٛملسو هيلع هللا ىلص  : قصٛ املالعٍٛ ٔزت٘ٞ الٍيبٛالجاٌٗ الشٔاٖٛ

 ، واظمتٚمػ قمٚمٞمف قمغم وضمٝملم:قم٤مُمر سمـ ذاطمٞمؾ اًمِمٕمٌلهذه اًمرواي٦م ُمداره٤م قمغم 

 :الٕدْ األٔه: عاوش الؼعيب وشطاّل

واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ  ،( خمتٍماً 6.1244أظمرضمف ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم اًمًٜمـ )

قمـ قم٤مُمر  اعمٖمػمة سمـ ُم٘مًؿ(، يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ: 3.430اًمتٗمًػم )(، واًمٓمؼمي ذم 8.403)

 اًمِمٕمٌل ُمرؾماًل-

 

                                                           

ي، حت٘مٞمؼ قمٌد اًمّمٛمد سمـ ذف اًمديـ، اًمدار  قمٌديقؾمػ سمـ  (6.42)سمٛمٕمروم٦م إـمراف ( حتٗم٦م إذاف 1) اًمرمحـ اعمزِّ

 -هـ1426، 0واعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، سمػموت، طاًم٘مٞمِّٛم٦م، اهلٜمد، 

 (-6.41( حتٗم٦م إذاف )0)
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 وٕصٕاّل:  الٕدْ الجاٌ٘: عاوش الؼعيب عَ دابش بَ عبذ اهلل

، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك ,(0.34يمام ذم شمٗمًػم اسمـ يمثػم ),أظمرضمف اسمـ ُمردويف 

(، يمٚمٝمؿ ُمـ 1302، رىمؿ: 3.0021(، وأضمري ذم اًمنميٕم٦م  )4138، رىمؿ: 0.340)

 -ملسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمٌل  قمـ قم٤مُمر اًمِمٕمٌل قمـ ضم٤مسمر داود سمـ أيب هٜمدـمريؼ: 

  :شمرمج٦م اًمرواة اعمختٚمٗملم قمغم اًمِمٕمٌل

 :أسمق هِم٤مم اًمٙمقذم  ،اعمٖمػمة سمـ ُم٘مًؿ سمٙمن اعمٞمؿ اًمْمٌل ُمقٓهؿ راوي اًمقضمف اعمرؾمؾ

ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم  ،إقمٛمك، صم٘م٦م ُمت٘مـ إٓ أٟمف يم٤من يدًمس وٓ ؾمٞمام قمـ إسمراهٞمؿ

 -(1)قمغم اًمّمحٞمح روى ًمف اجلامقم٦م ،وُمئ٦م

 :أسمق سمٙمر أو أسمق حمٛمد اًمٌٍمي ،داود اسمـ أيب هٜمد اًم٘مِمػمي ُمقٓهؿ راوي اًمقضمف اعمتّمؾ، 

 -(0)وىمٞمؾ ىمٌٚمٝم٤م ،ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمٕملم وُمئ٦م ،صم٘م٦م ُمت٘مـ يم٤من هيؿ سم٠مظمرة

اًمقهؿ ي٘مع ًمف إذا وىمد وصٗمف سم٤مًمقهؿ وآوٓمراب: اإلُم٤مم أمحد، وسملم اسمـ طم٤ٌمن أن 

 -(6)طمدث ُمـ طمٗمٔمف

 :اًمٜمٔمر واعمقازٟم٦م

شمٌلم مم٤م ؾمٌؼ أن يمؾ ُمـ روى احلدي٨م قمـ اًمِمٕمٌل صم٘م٦م، ؾمقى اًمقهؿ اًمذي ي٘مع    ًمداود 

سمـ أيب هٜمد إذا طمدث ُمـ طمٗمٔمف، وىمد صحح اًمٓمريؼ اعمقصقًم٦م: احل٤ميمؿ سمٕمد أن أظمرج احلدي٨م- 

 وذًمؽ ُٕمقر: ،واًمقضمف اعمرؾمؾ أىمرب ًمٚمّمقاب

 أوه٤مم إذا طمدث ُمـ طمٗمٔمف، وُمـ ظم٤مًمٗمف مل ُيٓمٕمـ ذم طمٗمٔمف-أن داود ًمف  -1

ًمٕمؾ داود ؾمٚمؽ اجل٤مدة، وذًمؽ أن اًمِمٕمٌل ُمِمٝمقر سم٤مًمرواي٦م قمـ ضم٤مسمر، وظمرج ًمف اجلامقم٦م  -0

 قمـ ضم٤مسمر، وأيمثر قمٜمف، ومٚمٕمؾ داود اؿمتٌٝم٧م قمٚمٞمف ومٚمزم اًمٓمريؼ-

                                                           

 (-3731( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )1)

 (-1718( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )رىمؿ: 0)

 (-1.380( هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )6)
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 ـم٤مًم٥م ومم٤م يدل قمغم وٌط اعمٖمػمة هلذه اًمرواي٦م أن داود سمـ أيب هٜمد زاد ذيمر قمكم سمـ أيب -6

ريض اهلل قمٜمف ذم احلدي٨م، قمغم أن اًمِمٕمٌل مل يذيمره، ىم٤مل ضمرير سمٕمد روايتف قمـ اعمٖمػمة قمـ 

يم٤من ُمٕمٝمؿ،   اًمِمٕمٌل: )وم٘مٚم٧م ًمٚمٛمٖمػمة: إن اًمٜم٤مس يرون ذم طمدي٨م أهؾ ٟمجران أن قمٚمٞم٤مً 

وم٘م٤مل: أُم٤م اًمِمٕمٌل ومٚمؿ يذيمره، ومال أدري ًمًقء رأي سمٜمل أُمٞم٦م ذم قمكم، أو مل يٙمـ ذم 

 -(1)احلدي٨م(

ومٞمٔمٝمر أن اًمقضمف اعمرؾمؾ أىمرب ًمٚمّمقاب، وصحح اإلرؾم٤مل اسمـ يمثػم وم٘م٤مل ُمًتدريًم٤م قمغم 

 ،احل٤ميمؿ: )هٙمذا ىم٤مل: وىمد رواه أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز، قمـ ؿمٕم٦ٌم، قمـ اعمٖمػمة قمـ اًمِمٕمٌل ُمرؾمالً 

 -(0)(وهذا أصح

 : سذٖح ابَ عباغ :الشٔاٖٛ الجالجٛ

 أًمٗم٤مظ، ُمـ قمدة ـمرق:قمغم قمدة روي٧م ىمّم٦م وومد ٟمجران ُمـ ـمريؼ اسمـ قم٤ٌمس

 : الكصٛ األٔىل عَ ابَ عباغ

ىم٤مل اسمـ ضمرير: طمدصمٜمل حمٛمد سمـ ؾمٕمد، ىم٤مل: صمٜمل أيب، ىم٤مل: صمٜمل قمٛمل، ىم٤مل: صمٜمل أيب، قمـ  

، ويم٤من ومٞمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص أن رهًٓم٤م ُمـ أهؾ ٟمجران ىمدُمقا قمغم حمٛمد :، ىم٤ملأسمٞمف، قمـ اسمـ قم٤ٌمس

ىم٤مًمقا: قمٞمًك، شمزقمؿ ش ُمـ هق؟» اًمًٞمد واًمٕم٤مىم٥م، وم٘م٤مًمقا عمحٛمد: ُم٤م ؿم٠مٟمؽ شمذيمر ص٤مطمٌٜم٤م؟ وم٘م٤مل:

ىم٤مًمقا ًمف: ومٝمؾ رأي٧م ُمثؾ قمٞمًك أو أٟمٌئ٧م سمف؟ صمؿ ش أضمؾ إٟمف قمٌد اهلل» :ملسو هيلع هللا ىلص أٟمف قمٌد اهلل، وم٘م٤مل

ظمرضمقا ُمـ قمٜمده، ومج٤مءه ضمؼميؾ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠مُمر رسمٜم٤م اًمًٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ، وم٘م٤مل: ىمؾ هلؿ 

 [30  آل قمٛمران:]َّ ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھھُّ   إذا أشمقك

(، ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ ؾمٕمد اًمٕمقذم قمـ آسم٤مئف، 3.432أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم اًمتٗمًػم )

وهل ؾمٚمًٚم٦م ُمِمٝمقرة، ىمد أيمثر ُمـ اإلظمراج هل٤م: اًمٓمؼمي، واسمـ أيب طم٤مشمؿ وهمػمهؿ، وهذا 

 اإلؾمٜم٤مد إصؾ ومٞمف أٟمف ٓسم٠مس سمف ُم٤م مل ي٠مت ومٞمف ُم٤م ُيًتٜمٙمر، وذًمؽ ُٕمقر:

                                                           

 هـ-1423(، أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي، دار اًمٗمٙمر، سمػموت، 430. 3( ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن )1)

 -هـ0،1402إلؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم، دار ـمٞم٦ٌم، حت٘مٞمؼ ؾم٤مُمل اًمًالُم٦م، ط (0.33) اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ( شمٗمًػم0)
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اًمتٗمًػم ٓ يِمدد ومٞمٝم٤م، ًمذًمؽ ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد:  أٟمف ذم أؾم٤مٟمٞمد اًمتٗمًػم واًمًػمة، وأؾم٤مٟمٞمد ,1

)صمالصم٦م يمت٥م ًمٞمس هل٤م أصقل: اعمٖم٤مزي، واعمالطمؿ، واًمتٗمًػم(، وىم٤مل حيٞمك اًم٘مٓم٤من: 

)شم٤ًمهٚمقا ذم أظمذ اًمتٗمًػم قمـ ىمقم ٓ يقصم٘مقهنؿ ذم احلدي٨م، صمؿ ذيمر اًمْمح٤مك وضمقيؼم 

 -(1)وحمٛمد سمـ اًم٤ًمئ٥م، وىم٤مل: ه١مٓء ٓ حيٛمؾ طمديثٝمؿ ويٙمت٥م اًمتٗمًػم قمٜمٝمؿ(

إيمث٤مر إئٛم٦م ُمـ رواي٦م هذه اًمٜمًخ٦م وقمدم شمْمٕمٞمٗمٝم٤م، سمؾ أظمرج ُمٜمٝم٤م اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم ٟمحق  ,0

، ًمذًمؽ مل خيرج قمـ (0)صمالث ُمئ٦م ُمقـمـ، وىمد اؿمؽمط قمغم ٟمٗمًف أٓ خيرج إٓ ُم٤م صح قمٜمده

 اًمٙمٚمٌل وأرضاسمف ُمـ اعمتٝمٛملم-

 .أن ًمٚمخؼم ؿمقاهد ُمـ ُمراؾمٞمؾ اًمِمٕمٌل وهمػمه -3

  : الكصٛ الجاٌٗٛ عَ ابَ عباغ
٤ٌَّمسٍ  ـِ قَم ـِ اسْم ِلِّ   قَم ـِ  ،ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َووْمَد َٟمْجَراَن ىَمِدُُمقا قَمغَم اًمٜمٌَّ ـْ سَمٜمِل احْل٤َمِرِث سْم ٌَْٕم٦َم َأؾَم٤مىِمَٗم٦ٍم ُِم ؾَم

ِلِّ  ـْ ُُمْذطِم٩ٍم، وَمَ٘م٤مًُمقا ًمٚمِٜمٌَّ ٞمُِّد ُِم ًَّ ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص: يَمْٕم٥ٍم، ُِمٜمُْٝمُؿ اًْمَٕم٤مىِم٥ُم َواًم ! َأُِم َؽ قَمزَّ َوضَمؾَّ ِصْػ ًَمٜم٤َم َرسمَّ

ـْ َذَه٥ٍم؟ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ ـْ َي٤مىُمقٍت؟ َأْم ُِم ـْ  "ملسو هيلع هللا ىلص: َزسَمْرضَمٍد؟ َأْم ُِم َس ًَمْٞمَس ُِم ٌَْح٤مَٟمُف َوشَمَ٘مدَّ إِنَّ َريبِّ ؾُم

، وَم٠َمْٟمَزَل اهللَُّ شَمَٕم٤ممَم:
ٍ
ء ٌء، يُمؾُّ َأطَمٍد ، [1]اإلظمالص: َّٱ  ٻ  ٻ  ٻُّ َرْ اًمَِّذي ًَمْٞمَس يَمِٛمْثِٚمِف َرْ

َّٓ ُهقَ  َٗم٦ِم، وَم٠َمْٟمَزَل اهللَُّ شَمَٕم٤ممَم "َيُٛمقُت إِ  [-0 اإلظمالص:]َّپ  پُّ، ىَم٤مًُمقا: ِزْدَٟم٤م ذِم اًمّمِّ

(، وُمـ ـمري٘مف اجلقزىم٤مين ذم إسم٤مـمٞمؾ واعمٜم٤ميمػم 4.00أظمرضمف: اهلروي ذم ذم اًمٙمالم )

اهلروي: حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد احل٤مومظ أظمؼمٟم٤م ؾمٚمٞمامن  (- ىم٤مل1.103واًمّمح٤مح واعمِم٤مهػم )

سمـ أمحد اسمـ أيقب طمدصمٜم٤م سمٙمر سمـ ؾمٝمؾ اًمدُمٞم٤مـمل طمدصمٜم٤م قمٌد اًمٖمٜمل سمـ ؾمٕمٞمد طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ 

 - قمٌد اًمرمحـ اًمث٘مٗمل قمـ اسمـ ضمري٩م قمـ قمٓم٤مء قمـ اسمـ قم٤ٌمس

                                                           

حت٘مٞمؼ قم٤مدل وقمكم، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت،  (1.624أمحد اسمـ قمدي اجلرضم٤مين )( اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل ٕيب 1)

 (-0.104وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م ) هـ،1417، 1ط

 -اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م، ًمٌٜم٤من (، حت٘مٞمؼ أؾمٕمد اًمٓمٞم٥م،1.14( شمٗمًػم أيب حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي )0)
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 ،سم٤مًمقوعوٓ يّمح اإلؾمٜم٤مد، وم٢من ُمداره قمغم ُمقؾمك سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمّمٜمٕم٤مين، وهق ُمتٝمٌؿ 

ُمٜمٙمر احلدي٨م، اهتٛمف اسمـ طم٤ٌمن سمقوع يمت٤مب ذم اًمتٗمًػم قمـ اسمـ ضمري٩م قمـ قمٓم٤مء قمـ اسمـ 

قم٤ٌمس
(1)- 

 : الكصٛ الجالجٛ عَ ابَ عباغ
راومُع سمـ طم٤مرصم٦م،   وؾَماّلُم سمـ ُِمِْمَٙمؿ، وُم٤مًمُؽ ملسو هيلع هللا ىلص  ىم٤مل: ضم٤مء رؾمقَل اهلل قمـ اسمـ قم٤ٌمس

 ،شمزقمؿ أٟمؽ قمغم ُمٚم٦م إسمراهٞمؿ وديٜمفسمـ اًمّمٞمػ، وراومُع سمـ طمريٛمٚم٦م، وم٘م٤مًمقا: ي٤م حمٛمد أًم٧ًم 

وًمٙمٜمٙمؿ  ،سمغم" ملسو هيلع هللا ىلص: وشمِمٝمد أهن٤م ُمـ اهلل طمؼ؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ،وشم١مُمـ سمام قمٜمدٟم٤م ُمـ اًمتقراة

 ،ويمتٛمتؿ ُمٜمٝم٤م ُم٤م أُمرشمؿ أن شمٌٞمٜمقه ًمٚمٜم٤مس ،قمٚمٞمٙمؿ ُمـ اعمٞمث٤مق أطمدصمتؿ وضمحدشمؿ ُم٤م ومٞمٝم٤م مم٤م أظمذ

وٓ ٟم١مُمـ سمؽ  ،ىم٤مًمقا: وم٢مٟم٤م ٟم٠مظمذ سمام ذم أيديٜم٤م، وم٢مٟم٤م قمغم احلؼ واهلدى "وأٟم٤م سمريء ُمـ إطمداصمٙمؿ

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىلُّ  وٓ ٟمتٌٕمؽ- وم٠مٟمزل اهلل:

 خت حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري

 -"[37]اعم٤مئدة: َّهتمث مت

، رىمؿ: 1.027)(، واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اًمتٗمًػم 7.380أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم اًمتٗمًػم )

قمـ ,يٕمٜمل حمٛمد سمـ أيب حمٛمد,(، ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق طمدصمٜمل ُمقمم آل زيد1200

 - قمٙمرُم٦م أو ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ اسمـ قم٤ٌمس

 شمرمج٦م رواة اإلؾمٜم٤مد:

 حمٛمد اسمـ إؾمح٤مق اسمـ ي٤ًمر أسمق سمٙمر اعمٓمٚمٌل ُمقٓهؿ اعمدين ٟمزيؾ اًمٕمراق- 

ه٤م وم٤مًمّمحٞمح أٟمف صدوق طمًـ إُم٤مٌم طم٤مومٌظ ذم اعمٖم٤مزي واًمًػم، أُم٤م طمديثف ذم همػم

)أُم٤م ذم أطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم ومٞمٜمحط طمديثف ومٞمٝم٤م قمـ رشم٦ٌم اًمّمح٦م  :ىم٤مل اًمذهٌل ذم اًمًػم -احلدي٨م

ـ، إٓ ومٞمام ؿمّذ ومٞمف ًْ  :وم٢مٟمف ُيٕمد ُمٜمٙمًرا هذا اًمذي قمٜمدي ذم طم٤مًمف(، وىم٤مل ذم اًمتذيمرة ؛إمم رشم٦ٌم احُل

)يم٤من أطمد أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ، طَمؼًما ذم ُمٕمروم٦م اعمٖم٤مزي واًمًػم، وًمٞمس سمذاك اعمت٘مـ وم٤مٟمحط طمديثف قمـ 

                                                           

٤ٌَّمن 0.040( اعمجروطملم )1) ، 1اًمًٌتل، حت٘مٞمؼ محدي اًمًٚمٗمل، دار اًمّمٛمٞمٕمل، اًمري٤مض، ط(، ٕيب طم٤مشمؿ حمٛمد سمـ طم

 (-7.33هـ، واًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي )1402
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رشم٦ٌم اًمّمح٦م، وهق صدوٌق ذم ٟمٗمًف ُمريض(، وىم٤مل اسمـ طمجر: )صدوٌق يدًمس، إُم٤مٌم ذم 

)ومل يٙمـ أطمٌد سم٤معمديٜم٦م ي٘م٤مرب اسمـ  :اعمٖم٤مزي(- وىمد داومع قمٜمف اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت طمٞم٨م ىم٤مل

ف، وٓ يقازيف ذم مجٕمف، وهق ُمـ أطمًـ اًمٜم٤مس ؾمٞم٤مىًم٤م ًمألظم٤ٌمر---ويم٤من يٙمت٥م إؾمح٤مق ذم قمٚمٛم

قمٛمـ ومقىمف وُمثٚمف ودوٟمف، ومٚمق يم٤من ممـ يًتحؾ اًمٙمذب مل حيت٩م إمم اًمٜمزول، وهذا يدًمؽ قمغم 

)اجلٛمٝمقر قمغم ىمٌقًمف ذم اًمًػم، وىمد اؾمتٗمن ُمـ أـمٚمؼ قمٚمٞمف اجلرح وم٤ٌمن :صدىمف(، وىم٤مل احل٤مومظ

 أّن ؾمٌٌف همػم ىم٤مدح(- 

 :ـ شم٘مًٞمؿ طمديثف ُمـ ظمالل يمالم احلٗم٤مظ ومٞمف إمم ىمًٛملمويٛمٙم

ـُ احلدي٨م ذم هذا اًمٜمقع ُمـ اعمروي٤مت ,1 ٕٟمف  ؛ُم٤م يم٤من ذم اعمٖم٤مزي واًمًػم، ومٝمق صدوٌق طمً

ػم ًِ  -وهق أىمقى طمديثف ،إُم٤مٌم ُمـ أقمٚمؿ أهؾ اعمٖم٤مزي واًم

ـُ احلدي٨م ,0 ًَ إٓ أٟمف  ،ُم٤م يم٤من ذم همػم اعمٖم٤مزي واًمًػم، وم٢مٟمف وإن يم٤من إصؾ ومٞمف أٟمف طم

وهذا إذا ّسح سم٤مًمًامع ذم اًمٜمققملم ٕٟمف يمثػم اًمتدًمٞمس، أُم٤م إذا  -أوٕمػ ُمـ اًمٜمقع إول

مل يٍمح سم٤مًمًامع وم٢مٟمف ٓ ُي٘مٌؾ ُمٜمف إٓ إذا يم٤من اًمراوي قمٜمف إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد، وم٢مٟمف يٌلم 

 -(1)وإرسمٕم٦م ،وُمًٚمؿ ،ؾمامقمف- روى ًمف اًمٌخ٤مري شمٕمٚمٞمً٘م٤م

روى قمـ قمٙمرُم٦م، وؾمٕمٞمد  ،ُمدين  زيد سمـ صم٤مسم٧محمٛمد سمـ أيب حمٛمد إٟمّم٤مري، ُمقمم 

 :وىم٤مل اًمذهٌل ،ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت ،روى ًمف أسمق داود ،وشمٗمرد قمٜمف اسمـ إؾمح٤مق ،سمـ ضمٌػم

يمالمه٤م صم٘مت٤من ُمِمٝمقران ُمـ  ،وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ،وقمٙمرُم٦م -(0)جمٝمقل :وىم٤مل اسمـ طمجر ،ٓ ُيٕمرف

 - أصح٤مب اسمـ قم٤ٌمس

 

 
                                                           

(، واًمتذيمرة 8.66(، واًمًػم )6.437(، واعمٞمزان )04.423(، هتذي٥م اًمٙمامل )8.672( اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن )1)

(، أسمق ؾمٕمٞمد ظمٚمٞمؾ سمـ يَمْٞمَٙمْٚمدي اًمٕمالئل، حت٘مٞمؼ محدي 116(، ضم٤مُمع اًمتَّحّمٞمؾ ذم أطمٙم٤مم اعمراؾمٞمؾ )ص.1.180)

ٚمٗمل، قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت، ط ًَّ (، وهدى 31وـمٌ٘م٤مت اعمدًمًلم )ص.(، 0.67هـ، وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م )1428، 0اًم

 (-3803شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )رىمؿ: (، 470اًم٤ًمري)ص.

 (-3083(، شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )رىمؿ: 4.7100اعمٞمزان )(، و8.600( اًمث٘م٤مت )0)
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 الٍتٗذٛ:

اًمرواي٦م ُمـ ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق قمـ حمٛمد سمـ أيب حمٛمد، وهق إؾمٜم٤مد شمٌلم مم٤م ؾمٌؼ أن هذه 

ذم اًمتٗمًػم واًمًػمة، وًمٞمس ذم اخلؼم ُم٤م ُيًتٜمٙمر، وم٤محلدي٨م ٓ سم٠مس سمف ُم٘مٌقل عم٤م ؾمٌؼ اًمٙمالم قمغم 

 أؾم٤مٟمٞمد اًمتٗمًػم ذم إصمر اعم٤ميض، واسمـ إؾمح٤مق إُم٤مٌم ُمٕمتٛمٌد ذم اًمًػمة-

  :ومه٤م روايت٤من ،ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل وىمد وردت ُمروي٤مت أظمرى ُمرؾمٚم٦م ًمزي٤مرة وومد ٟمجران

 ُمرؾمؾ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام إؾمدي-

 ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: وطمدصمٜمل حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ اًمزسمػم، ىم٤مل: عم٤م ىمدُمقا قمغم رؾمقل اهلل

اعمديٜم٦م، ومدظمٚمقا قمٚمٞمف ُمًجده طملم صغم اًمٕمٍم، قمٚمٞمٝمؿ صمٞم٤مب احلؼمات، ضم٥ٌم وأردي٦م، ذم مج٤مل 

 رضم٤مل سمٜمل احل٤مرث سمـ يمٕم٥م-

يقُمئذ: ُم٤م رأيٜم٤م وومًدا ُمثٚمٝمؿ، وىمد  ملسو هيلع هللا ىلص ل: ي٘مقل سمٕمض ُمـ رآهؿ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌلىم٤م

، "دقمقهؿ": ملسو هيلع هللا ىلص يّمٚمقن، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص طم٤مٟم٧م صالهتؿ، وم٘م٤مُمقا ذم ُمًجد رؾمقل اهلل

 ومّمٚمقا إمم اعمنمق-

 :ـمري٘مف وُمـ ،(0.384) ,هِم٤مم ٓسمـ اًمًػمة خمتٍم ذم يمام–أظمرضمف اسمـ إؾمح٤مق 

 (-3.670واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ ) (،3.181اًمٓمؼمي ذم اًمتٗمًػم )

ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: يم٤من قم٤معم٤ًم وًمف  ،وحمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام إؾمدي اًم٘مرر، صم٘م٦م

يم٤من ُمـ وم٘مٝم٤مء أهؾ اعمديٜم٦م وىُمّرائٝمؿ،  روى ًمف :ىم٤مل اسمـ اؾمح٤مق :وىم٤مل اًمٌخ٤مري ،أطم٤مدي٨م

 -(1)اجلامقم٦م

إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًم٤ًمسم٘م٦م ؾمقى: وُم٤م أورده حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ اًمزسمػم ىمد ؿمٝمدت ًمف يمؾ 

 وهٜم٤م ُم٠ًمًمت٤من:- ملسو هيلع هللا ىلص هلؿ سمّمالهتؿ ذم ُمًجده ملسو هيلع هللا ىلص إذن اًمٜمٌل

 دظمقل اًمٙمٗم٤مر اعمًجد، وهذا أُمٌر ُمِمٝمقر همػم ُمًتٜمٙمر، سمؾ صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم إومم:

 

 

                                                           

 -(3870اًمت٘مري٥م ) (،04.380هتذي٥م اًمٙمامل )( 1)
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 -(1)رسمط اًمٙمٗم٤مر ذم اعمًجد يمام ومٕمؾ ذم    صمامُم٦م سمـ أصم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمٌل

مل شمٕمٝمد، سمؾ ٓ يٕمرف إٓ ذم هذه اًم٘مّم٦م، وٓ  ملسو هيلع هللا ىلص أن صالة اًمٙمٗم٤مر ذم ُمًجد اًمٜمٌل :اًمث٤مٟمٞم٦م

 سم٠مس ُمـ ىمٌقل اًمتٗمرد هبذه اًمرواي٦م، ُمع إرؾم٤مهل٤م سم٤مقمت٤ٌمره٤م ُمـ أظم٤ٌمر اًمًػم-

 :واإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم زاد اعمٕم٤مد ُم٤مل إمم ىمٌقهل٤م، طمٞم٨م رشم٥م قمغم هذه اًم٘مّم٦م ُمـ اًمٗمقائد

ة ذم اعمًجد إن يم٤من هذا اًمٗمٕمؾ قم٤مرًو٤م، ورضمل ُمٜمف ىمٌقهلؿ ضمقاز متٙملم أهؾ اًمٙمت٤مب ُمـ اًمّمال

 -(0)ًمإلؾمالم، وٓ جيٕمؾ أُمًرا دائاًم 

أٟمف أٟمزل وومد ٟمّم٤مرى ٟمجران ذم  ملسو هيلع هللا ىلص سمؾ صححف سحًي٤م وم٘م٤مل: )وىمد صح قمـ اًمٜمٌل

 -(4)ويٗمٝمؿ ُمـ يمالم شم٘مل اًمديـ اًمًٌٙمل -(6)ومّمٚمقا ومٞمف( ،وطم٤مٟم٧م صالهتؿ ،ُمًجده

أٟمف ُمـ سم٤مب شم٠مًمٞمػ ىمٚمقهبؿ،  ,ًمق صح,وضمٕمٚمف  ،وظم٤مًمٗمٝمام احل٤مومظ اسمـ رضم٥م ومْمٕمٗمف

)هذا ُمٜم٘مٓمع وٕمٞمػ،  :وم٘م٤مل ،واومؽماوف ًمّمحتف دًمٞمٌؾ قمغم اقمت٤ٌمره ًمرأي ُمـ صححف وُمٜم٤مىمِمتف

شم٠مًمٗمٝمؿ سمذًمؽ ذم ذًمؽ اًمقىم٧م اؾمتجالسًم٤م  ملسو هيلع هللا ىلص ٓ حيت٩م سمٛمثٚمف، وًمق صح وم٢مٟمف حيٛمؾ قمغم أن اًمٜمٌل

مم ُمثؾ ذًمؽ مل جيز اإلىمرار قمغم ًم٘مٚمقهبؿ، وظمِمٞم٦ًم ًمٜمٗمقرهؿ قمـ اإلؾمالم، وعم٤م زاًم٧م احل٤مضم٦م إ

 -(3)ُمثٚمف(

  

                                                           

اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م، )د-ط(، إؾمت٤مٟمٌقل، ذم اًمّمحٞمح، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري، ُمّمقرة ( 430اًمٌخ٤مري )رىمؿ: رواه ( 1)

 هـ -1410ذم اًمّمحٞمح، حت٘مٞمؼ حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، )د-ط(،  (1834)رىمؿ: سمـ احلج٤مج اًم٘مِمػمي وُمًٚمؿ  هـ،1613

 -هـ1428، 14ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، اًمرؾم٤مًم٦م، ط  :اسمـ اًم٘مٞمؿ، حت٘مٞمؼ (6.337)زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد ( 0)

 -ـه0،1406ـمف ؾمٕمد، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ط :ٓسمـ اًم٘مٞمؿ، حت٘مٞمؼ (1.011( أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م )6)

  -هـ1413، ومٝمد، اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٚمؽ جمٛمعاًم٘م٤مؾمؿ،  حمٛمداًمرمحـ سمـ  قمٌد(مجع وشمرشمٞم٥م 0.680( جمٛمقع ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )4)

دار اسمـ  ـم٤مرق قمقض اهلل،ٞمؼ رضم٥م، حت٘م سمـ(: أسمق اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ 044. 6)ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ومتح اًم٤ٌمري 3)

 هـ-1418، 1، طاًمدُم٤مم اجلقزي،
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 الجاٌ٘ املبشح

 األلفاهٔبٗاُ ػشٖب الػشح 

سم٤مًم٘م٤مف اعمٙمًقرة، وأصٚمٝم٤م قَمِ٘م٥م، وهق ُمـ خيٚمػ اًمًٞمد سمٕمده، وىمٞمؾ هق ُمـ سمٕمد  العأقب:

 -(1)اًمًٞمد، واًمٕم٤مىم٥م ذم احلدي٨م هق: قمٌد اعمًٞمح اًمٜمجراين، وأصٚمف ُمـ يمٜمدة

ٗٓذ: ُمـ يٚمتجئ اًمٜم٤مس إمم ؾمقاده، وهق ذم احلدي٨م اؾمٛمف: إهَْيؿ، سمٗمتح اهلٛمزة وؾمٙمقن  الظ

 -(0)ومه٤م ُمـ رؤؾم٤مء اًمٜمّم٤مرى وأصح٤مب ُمراشمٌٝمؿ ،وي٘م٤مل: ذطمٌٞمؾ ،اًمٞم٤مء

ُمٗم٤مقمٚم٦ٌم ُمـ اًمٚمٕمـ، وأصٚمٝم٤م ًمٕمـ، وهل ذم اًمٚمٖم٦م ُم٤م دل قمغم اًمٓمرد واإلسمٕم٤مد، وذم اًمنمع  امُلالعٍٛ:

٤مدات ُم١ميمدات سم٠ميامن ُمـ اجل٤مٟمٌلم ُم٘مروٟم٦م سم٤مًمدقم٤مء سم٤مًمٚمٕمٜم٦م ؿمٝم شمٓمٚمؼ اعمالقمٜم٦م قمغم ُمٕمٜمٞملم:

: اعم٤ٌمهٚم٦م، وهل أن وأظمر واًمٖمْم٥م ُمـ اهلل، وشمٙمقن ذم طمؼ اًمزوضملم قمٜمد اًم٘مذف سم٤مًمزٟم٤م-

 -(6)جيتٛمع ىمقم خمتٚمٗمقن ذم رء ومٞم٘مقًمقن: ًمٕمٜم٦م اهلل قمغم اًمٔم٤ممل

ِِط:  -(4)اًم٘مقم واًم٘مٌٞمٚم٦م، وهؿ ُم٤م دون اًمٕمنمة الشَّ

 -(3)ٟمقع ُمـ اجلقاهر الضََّبِشَدذ: 

 -(3)رضب ُمـ اًمثٞم٤مب اًمٞمامٟمٞم٦م اذَتٔبَشٚ:

 

 

                                                           

( اسمـ طمجر 6.103ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ) اإلص٤مسم٦م اسمـ ُمٜمٔمقر، دار ص٤مدر، سمػموت، ، ُم٤مدة قم٘م٥م(1.311( ًم٤ًمن اًمٕمرب )1)

دار ، ًمٌدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل، (17.08)وقمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٕمً٘مالينأمحد سمـ قمكم 

 اًمٗمٙمر، سمػموت، )د-ط(-

، 1قمٌد اًمًالم ه٤مرون، دار اجلٞمؾ، ط :أسمق احلًلم أمحد سمـ وم٤مرس، حت٘مٞمؼ ، ُم٤مدة: ؾمقد(،6.114)ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ( 0)

حمٛمد، حت٘مٞمؼ قمكم سمـ طمًـ، دار اسمـ اجلقزي،  سمـاعم٤ٌمرك ( ٓسمـ إصمػم 6.303، واًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م )هـ1411

 (-17.08وقمٛمدة اًم٘م٤مري ) هـ،1401، 1اًمري٤مض، ط

 (-17.08( قمٛمدة اًم٘م٤مري )6)

 ، ُم٤مدة: رهط(-8.623) ًم٤ًمن اًمٕمرب( 4)

 ، ُم٤مدة: زسمرضمد(-6.104) اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ( 3)

 (-1.781) إصمػمٓسمـ  اًمٜمٝم٤مي٦م( 3)
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 الجالح املبشح

 ٔالمطاٟف املظتفادٚ الفٕاٟذ

ُمّمٓمٚمح احلقار ذم اًمٚمٖم٦م هق ُمراضمٕم٦م اًمٙمالم وشمداوًمف، واعمح٤مورة: اعمج٤مدًم٦م،  :أوًٓ 

ومٛمرضمع احلقار  ،واًمتح٤مور: اًمتج٤موب، وُمٜمف ىمقهلؿ: مل حير ضمقاسًم٤م أي: مل يرد ومل يرضمع اجلقاب

ُمٜم٤مىمِم٦ٌم سملم ـمروملم أو أـمراف، "- واصٓمالطًم٤م: هق (1)ًمٚمتخ٤مـم٥م واًمٙمالم اعمت٤ٌمدل سملم اصمٜملم وم٠ميمثر

ورد اًمٗم٤مؾمد ُمـ اًم٘مقل أو  ،ودومع ؿمٌٝم٦م ،وإصم٤ٌمت طمؼ ،وإفمٝم٤مر طمج٦م ،ي٘مّمد هب٤م شمّمحٞمح يمالم

  -(0)"اًمرأي

وم٤مإلؾمالم اًمديـ اخل٤مشمؿ وٓ ُي٘مّمد سم٤مًمتٕم٤ميش اًمدقمقة ًمقطمدة إدي٤من وٓ اًمت٘مري٥م سمٞمٜمٝم٤م، 

ٟم٤مؾمٌخ هل٤م، سمؾ اعمراد اًمتٕم٤ميش اًمًٚمٛمل وآشمٗم٤مق قمغم احل٘مقق واًمقاضم٤ٌمت ُمع اعمًٚمٛملم هبدف 

شمٜمٔمٞمؿ وحتًلم ُمًتقى احلٞم٤مة واًمتقاصؾ سملم اًمِمٕمقب واًمٓمقائػ، ورسمام شمٙمقن أىمٚمٞم٤مت ديٜمّٞم٦م ذم 

ُمؿ سم٤مقمت٤ٌمره ىمدًرا ، وىمٌقل شمٕمدد اًمث٘م٤موم٤مت اعمت٠ميت ُمـ ـمٌٞمٕم٦م آظمتالف سملم إ(6)جمتٛمع ُمًٚمؿ

ـ- وهذا ُمٕمٜمك  ًَ يمقٟمًٞم٤م ُمراًدا هلل شمٕم٤ممم، ُمع اقمتزازٟم٤م سمٕم٘مٞمدشمٜم٤م، ودقمقة اعمخ٤مًمػ هل٤م سم٤محلقار احلَ

اًمتٕم٤ميش سم٤معمٗمٝمقم اًمٕم٤مم اًمذي ي١مظمذ ُمـ دًٓم٦م اًمٙمٚمٛم٦م، وهق ٓ يزيد قمغم طمًـ اعمٕم٤مُمٚم٦م، واًمؼم 

رهمؿ آظمتالف اًمديٜمل  واإلطم٤ًمن واًم٘مًط، واًمٕمٞمش سمّمقرة إٟم٤ًمٟمٞم٦م سملم يم٤موم٦م ومئ٤مت اعمجتٛمع

ًمٕمٛمف أيب ـم٤مًم٥م ملسو هيلع هللا ىلص  واًمث٘م٤مذم- وىمد أصم٧ٌم اًم٘مرآن وىمقع اًمتٕم٤ميش واًمت٤ًمُمح سمؾ واعمح٦ٌم ُمـ اًمٜمٌل

اًم٘مّمص: ]َّاممم يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ُّ  شمٕم٤ممم:ىم٤مل  ،اعمنمك

- وأضم٤مز ًمٚمٛمًٚمؿ أن يتزوج ملسو هيلع هللا ىلص وهل ًمٞم٧ًم حم٦ًٌم ديٜمٞم٦ًم، سمؾ ومٓمري٦م؛ ًمٜمٍمشمف وُمقاىمٗمف ُمٕمف ،[33

 مج حجُّ  :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،وٓ ُيٕم٘مؾ أن يٙمٚمٗمف أن ٓ حيٌٝم٤م طم٥م اًمرضمؾ ُٓمرأشمف ،اعمحّمٜم٦م اًمٙمت٤مسمٞم٦م

 حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس حس جس مخ محجخ جح

                                                           

 (، ٓسمـ وم٤مرس-0.118( ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م )1)

 ، دار اعمٜم٤مرة-1(، د-ص٤مًمح سمـ محٞمد، ط0( احلقار وآداسمف )ص0)

هـ، وُيٜمٔمر:احلقار اإلؾمالُمل 1400، دار اسمـ اجلقزي 1(، أطمـٛمد اًم٘م٤ميض،ط1.647دقمقة اًمت٘مري٥م سملم إدي٤من )( 6)

 م-1008، 1اعمًٞمحل )اًمٗمرص واًمتحدي٤مت(، يقؾمػ احلًــــ، اعمجٛمع اًمث٘م٤مذم، أسمق فمٌل، اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة، ط
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، وهذا ُمع سمٖمْمف ًمديٜمٝم٤م- وم٤معمٛمٜمقع هق [3اعم٤مئدة: ]َّحف جف مغ جغ مع جع مظ

اعمح٦ٌم ًمٚمديـ، أُم٤م همػمه٤م ُمـ أٟمقاع اعمح٦ٌم اًمٗمٓمري٦م ومٝمق ُم٘مت٣م اًمتٕم٤ميش واجلقار واإليمرام سم٤مًمٕمٚمؿ 

وٓ قمّٛمـ طمقًمف ُمـ اعمجتٛمٕم٤مت  ،ومٚمؿ يٙمـ ُمٜمٕمزًٓ قمـ جمتٛمٕمف أسمًدا ؛ملسو هيلع هللا ىلص ًمذي هنجفواعم٤مل ا

 -يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ذم صم٤مٟمًٞم٤م ،اعمخ٤مًمٗم٦م ذم اًمديـ

اًمتٕم٤ميش سم٤معمٕمٜمك اًم٤ًمسمؼ سملم أشم٤ٌمع إدي٤من اعمختٚمٗم٦م ٓ يرومْمف اإلؾمالم، ويدل قمٚمٞمف  :صم٤مٟمًٞم٤م

 رت يب ىب نب مب زب رب يئُّ  ُمٕمٜمك اًمؼم واإلطم٤ًمن واًم٘مًط اًمقارد ذم ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 [،7 اعمٛمتحٜم٦م:]َّىقيق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت مت زت

ُمراقم٤مة قم٘مٞمدة اًمقٓء واًمؼماء، ومال شمالزم سملم اإلطم٤ًمن واًمٕمٞمش اًمٙمريؿ واًمت٤ًمُمح ذم  ُمع

ملسو هيلع هللا ىلص  ورضب ٟمٌل اًمرمح٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م، وسملم اعمقآة ًمٚمٙمٗم٤مر ذم اًمديـ، أو شمرك اًمؼماءة ُمـ ديٜمٝمؿ-

ُمـ همػم إقمداء واعمح٤مرسملم ًمف،  أشم٤ٌمع إدي٤من إظمرىُمع أقمٔمؿ ٟمامذج اًمتقاصؾ واًمتٕم٤ميش 

ومًٞم٤مؾمًٞم٤م؛ أصمٜمك قمغم اًمٜمج٤مر ُمٚمؽ احلٌِم٦م اًمٜمٍماين ووصٗمف سم٤مًمٕمدل، وأرؾمؾ أصح٤مسمف إًمٞمف، 

 ،واؾمت٘مٌؾ اًمًٗمراء واًمقومقد ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب وُمنميمل اًمٕمرب وُمٜمحٝمؿ إُم٤من واإليمرام

ُمـ أطمالف اجل٤مهٚمٞم٦م ذم  "ًمٗمْمقلا"وأدظمٚمٝمؿ ُمًجده، وأصمٜمك قمغم طمٚمػ  ،واؾمتْم٤مومٝمؿ ذم سمٞمتف

وأٟمف ؾمٞمحيه ًمق دقمل إًمٞمف سمٕمد اإلؾمالم- وصم٘م٤مومًٞم٤م؛ إذ أُمر زيًدا أن يتٕمٚمؿ ًمٖم٦م  ،ٟمٍمة اعمٔمٚمقم

اًمٞمٝمقد- واضمتامقمًٞم٤م؛ ومٙم٤من ضم٤مره هيقدًي٤م، وظم٤مدُمف همالًُم٤م هيقدًي٤م يدظمؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة سمٙمؾ اطمؽمام 

وهذا اًمتقاصؾ - ُمرهقٟم٦ٌم قمٜمد هيقدي وُم٤مت ودرقمف ،وأُم٤من- واىمتّم٤مدًي٤م؛ ومٕم٤مُمؾ أهؾ ظمٞمؼم دم٤مرًي٤م

حي٘مؼ اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م اًمتل ٓ شمتح٘مؼ إٓ سم٤محلقار واًمتٕم٤ميش واًمتٗم٤مهؿ سملم اًمِمٕمقب وإدي٤من 

 اعمختٚمٗم٦م-

,أصؾ ىمّم٦م ىمدوم وومد ٟمّم٤مرى ٟمجران صم٤مسم٧م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م طمذيٗم٦م :صم٤مًمث٤ًم

احلدي٨م، وهٜم٤م ىم٤مقمدة:  يمام شم٘مدم ذم اًمتخري٩م، ووىمٕم٧م زي٤مدات ذم رواي٤مت هذا,ريض اهلل قمٜمف

أن اًمٙمالم قمغم اًمًػم وإظم٤ٌمر ًمٞمس يم٤مًمٙمالم قمغم أطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم، ىمٌقًٓ ورًدا، ورواهت٤م 

ضمرطًم٤م وشمٕمدياًل، سمؾ ٓ زال إئٛم٦م ي٘مٌٚمقن ُمـ إظم٤ٌمر واًمًػم قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمْمٕمػ اًمٞمًػم 

 ُم٤م ٓ ي٘مٌٚمقن ُمٕمف أطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم إن يم٤من ومٞمٝم٤م هذا اًمْمٕمػ-
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اًمٜم٤مس اًمٞمٕمٛمري: )صمؿ هم٤مًم٥م ُم٤م يروى قمـ اًمٙمٚمٌل أٟم٤ًمب وأظم٤ٌمر ُمـ  ىم٤مل اسمـ ؾمٞمد

أطمقال اًمٜم٤مس وأي٤مم اًمٕمرب وؾمػمهؿ، وُم٤م جيري جمرى ذًمؽ مم٤م ؾمٛمح يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ذم محٚمف 

 -(1)قمٛمـ ٓ حتٛمؾ قمٜمف إطمٙم٤مم، وممـ طمٙمك قمٜمف اًمؽمظمص ذم ذًمؽ اإلُم٤مم أمحد(

 يه ىه مه ُّاهلل شمٕم٤ممم:ًم٘مقل   : ٓ جيقز دظمقل اًمٙم٤مومر ًمٚمٛمًجد احلرامراسمًٕم٤م

وجيقز دظمقًمف ًمٖمػمه ُمـ  ،[07اًمتقسم٦م: ]َّٰذٰر يي ىي مي خي حي جي

قمغم ىمقل مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ دل قمغم ذًمؽ قمدد ُمـ إدًم٦م  اعم٤ًمضمد سم٢مذن اعمًٚمٛملم ًمٚمٛمّمٚمح٦م

ذم ؾم٤مري٦م اعمًجد   ُرسمط صمامُم٦م سمـ أصم٤مل :ُمٜمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤ململسو هيلع هللا ىلص  واحلقادث ُمـ ؾمػمة اًمٜمٌل

,ودظمقل وامم سمـ صمٕمٚم٦ٌم ،ٟمجران ُمـ اًمٜمّم٤مرى إمم اعمًجد اًمٜمٌقي ، ودظمقل وومد(0)ىمٌؾ إؾمالُمف

وهق ذم  ،ملسو هيلع هللا ىلص ىمٌؾ إؾمالُمف عم٤م وومد ُمـ ىمقُمف وهؿ سمٜمق ؾمٕمد سمـ سمٙمر إمم رؾمقل اهلل,ريض اهلل قمٜمف

  - (6)اعمًجد

ًمف سم٤مًمدظمقل؛ ومٚمٞمس  إذن اعمًٚمٛملم :ومٕمغم هذا جيقز دظمقل اًمٙم٤مومر ًمٚمٛمًجد سمنموط

أن يٙمقن عمّمٚمح٦م ، وإذن أو ُم٤م ي٘مقم ُم٘م٤مم اإلذندظمقل اعمًجد ُمًت٤ٌمطًم٤م ًمٚمٙم٤مومر سمدون 

يمًامع اًم٘مرآن أو رؤي٦م اعمّمٚملم ًمت٠مًمٞمػ ىمٚمٌف أو شمٕمريػ سم٤مإلؾمالم أو سمٜم٤مء أو إصالح  واوح٦م

أو إٟم٘م٤مص ُمـ  أن ٓ يٙمقن ذم دظمقهلؿ اسمتذال ًمٚمٛمًجد، ووٟمحق ذًمؽ ُمـ اعمّم٤مًمح اعمٕمتؼمة

 -(4)سمحذائف ُمٚمقصًم٤م ًم٤ًٌمط اعمًجد أو يدظمؾ ،يم٠من شمدظمؾ اعمرأة سمٚم٤ٌمس ؿمٌف قم٤مرٍ  ،هٞمٌتف وطمرُمتف

٤م:  ًً جيقز اإلذن ًمٚمٙمٗم٤مر سم٤مًمّمالة ذم اعمًجد عمّمٚمح٦م ذقمٞم٦م راضمح٦م، يمت٠مًمٞمػ ظم٤مُم

   )وىمد صح قمـ اًمٜمٌل :ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م ضم٤مزًُم٤م سمّمح٦م ذًمؽ ىمٚمقهبؿ،

وذًمؽ قم٤مم اًمقومقد  ،أٟمف أٟمزل وومد ٟمّم٤مرى ٟمجران ذم ُمًجده وطم٤مٟم٧م صالهتؿ ومّمٚمقا ومٞمف ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

إسمراهٞمؿ حمٛمد  شمٕمٚمٞمؼ اًمٞمٕمٛمري، اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس حمٛمد سمـ أمحد (1.02) ( قمٞمقن إصمر ذم ومٜمقن اعمٖم٤مزي واًمِمامئؾ واًمًػم1)

 -هـ1414، 1، طدار اًم٘مٚمؿ، سمػموتن، رُمْم٤م

 -(1834)وُمًٚمؿ ، (432) اًمٌخ٤مريأظمرضمف  (0)

 -(4386)اًمٌخ٤مري أظمرضمف ( 6)

 -(0.331ة: ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ رضم٥م )ُيٜمٔمر ًمالؾمتزاد( 4)
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 َّٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مهُّ  سمٕمد ٟمزول ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 -(1)ومٚمؿ شمتٜم٤مول أي٦م طمرم اعمديٜم٦م وٓ ُمًجده٤م(

وٓ جيٞم٥م اًمٕمٚمامء وخيّرضمقن إٓ قمـ  ,وشم٘مدم أن احل٤مومظ اسمـ رضم٥م أضم٤مب قمـ صالهتؿ 

ًم٘مٚمقهبؿ، سمذًمؽ ذم ذًمؽ اًمقىم٧م اؾمتجالسًم٤م ملسو هيلع هللا ىلص  قمغم شم٠مًمٗمٝمؿ ,طمج٦ٍم ُمٕمتؼمٍة هل٤م طمٌظ ُمـ اًمٜمٔمر 

 -(0)وظمِمٞم٦ًم ًمٜمٗمقرهؿ قمـ اإلؾمالم، وعم٤م زاًم٧م احل٤مضم٦م إمم ُمثؾ ذًمؽ مل جيز اإلىمرار قمغم ُمثٚمف

ُمنموقمٞم٦م اعم٤ٌمهٚم٦م، وأهن٤م إطمدى اًمٓمرق اًمنمقمٞم٦م ًمإلًمزام، وشمٙمقن سمٕمد إىم٤مُم٦م ؾم٤مدؾًم٤م: 

- ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم: ملسو هيلع هللا ىلص وًمٞم٧ًم اعم٤ٌمهٚم٦م ظم٤مص٦م سم٤مًمٜمٌل ،احلج٦م وإسار اخلّمؿ قمغم اعمخ٤مًمٗم٦م

وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )أن اًمًٜم٦م ذم جم٤مدًم٦م أهؾ ، (6)آي٦م اعم٤ٌمهٚم٦م ومٚمٞم٧ًم ُمـ اخلّم٤مئص---()وأُم٤م 

اًم٤ٌمـمؾ إذا ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝمؿ طمج٦م اهلل، ومل يرضمٕمقا، سمؾ أسوا قمغم اًمٕمٜم٤مد أن يدقمقهؿ إمم اعم٤ٌمهٚم٦م، 

وىمد أُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمذًمؽ رؾمقًمف، ومل ي٘مؾ: إن ذًمؽ ًمٞمس ُٕمتؽ ُمـ سمٕمدك، ودقم٤م إًمٞمف اسمـ 

- (4)عمـ أٟمٙمر قمٚمٞمف سمٕمض ُم٤ًمئؾ اًمٗمروع، ومل يٜمٙمر قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م(  هلل سمـ قم٤ٌمسقمٛمف قمٌد ا

ومم٤م  ،ُمنموقمٞم٦م ُم٤ٌمهٚم٦م اعمخ٤مًمػ إذا أس سمٕمد فمٝمقر احلج٦موىم٤مل اسمـ طمجر ذم ومقائد احلدي٨م: )

ووىمع زم ذًمؽ ُمع  ،قمرف سم٤مًمتجرسم٦م أن ُمـ سم٤مهؾ ويم٤من ُمٌٓماًل ٓ مت٣م قمٚمٞمف ؾمٜم٦م ُمـ يقم اعم٤ٌمهٚم٦م

 -(3)(ومٚمؿ ي٘مؿ سمٕمده٤م همػم ؿمٝمريـ ،ٌٕمض اعمالطمدةؿمخص يم٤من يتٕمّم٥م ًم

ُمنموقمٞم٦م اعمج٤مدًم٦م سم٤مًمتل هل أطمًـ ُمع همػم اعمًٚمٛملم رضم٤مء إؾمالُمٝمؿ، ودومع  ؾم٤مسمًٕم٤م:

سم٤معمج٤مدًملم، وعم٤م أسمقا دقم٤مهؿ ًمٚمٛم٤ٌمهٚم٦م وم٤مٟم٘مٓمٕمقا، ىم٤مل اسمـ ملسو هيلع هللا ىلص  اًمِمٌف قمـ اعمًٚمٛملم، ُمع طمٚمٛمف

 ُمّمٚمحتف-وومٞمٝم٤م ضمقاز جم٤مدًم٦م أهؾ اًمٙمت٤مب وىمد دم٥م إذا شمٕمٞمٜم٧م طمجر: 

يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس أُمقر سمٕم٨م اإلُم٤مِم اًمٕم٤مملَ إُملَم إمم أهؾ اهلدٟم٦م ذم ُمّمٚمح٦م اإلؾمالم  صم٤مُمٜم٤ًم:

 -ُمع أهؾ ٟمجران طمٞم٨م أرؾمؾ ُمٕمٝمؿ أسم٤م قمٌٞمدة ُمٕمٚماًم وداقمٞم٦مً ملسو هيلع هللا ىلص  اًمديـ، يمام ومٕمؾ اًمٜمٌل

                                                           

 (-6.377(، وزاد اعمٕم٤مد )1.011أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م )( 1)

 (-6.046( ومتح اًم٤ٌمري )0)

 (-4.410( جمٛمقع اًمٗمت٤موى )6)

 (-6.331( زاد اعمٕم٤مد )4)

 هـ-1428، 1ط اًم٘م٤مهرة،، اًمري٤من، دار اًمٕمً٘مالين( اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكم 7.03)ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ومتح اًم٤ٌمري 3)
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اؾمتٕمامل اًم٘مرآن ًمٚمِحَج٤مج اًمٕم٘مكم، ووؿ اًمٜمٔمػم إمم ٟمٔمػمه، ومٚمام أوردوا ؿمٌٝم٦م وٓدة  شم٤مؾمًٕم٤م:

ك قمٚمٞمف اًمًالم، وأٟمف ظُمٚمؼ ُمـ أٍم سمال أب، رضب اهلل هلؿ ُمثاًل أقمج٥َم ُمٜمف، وهق آدم قمٚمٞمف قمٞمً

 اًمًالم طمٞم٨م ظمٚمؼ سمال أٍب وٓ أٍم-

دمقز ُمّم٤محل٦م أهؾ اًمذُم٦م قمغم ُم٤م يراه اإلُم٤مم ُمـ قمدم اإليمراه قمغم اإلؾمالم، سمؾ  :قم٤مًذا

وم٢من يماًل ُمٜمٝمام ُم٤مل ي١مظمذ ُمـ اًمٙمٗم٤مر  ،وجيري ذًمؽ جمرى رضب اجلزي٦م قمٚمٞمٝمؿ ،أصٜم٤مف اعم٤مل

 -قمغم وضمف اًمّمٖم٤مر ذم يمؾ قم٤مم

  طمٞم٨م أسم٘مك اًمّمديؼ واًمٗم٤مروق ،ملسو هيلع هللا ىلص ووم٤مء اعمًٚمٛملم سمٕمٝمد ٟمٌٞمٝمؿ احل٤مدي٦م قمنمة:

، طمتك (1)ووومقا هلؿ سمف، رهمؿ اًم٘مقة واًمٗمتقطم٤متملسو هيلع هللا ىلص  ٟمّم٤مرى ٟمجران قمغم ُم٤م ص٤محلٝمؿ قمٚمٞمف اًمٜمٌل

 سم٤مإلطم٤ًمن إًمٞمٝمؿ- وأُمر ٟم٘مْمقا اًمّمٚمح سمتٕم٤مُمٚمٝمؿ سم٤مًمرسم٤م وم٠مضمالهؿ قمٛمر

أرؾمٚمف   : ضمقاز شمقًمٞم٦م اإلُمرة ًمٚمّمٖمػم إن يم٤من أهاًل ًمذًمؽ، وم٢من أسم٤م قمٌٞمدةاًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة

 إمم ٟمجران ويم٤من قمٛمره ؾمٌٕم٦م قمنم قم٤مًُم٤م-ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل

وقمٔمؿ ُمٙم٤مٟم٦م أيب  ،قمٔمؿ ُمٙم٤مٟم٦م إُم٤مٟم٦م طمٞم٨م رومٕم٧م أسم٤م قمٌٞمدة ُمٜمذ اًمّمٖمر :اًمث٤مًمث٦م قمنم

 ،أُمٜم٤مء قمٌٞمدة ريض اهلل قمٜمف، طمٞم٨م وصػ سم٠مٟمف أُملم هذه إُم٦م، ُمع أّن يمؾ اًمّمح٤مسم٦م

 -(0)أقمغم ُمراشم٥م إُم٤مٟم٦م  أصم٧ٌم ٕيب قمٌٞمدةملسو هيلع هللا ىلص  وًمٙمـ اًمٜمٌل

                                                           

قمٚمٞمٝمؿ طمٙمٛمف ذم يمؾ صمٛمرة أو رىمٞمؼ  : أنّ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أؾم٤مىمٗم٦م ٟمجران ويمٝمٜمتٝمؿ وُمـ شمٌٕمٝمؿ وره٤ٌمهنؿ ويم٤من مم٤م ص٤مًمح( 1)

يمؾ طمٚم٦م أوىمٞم٦م، وُم٤م  ذم يمؾ رضم٥م أًمػ طمٚم٦م، وذم يمؾ صٗمر أًمػ طمٚم٦م، وم٠مومْمؾ قمٚمٞمٝمؿ وشمرك ذًمؽ يمٚمف قمغم أًمٗمل طمٚم٦م،

ومدون ذًمؽ،  ٤مىمٌْمقا ُمـ دروع أو ظمٞمؾ أو ريم٤مب أو قمرض أظمذ ُمٜمٝمؿ وم٤ٌمحل٤ًمب، وقمغم ٟمجران ُمثقاة رؾمكم قمنميـ يقُمً 

وُم٤م هٚمؽ مم٤م  إذا يم٤من سم٤مًمٞمٛمـ يمٞمد، اوصمالصملم سمٕمػمً  ٤موصمالصملم ومرؾًم  ٤موٓ حتٌس رؾمكم ومقق ؿمٝمر، وقمٚمٞمٝمؿ قم٤مري٦م صمالصملم درقمً 

أن هلؿ قمغم ُم٤م حت٧م أيدهيؿ ُمـ ىمٚمٞمؾ ، وأقم٤مروا رؾمكم ُمـ دروع أو ظمٞمؾ أو ريم٤مب ومٝمق وامن قمغم رؾمكم طمتك ي١مدوه إًمٞمٝمؿ

تٝمؿ، وضمقار اهلل ورؾمقًمف أٓ يٖمػم أؾم٘مػ قمـ أؾم٘مٗمٞمتف، وٓ راه٥م قمـ ره٤ٌمٟمٞمتف، وٓ ويمثػم ُمـ سمٞمٕمٝمؿ وصٚمقاهتؿ وره٤ٌمٟمٞم

يم٤مهـ قمـ يمٝم٤مٟمتف، وٓ يٖمػم طمؼ ُمـ طم٘مقىمٝمؿ، وٓ ؾمٚمٓم٤مهنؿ وٓ رء مم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُم٤م ٟمّمحقا وأصٚمحقا ومٞمام قمٚمٞمٝمؿ همػم 

ومٙمت٥م سم٤مًمقص٤مة هبؿ قمٜمد   ًمّمديؼا ، صمؿ وزمملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلوأىم٤مم أهؾ ٟمجران قمغم ُم٤م يمت٥م هلؿ سمف  -ُمث٘مٚملم سمٔمٚمؿ وٓ فم٤معملم

رواه اسمـ ؾمٕمد ذم  -إًمٞمٝمؿ، ومٜمزًمزا اًمٙمقوم٦م ُٕمرائف سم٤مإلطم٤ًمن ُمـ أروٝمؿ ويمت٥م  ووم٤مشمف، صمؿ أص٤مسمقا رسم٤م وم٠مظمرضمٝمؿ قمٛمر

 -سم٢مؾمٜم٤مٍد ُمرؾمؾٍ  (1.033،077)اًمٓمٌ٘م٤مت 

، 1سمػموت، ط وؤط، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،٤م، حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م إرٟماًمٓمَّح٤مويأمحد سمـ حمٛمد  (3.107)ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر ( 0)

 هـ -1413
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اًمتٕم٤ميش اًمًٚمٛمل ذم فمؾ اًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م يم٤من ُمٙمٗمقًٓ سملم مجٞمع ُمٙمقٟم٤مت  اًمراسمٕم٦م قمنم:

اعمًٚمٛم٦م ٓوٓمٝم٤مد أسمًدا ذم شم٤مريخ اعمًٚمٛملم؛ وم٤مًمنميٕم٦م اعمجتٛمع، ومل شمتٕمرض إىمٚمٞم٤مت همػم 

ومٚمٞم٧ًم ظم٤موٕم٦م ًمرأي أطمٍد أو هقاه- سمٞمٜمام إىمٚمٞم٤مت اعمًٚمٛم٦م ذم فمؾ  ،اإلؾمالُمٞم٦م يمٗمٚم٧م طم٘مقىمٝمؿ

يمثػم ُمـ اًمدول اًمٜمٍماٟمٞم٦م يم٤مٟم٧م شمٕم٤مين هْماًم وإىمّم٤مًء وطمرًص٤م قمغم إذاسمتٝم٤م وـمٛمس هقيتٝم٤م 

ـ آقمتداءات اعمتٙمررة ُمـ ىمٌؾ احلٙمقُم٤مت اًمديٜمٞم٦م، سمؾ مل شمًٚمؿ يمثػم ُمـ اًمدول اعمًٚمٛم٦م ُم

اًمٜمٍماٟمٞم٦م ؾمقاء قمغم هٞمئ٦م اطمتالل، أو طمروب صٚمٞمٌٞم٦م و٤مري٦م- يمام أن اعمامرؾم٤مت اًمّم٤مدرة ُمـ 

شمٕمد مم٤مرؾم٤مت  ,اًمتل يِمتٙمل ُمٜمٝم٤م اًمٖمرب ويدقمقن ُمـ أضمٚمٝم٤م إمم احلقار  ,سمٕمض أومراد اعمًٚمٛملم

، سمٞمٜمام اعمامرؾم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م اًمتل يِمتٙمل ُمٜمٝم٤م ومردي٦ٍم ُُمداٟم٦ٍم ٓ شم٘مره٤م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ومل شم٠مُمر هب٤م

اعمًٚمٛمقن هل مم٤مرؾم٤مت ُم١مؾم٤ًمشمٞم٦م يم٤مٓطمتالل سم٠مؿمٙم٤مًمف اًم٘مديٛم٦م واحلديث٦م ويم٤موٓمٝم٤مد إىمٚمٞم٤مت 

 -(1)اعمًٚمٛم٦م وقمدم اقمت٤ٌمره٤م أو ُم٤ًمواهت٤م قمغم إىمؾ سم٤مٕىمٚمٞم٤مت اًمٞمٝمقدي٦م، واًمٌقذي٦م، وهمػمه٤م

 

  

                                                           

ُيٜمٔمر: احلقار اًمٜمّم٤مراين اإلؾمالُمل د-حمٛمد اًمًحٞمؿ، ُمـ أسمح٤مث ٟمدوة احلقار ُمع أظمر ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل، يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م ( 1)

 -ـه1407سمج٤مُمٕم٦م اًمِم٤مرىم٦م، 
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 ارتامتٛ

  :ٌتاٟر البشح

فمؾ اًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م يم٤من ُمٙمٗمقًٓ ًمٙمؾ ُمٙمقٟم٤مت اعمجتٛمع، ومل اًمتٕم٤ميش اًمًٚمٛمل ذم  ,1

شمتٕمرض إىمٚمٞم٤مت همػم اعمًٚمٛم٦م ٓوٓمٝم٤مد أسمًدا ذم شم٤مريخ اعمًٚمٛملم، سمخالف إىمٚمٞم٤مت 

٤م هلُقيتٝم٤م اًمديٜمٞم٦م- ًً  اعمًٚمٛم٦م ذم فمؾ يمثػم ُمـ اًمدول اًمٜمٍماٟمٞم٦م يم٤مٟم٧م شمٕم٤مين هْماًم وـمٛم

ِمتٙمل ُمٜمٝم٤م اًمٖمرب ويدقمقن ُمـ اًمتل ي ,اعمامرؾم٤مت اًمّم٤مدرة ُمـ سمٕمض أومراد اعمًٚمٛملم ,0

شمٕمد مم٤مرؾم٤مت ومردي٦ٍم ُُمداٟم٦ٍم ٓ شم٘مره٤م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ومل شم٠مُمر هب٤م، سمٞمٜمام  ,أضمٚمٝم٤م إمم احلقار

اعمامرؾم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م ود إىمٚمٞم٤مت اعمًٚمٛم٦م اًمتل يِمتٙمل ُمٜمٝم٤م اعمًٚمٛمقن قمؼم اًمت٤مريخ هل 

 -مم٤مرؾم٤مت ُم١مؾم٤ًمشمٞم٦م جمتٛمٕمٞم٦م يم٤مٓطمتالل سم٠مؿمٙم٤مًمف اًم٘مديٛم٦م واحلديث٦م

وطمٚمٛمف سم٤محلقار واعمج٤مدًم٦م سم٤مًمتل هل أطمًـ ُمع همػم  ،ورمحتف سم٠مُم٦م اًمدقمقةملسو هيلع هللا ىلص  ؾمامطم٦م اًمٜمٌل   ,6

وُم٤م ذم ذًمؽ احلقار ُمـ ُمٜمٓمٚم٘م٤مت وأؾمس اًمٕمدل اعمًٚمٛملم وًمق يم٤مٟمقا أىمٚمٞم٦م وٕمٞمٗم٦م، 

 -واإلطم٤ًمن واًمؼِم وآطمؽمام واًمتٕم٤ميش احلْم٤مري اًمراىمل سملم اًمٌنم

واًمًامح ًمف سم٢مسمداء رأيف سمٙمؾ  ،ذم اعمٕمت٘مد واًمديـ آطمؽمام واًمت٘مدير واًمٙمرم ُمع اعمخ٤مًمػ  ,4

وذم سمٞم٧م ُمـ أقمٔمؿ  ،ُمع سمِم٤مقم٦م رأهيؿ ذم ادقم٤مء اًمّم٤مطم٦ٌم واًمقًمد هلل ضمؾ وقمال ،طمري٦م

 -سمٞمقت اًمٕم٤ٌمدة اعم٘مدؾم٦م قمٜمد اعمًٚمٛملم يم٤معمًجد اًمٜمٌقي

وٓ يتٕم٤مرض  ،اًمث٤ٌمت قمغم اعمٕمت٘مد اًمّمحٞمح واعم٤ٌمدئ ٓ يٕمٜمل ؾمقء اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمخ٤مًمػ   ,3

 اًمتٜمزل ًمف ورمحتف ذم جم٤مدًمتف سم٤محلج٦م واًمؼمه٤من سم٤مًمتل هل أطمًـ- ُمع

ومتٙمٞمٜمف ُمـ شمٕمٌده ذم اعمًجد عمّمٚمح٦م ذقمٞم٦م  ،ضمقاز اإلذن ًمٚمٙم٤مومر سم٤مًمدظمقل ًمٚمٛم٤ًمضمد  ,3

 -راضمح٦م، ويًتثٜمك ُمـ ذًمؽ اعمًجد احلرام

وُمٜمحٝمؿ  ،وشمٜمٛمٞمتٝم٤م ،واؾمتنماومف ًمّمٗم٤مهتؿ اًم٘مٞم٤مدي٦م ، ًمِم٤ٌمب اًمّمح٤مسم٦مملسو هيلع هللا ىلص  دقمؿ اًمٜمٌل  ,8

يمام ومٕمؾ ُمع أيب  ُمـ ظمالل شمقًمٞم٦م اإلُمرة ًمٚمّمٖمػم إن يم٤من أهاًل ًمذًمؽ ،اًمث٘م٦م واًمّمالطمٞم٤مت

 -وهمػمهؿ ،وُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ،وأؾم٤مُم٦م سمـ زيد ،قُمٌدة
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 :أِي التٕصٗات

وقمدم  ،اًمرد قمغم اعمًتنمىملم وأشم٤ٌمقمٝمؿ ُمـ اعمًتٖمرسملم اًمذيـ ادقمقا وطمِمٞم٦م اإلؾمالم -1

  شمٕم٤ميِمف ُمع أظمر، ُمـ ظمالل شمتٌع اًمرواي٤مت ًمٚمحقادث اًمتل شمٌلم شمٗم٤مصٞمؾ شمٕم٤مُمؾ اًمٜمٌل 

 ُمع اعمخ٤مًمػ، ودراؾمتٝم٤م دراؾم٦م طمديثٞم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م-  ملسو هيلع هللا ىلص

ُمع اعمخ٤مًمٗملم ُمـ   وقمكم ،وقمثامن ،وقمٛمر ،دراؾم٦م هدي اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ أيب سمٙمر -0

وشمٕم٤ميش اعمًٚمٛملم ُمع همػمهؿ ذم شمٚمؽ إُمّم٤مر، ووضمقد يمثػم ُمـ  ،أهؾ اًمٙمت٤مب وهمػمهؿ

 واعمٜم٤مفمرات- ،واًمٕمٝمقد ،اًمقصم٤مئؼ
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 أِي املصادس ٔاملشادع

ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم، اًمري٤مض،  "ملسو هيلع هللا ىلص احلقار وأصمره ذم اًمدوم٤مع قمـ اًمٜمٌل"أسمح٤مث ُم١ممتر  ,1

 -ـه1463

، 0سمػموت، طأطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م: ٓسمـ اًم٘مٞمؿ، حت٘مٞمؼ: ـمف ؾمٕمد، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ,0

 -هـ1406

 اسمـ طمجر أمحد سمـ قمكم اًمٕمً٘مالين، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م- اإلص٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، ,6

 -اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري، حت٘مٞمؼ اعمٕمٚمٛمل، اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت ,4

ي، حت٘مٞمؼ قمٌد اًمّمٛمد سمـ  ,3 حتٗم٦م إذاف سمٛمٕمروم٦م إـمراف، يقؾمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ اعمزِّ

 هـ-1426، 0يـ، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، سمػموت، طذف اًمد

 شمذيمرة احلٗم٤مظ، حمٛمد سمـ أمحد اًمذهٌل، حت٘مٞمؼ اعمٕمٚمٛمل، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت- ,3

شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م سمزوائد رضم٤مل إئٛم٦م إرسمٕم٦م، اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، حت٘مٞمؼ قمٌد اهلل ه٤مؿمؿ،  ,8

 ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة-

قمٛمر سمـ يمثػم، دار ـمٞم٦ٌم، حت٘مٞمؼ ؾم٤مُمل اًمًالُم٦م،  شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، إلؾمامقمٞمؾ سمـ ,7

 هـ-1402ط

شم٘مري٥م اًمتَّٝمذي٥م، اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكم اًمٕمً٘مالين، حت٘مٞمؼ أيب إؿم٤ٌمل، دار اًمٕم٤مصٛم٦م،  ,0

 ـ-ه1413، 1اًمري٤مض، ط

هتذي٥م اًمتٝمذي٥م، اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكم اًمٕمً٘مالين، اقمتٜم٤مء إسمراهٞمؿ وقم٤مدل، ُم١مؾم٦ًم  ,12

 هـ-1413، 1اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، ط

اد،  ,11 ٤مر قمقَّ ي، حت٘مٞمؼ سمِمَّ هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل، يقؾمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ اعمزِّ

 -هـ1417، 1ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، ط

اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن أسمق طم٤مشمؿ اًمًٌتل، ُمراىم٦ٌم حمٛمد ظم٤من، جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف، اهلٜمد،  ,10

 -هـ1606، 1ط

ْٞمَٙمْٚمدي اًمٕمالئل، حت٘مٞمؼ محدي ضم٤مُمع اًمتَّحّمٞمؾ ذم أطمٙم٤مم اعمراؾمٞمؾ، أسمق ؾمٕمٞمد ظمٚمٞمؾ سمـ يمَ  ,16

ٚمٗمل، قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت، ط ًَّ  -هـ1428، 0اًم
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 اجل٤مُمع، حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذي، حت٘مٞمؼ أمحد ؿم٤ميمر، اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت- ,14

اجلرح واًمتٕمديؾ، أسمق حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي، جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف، اهلٜمد،  ,13

 -ث اًمٕمريب، سمػموتهـ، شمّمقير دار إطمٞم٤مء اًمؽما1681، 1ط

ـ، اعمجٛمع اًمث٘م٤مذم، أسمق ، يقؾمػ احلًاحلقار اإلؾمالُمل اعمًٞمحل: اًمٗمرص واًمتحدي٤مت ,13

 م-1008، 1فمٌل، اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة، ط

احلقار اًمٜمٍماين اإلؾمالُمل: د-حمٛمد اًمًحٞمؿ، ُمـ أسمح٤مث ٟمدوة احلقار ُمع أظمر ذم  ,18

 -ـه1407اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل، يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م سمج٤مُمٕم٦م اًمِم٤مرىم٦م، 

 ، دار اعمٜم٤مرة-1احلقار وآداسمف: اًمِمٞمخ د-ص٤مًمح سمـ محٞمد، ط ,17

 -هـ1400، دار اسمـ اجلقزي 1، طأمحد اًم٘م٤ميض دقمقة اًمت٘مري٥م سملم إدي٤من: ,10

زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد، اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، اًمرؾم٤مًم٦م، ط  ,02

 هـ-1428، 14

 هـ- 1402، 3اعمٕمروم٦م، سمػموت، طاًمًٜمـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜم٤ًَّمئل، دار  ,01

ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء : حمٛمد سمـ أمحد اًمذهٌل، حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ومج٤مقم٦م، ُم١مؾم٦ًم  ,00

 -هـ1420 ،0اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، ط

ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر، اًمٓمَّح٤موي، أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد، حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط،  ,06

 هـ-1413، سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 1ط

 هـ-1410احلج٤مج، حت٘مٞمؼ حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، )د-ط(، اًمّمحٞمح، ُمًٚمؿ سمـ  ,04

 -هـ1613 حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري، اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م، )د-ط(، إؾمت٤مٟمٌقل، اًمّمحٞمح، ,03

اًمٍماقم٤مت اًمٕمرىمٞم٦م واؾمت٘مرار اًمٕم٤ممل اعمٕم٤مس: د-أمحد وه٤ٌمن، دار اجل٤مُمٕم٦م اجلديدة،  ,03

 -م0221اإلؾمٙمٜمدري٦م، 

ئؾ واًمًػم، حمٛمد اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس اًمٞمٕمٛمري، شمٕمٚمٞمؼ قمٞمقن إصمر ذم ومٜمقن اعمٖم٤مزي واًمِمام ,08

 -هـ1414، 1إسمراهٞمؿ رُمْم٤من، دار اًم٘مٚمؿ، سمػموت، ط

ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكم اًمٕمً٘مالين، دار اًمري٤من،  ,07

 -هـ1428، 1اًم٘م٤مهرة، ط
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ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، أسمق اًمٗمرج زيـ اًمديـ قمٌد اًمرمحـ اسمـ رضم٥م،  ,00

 هـ-1418، اًمدُم٤مم، دار اسمـ اجلقزي، 1٘مٞمؼ:ـم٤مرق قمقض اهلل، طحت

اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، اًمٗمػموزآسم٤مدي، جمد اًمديـ حمٛمد سمـ يٕم٘مقب، وٌط: يقؾمػ اًمٌ٘م٤مقمل،  ,62

 -هـ-)د-ط(1413سمػموت، دار اًمٗمٙمر، 

اًمٙم٤مؿمػ ذم ُمٕمروم٦م ُمـ ًمف رواي٦م ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م، ًمٚمذهٌل، حت٘مٞمؼ حمٛمد قمقاُم٦م، ُم١مؾم٦ًم  ,61

 -هـ1416، 1رآن، طقمٚمقم اًم٘م

اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل، أسمق أمحد قمٌد اهلل سمـ قمدي، حت٘مٞمؼ قم٤مدل وقمكم، دار اًمٙمت٥م  ,60

 هـ-1417 1اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ط 

 -ًم٤ًمن اًمٕمرب اسمـ ُمٜمٔمقر، دار ص٤مدر، سمػموت-)د-ت(، )د-ط( ,66

٤ٌَّمن اًمًٌتل، حت٘مٞمؼ محدي اًمًٚمٗمل، دار اًمّمٛمٞمٕمل،  ,64 اعمجروطملم، ٕيب طم٤مشمؿ حمٛمد سمـ طم

 ـ-ه1402، 1اًمري٤مض، ط

 هـ-1413جمٛمقع ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: مجع اسمـ ىم٤مؾمؿ، جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد، اعمديٜم٦م،  ,63

، قمكم سمـ أمحد سمـ طمزم، حت٘مٞمؼ أمحد ؿم٤ميمر، دار اًمٗمٙمر، سمػموت ,63  -اعمحغمَّ

 -اعمدظمؾ إمم وم٘مف إىمٚمٞم٤مت: د-حمٛمد اًمٜمٝم٤مري، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت ,68

قمٌد اهلل، حت٘مٞمؼ ُمّمٓمٗمك قمٌد  اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم، احل٤ميمؿ، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ,67

 هـ-1411، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 1اًم٘م٤مدر، ط

 -هـ1402، 0اعمًٜمد : أمحد سمـ طمٜمٌؾ، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، ط ,60

ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م: أسمق احلًلم أمحد سمـ وم٤مرس، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمًالم ه٤مرون، دار  ,42
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