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ظدتذارغاضؼغئظػاال      

 

)دابػًا(ػعغئظػصبارػاضطضطاءػرضوػػ نورػدطدػاضخثالــــاذػاضدصتــــاألدتاضذغـــخػ      

 

)دابػًا(ػرضوػعغئظػصبارػاضطضطاء  

shfrhW 

 ططاضيػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػربدػاضوعابػأبوػدضغطان

 

رضوػعغئظػصبارػرضطاءػاألزعرػػػػػػػػ   سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػأحطدػططبدػربدػاضصرغم 

 

)دابػًا(ػرضوػعغئظػصبارػاضطضطاءػػ اركـــــورػشغسػاضطبـــــدصتاضذغـــخػاض   

 

اضططاصرةػأدتاذػاضطػغدةػواضطذاعب  سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػظاصرػبنػربدػاضصرغمػاضطػل 

 
أدتاذػاضتغدغرػورضوطهػػػػػػػػ خػاألدتاذػاضدصتورػزاعرػبنػرواضػاألضططيــسضغضظػاضذغ   

 

خػاألدتاذػاضدصتورػربدػاضرحطنػاضزظغديـــسضغضظػاضذغ أدتاذػاضثػاسظػاإلدالطغظ  

 

 سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػرغاضػبنػظاطيػاضدضطي أدتاذػأصولػاضغػه



 

  

   أرضاءػعغئظػاضتحرغر  

   

 رئغسػعغئظػاضتحرغر

ــرظـيـطدػاضػـنػطحـد.ػخـــاضـدػبأ.  

د.جاططظػاضطضكػخاض/أدتاذػاضطػغدةػواضطذاعبػاضططاصرةػ  

  

 
7 

أحــطدػآلػدـطـدػاضعــاطــــديػأ.د.  
.جاططظػاضطضكػخاضد/أدتاذػاضغػهػ  
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 د.طـحـطـدػبنػرضــيػاضــػرظــــي
جاططظػاضطضكػخاضد./ػأدتاذػاألظظطظػاضطذارك  

  

 
10 

 د.طـحـطـدػبنػدـاضمػاضذعغـــــبي
.جاططظػاضطضكػخاضد/األدتاذػاضطداردػبػدمػاضدراداتػاإلدالطغظػػػػػػػػ  
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 حطدػطػبلػاضدؼغضيد.ػررساتػأأ.
 اضغطنتطز/ػجاططظػ/ػاألدغانػرضمػأدتاذػ
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ربـدػاضـرزاقػطبـروكػباضطػروزأ.د.ػ  
.اضجزائرػ/2ضطغنػدبازغنػدطغفػأدتاذػاضغضدغظ/ػجاططظػطحطد  
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صطــــالػطـوضــــودػجحغــــــش.ػأ.د  
ظ/ػاضجزائراضططاصرة/ػجاططظػاألطغرػربداضػادرػػضضطضومػاإلدالطغأدتاذػاضطذاعبػ  
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 أ.د.طحطدػبنػظــــاسرػاضذـؼــــري

 أدتاذػاضدظظػورضوطؼا،ػورطغدػصضغظػاضذرغطظػوأصولػاضدغنػ/ػجاططظػاضطضكػخاضد.
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جبرغلػبنػطحطدػحدنػاضبصغضيػ.د.أ  

 رضوػعغئظػصبارػاضطضطاء،ػوأدتاذػأصولػاضغػه/ػجاططظػاضطضكػخاضد.
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ػغحــيػبنػربـدػاضضهػاضبصـــــــريػأ.د.  
 أدتاذػاضدظظػورضوطؼا/جاططظػاضطضكػخاضد.
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طظغــرةػبظتػطحطدػاضـدودــريػأ.د.  
.أدتاذػاضتغدغرػورضومػاضػرآن/ػجاططظػاإلطامػربداضرحطنػبنػسغصلػباضدطامػػػػ  
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ػذروطػاضظذر:ػ-أواًل
 البحث بالضوابط الرشظقة والسقاشات التعؾقؿقة وإكظؿة ادرظقة لؾؿؿؾؽة العربقة لؾسعودية.أن يتؼقد  .1

 أن يتصف البحث بإصالة واجلدة. .2

 التؼقد بؼواظد البحث العؾؿي ادتعارف ظؾقفا. .3

 يؿؽن لؾبحث أن يؽون جزًءا من كتاٍب لؾباحث، أو مستالً من رشالة كال هبا درجًة ظؾؿقًة. .4

 قد شبق كرشه ذم مـافذ كرش أخرى فال تتحؿل ادجؾة أية تبعات قاكوكقة حقال ذلك. إذا كان البحث .5

 أٓ يزيد ظدد كؾامت البحث ظن ظرشة آٓف كؾؿة، وذم حال الزيادة ظذ ذلك فقعامل باظتباره أكثر من بحث. .6

 يشتؿل ادؾخص ظذ: ظـوان البحث، ومشؽؾة البحث، وأشئؾته، وادـفج ادتبع، وأهم الـتائج. .7

تشتؿل مؼدمة البحث ظذ: ظـوان الدراشة، مشؽؾة البحث، أشئؾته، ادـفج ادتبع، الدراشات السابؼة، واإلضافة  .8

 العؾؿقة، ثم يذكر خمطط البحث وضريؼة ترتقبه.

ػتطضغطاتػاضظذر:ػ-ثاظًغا
اخلاص لؾؿجؾة ادوقعيؼدم الباحث ظؿؾه من خالل اإلرشال ظذ  -

 https://itcsvc.kku.edu.sa/KKU_ScientificJournals/faces/login.xhtml مدوًكا بـظام ،word:وفق أيت 

 كوع اخلطTraditional Arabic

 ( : واهلوامش وادراجع : 16كؿط ادتن ،)(18( والعـاوين )12.)

 ( كؾؿة.222مؾخص بالؾغتني العربقة واإلكجؾقزية ٓ يزيد ظن ) 

  إرفاق ما يثبت اظتامد ترمجة ادؾخص بالؾغة اإلكجؾقزية من مركز متخصص، بحقث يؽون اخلتم ظذ ذات السمجة

 ادرفق.pdfذم الـ 

 ،الدرجة العؾؿقة، التخصص الدققق، العؿل احلايل، أهم اإلكجازات  مؾخص السرة الذاتقة، يتضؿن: )آشم

 العؾؿقة، ظـوان ادراشؾة، والزيد اإللؽسوين، رقم اهلاتف(.

 .وضع هوامش كل صػحة ذم أشػؾفا؛ وتؽون أرقام احلوايش بني قوشني 

  :ل من خالل هذا الرابط  كتابة أيات الؼرآكقة وفق الرشم العثامين، معزوة ذم ادتن؛ وُُتَؿَّ

https://nashr.qurancomplex.gov.sa/site
  جيب أن تؽون بقاكات ادراجع ادؾحؼة ذم آخر البحث كامؾًة وغر خمتنة لؽل مرجع، وأن يؾتزم ذم كتابتفا

MLAبلشؾوب

ػتػاضتحصغمػواضظذر:إجراءاػ-ثاضًثا
 .ختضع مجقع البحوث لؾتحؽقم العؾؿي، وفق الؾوائح وإكظؿة والضوابط العؾؿقة ادتعارف ظؾقفا 

 .ترتقب البحوث ظـد كرشها خيضع ٓظتبارات فـقة، وإصل ذم ذلك مراظاة الستقب الزمـي 

  صورة كاكت.ُتتػظ ادجؾة بحؼفا ذم كرش البحث ذم العدد ادـاشب، أو إظادة كرشه ذم أي 

 .تعز ادواد ادـشورة ظن آراء كاتبقفا، وٓ تعز بالرضورة ظن رأي ادجؾة 

 

https://itcsvc.kku.edu.sa/KKU_ScientificJournals/faces/login.xhtml
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1 

 يُهج اإلسالو يف انرؼايم يغ انضؼف انثشري

 (حمًد تٍ سؼىد اإلساليٍح اإلياو)جايؼح  يها تُد جرٌس تٍ حمًد جرٌسد. 
[4-44]  

 
 

2 

ا انىاردج يفاألحادٌث واَثار 
ّ
ٌ
َ
ر
ُّ
ِى انث

ْ
ج

َ
)مجؼا ودراسح( وػالقرها تىتاء كىروَا َ  

 (جازاٌ)جايؼح  انرمحٍ تٍ ػًر تٍ أمحد املدخهً ػثدد. 

 
 

3 

 ػُد َؼًحٍ،  دراسح حدٌث
ٌ
هؼىَاٌِ يف اندٍَا واَخرجِ: يِسيار

َ
ىذاٌِ ي

َ
)ص  

 ػُد يصٍثحٍ(رواٌح ودراٌح
ٌ
ح
َّ
 ورَ

 (شقراء)جايؼح  يىن تُد حسني تٍ أمحد آل ضٍف اهلل اََسًد. 

 

 (انقصٍى)جايؼح  ػفاف تُد حمًد تٍ إتراهٍى انراشد احلًٍدد.  4

 
 

5 

ح تاالخرالف ػُه يف ػهم اندارقطًُ
ّ
ؼه

ُ
)مجؼًا ودراسح( أحادٌث ػىف األػراتً امل  

 (حمًد تٍ سؼىد اإلساليٍح اإلياو)جايؼح أمحد تٍ ذٌة تٍ محىد انؼرٍثً  د. 

 
 

6 

خار ػُد املدػىٌٍ 
ّ
يف ضىءواقغ ذؼسٌس اندػاج إىل اهلل نثقافح االد  

خطة املسجد احلراو( )دراسح حتهٍهٍح ػهى ػٍُح يٍ 2030رؤٌح املًهكح    
 (حمًد تٍ سؼىد اإلساليٍح اإلياو)جايؼح  ػثري تُد خاند انشههىبد. 

 
 

7 

)دراسح يقارَح( االسى انرجاري، يف انُظاو انسؼىدي وانفقه اإلساليًتانرصرف   

 (املهك خاند)جايؼح  اهلل سفراٌ ػثدتٍ أمحد د. 

 
 

8 

 يؼاجلح اإلسالو نهفقر يف ضىء انقرآٌ انكرٌى

 (األيريج َىرج تُد ػثد انرمحٍ)جايؼح  حمًد سهًٍاٌ انؼقٍم تُد نٍهىد. 

 
 

9 

دراسح ػقدٌح 2030انؼرتٍح انسؼىدٌح اهلىٌح انىطٍُح يف ضىء رؤٌح املًهكح   
 

 (شقراء)جايؼح  َادر تٍ تهار يرؼة انؼرٍثًد. 

 
 

10 

 
َ
هً

َ
ها و

َ
 ن

َ
ح
َّ
 ال ػِه

ُ
ه
َّ
هى َأَ

َ
كِهِ ػ

َ
ر
ْ
د
َ
ر
ْ
س

ُ
 يف ي

ُ
اكِى

َ
 احل

َّ
ص

َ
 انرً َ

ُ
ادٌِث

َ
اأَلح

 
ً
ح
َ
اس

َ
دِر

َ
ا و

ً
ؼ

ْ
ً

َ
اٌِ ج

َ
ابِ اإلمي

َ
 ِفً كِر

ٌ
ح
َّ
ه
َ
ؼ

ُ
 ي

 (اجلايؼح اإلساليٍح تاملدٌُح املُىرج) صاحل تٍ ػثد اهلل آل َاصر ػسرييد. 

[45-91] 

[92-124] 

 
يا قٍم ػُه شرع يٍ قثهُا وَسخ يف شرػُا يٍ يسائم االػرقاد )آٌاخ 

 [175-125] انرىحٍد أمنىذجًا( دراسح حتهٍهٍح اسرقرائٍح

[176-218] 

[219-260] 

[308-351] 

[261-307] 

[394-449] 

[352-393] 



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػبدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ىقُّٱ :هلالج لجاحلؿد هلل خالق اخلؾق، وجمزل الـعم والعطايا، وواهب الؽرامة اإلكساكقة كام قال 
 من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق
، والصالة والسالم ظذ أرشف اخلؾق قاضبة، ومعؾم إمة إول: حمؿد [72]اإلرساء: َّىن نن

 :وبعد              وظذ آله وأصحابه الطاهرين والتابعني هلم بنحساٍن إىل يوم الدين. ملسو هيلع هللا ىلص الصادق إمني 

أدل  العؾؿي ذم تاريخ البرشية وبروز أثر ذلك؛ وٓ ه ما ِمن صٍك ذم ِظَظم الدور الذي يؿثؾه البحُث فنكَّ 

زمـقٍة باشم ظن الثورة العؾؿقة وظن التـوير وكحوها من  ر آشم آصطالحي ذم أحؼاٍب ظذ هذا من تلثُ 

التصـقػات التي جاءت كتقجًة لتلثر الؽشف العؾؿي ذم مساِر التػؽِر، بل والـظرة إىل الوجود بؿختؾف 

َه آكتباَه إىل تفا أن ختؾق أولوياٍت وتوج  كائـاته، بحقث يليت البحث العؾؿي بؿثابِة الثورة التي باشتطاظ

 .مغؿورًة مل يطؾفا تلّمُل العؼِل البرشي حتى صاء اهلل له ذلك معؾوماٍت بؼقْت 

 :أمرين ذم غاية إمهقةوهذه ادؼدمة توجب 

رضورة تػريق الباحث العؾؿي ذم الدراشات الرشظقة بني مسائل العؾم ذم ذاته، وتاريخ العؾم،  أوهلام:

وبالتايل السقاقات التي كشلْت فقفا تؾك ادسائل وإفؽار؛ حتى يؽون ذم ملمٍن من آكحقاز الالصعوري إىل 

إىل العؾم واحلؼقؼِة ذم ذاهتا، بقـام هو  حازٌ ـوهو ٓ يشعر، بل لعؾه يظن بلكه م ةمدرشٍة أو ضائػٍة أو أيدلوجقا معقـ

أشر صورٍة كؿطقة كرشتفا الذاكرة الشعبقة وجعؾتفا ذم ملمٍن من مراجعات البحث العؾؿي  -ظـد التحؼقق-

 اجلاد.

التؼدير الؽبر لؾؿعرفة التي َتـُْتج ظن مسرِة البحث العؾؿي الؼائم  ظذ اإلكساكقة مـُح : يتعني ثاكقفام

وتوصقف ادعؾوم كام هو ذم ذاته. وجزء كبر من تؼديرها يؽؿن ذم  ادوضوظقةـفجقني مها: ظذ مرتؽزين م

، وآكطالق مـفا لبـاء الساكم ادعرذم السؾقم؛ وهذا يرجع إىل أٍس فؾسػي وجودي آظساف بـتائجفا

وأكه يستطقع  معرذم يؽؿن ذم رضورة الثؼة بالعؼل اإلكساين، سٍ ص ذم: أن احلق واحد ٓ يتعدد، وأخؾيت

ذم  إىل ادعؾوم كام يستطقع كؼؾه إىل غره، من خالل الؾغة والتجاِرب وغرها من أدواته التي باتْت  الوصول

 ظن التؽـولوجقا واشعًة ومتعددة.

 

  



 

، التي تتؿثل بشخصقة الباحث العؾؿي وأخالققاتهادتعؾق اجلاكب ومن هـا تليت رضورة التلكقد ظذ 

العؾؿقة، والصز، وامتالك ادفارات وإدوات الرضورية دجاله البحثي، وأمهفا ظـدي هـا هو ذم: إماكة 

 الشغف بؿجاله العؾؿي؛ الذي يعـي حبَّه ومحاشَته واتصاَله الدائم بتطور ادعرفة ذم جماله، بل واحلرص ظذ

 ته فقام يؼدمه من كتاباٍت ومعارف وخزات أخرى، بحقث جيد الباحث ذا مٍ متابعة ما يتعؾق بؿجاله من ظؾو

عد تُ  -بحسب ادفتؿني بتعريف البحث العؾؿي وكقػقته-ب...إلخ. وهذه السؿة ودمارِ  وكدواٍت  وحمارضاٍت 

حتؿقًا يعد ُتؿس الباحثني لالشتػسار حول ادشؽؾة التي تؽون "أحد أهم أركان صخصقة الباحث العؾؿي، فـ

الـاجحني مـفم. فعـدما تستؿع هلم وهم يتحدثون حول ذم حقز اهتاممفم من أهم الصػات ادؾحوطة لدى 

لقس  إىل أخرين. إذ يـتؼل إلقك صعورٌ  وُتػقزٍ  سٍ من السفل اكتؼال ما لدهيم من محاأظامهلم ودمارهبم، دمد أكه 

فؼط فقام إذا كان ادوضوع يوحي بمء مثر وصقق، ولؽن أيضا فقام يتعؾق بعالقة العؿل البحثي ذم جمآهتم 

ؿقة بادجتؿع حوهلم. ومن ثم يبدو أن العامل الرئقس ادؿقز وراء قرار أولئك إفراد كي يصبحوا باحثني العؾ

التي هي جماهلم البحثي. والسكقز ظذ هذا اجلاكب الذايت ذم صخصقة  "حبفم لؾامدة الدراشقةوظؾامء هو: 

قؼة تلثره ذم احلؼل العؾؿي وآجتامظي الباحث له دوره ادـعؽس ظذ رؤيته لؾبحث العؾؿي ذاته، وإدراكه حلؼ

س البحَث العؾؿي كؿفـٍة ُتؼق الربح ادايل، أو جمرد وطقػة متتاز وآقتصادي وكحوها؛ وبالتايل لن يامرِ 

 بالرتابة والروتني صلهنا صلن شائر ادفن التي يعتادها اإلكساُن بؿرور الوقت.

بة من الـظر والتعامل مع ت أثار السؾبقة ادسآكتباه إىل رضورة السكقز ظذ لػَت وهذا يستدظي 

ؾؿي لعـن اجلدة : فؼدان البحث العفاأمهالتي من الربح ادايل لؾباحث ٓ غر؛ وؼق البحث العؾؿي كؿفـٍة ُُت 

ها، كام شقػؼد البحث العؾؿي ـشل جراء البحث ظن مشؽالٍت والؽشف ظن معؾومات جديدة وإبرازي ذيال

الؾغة العؾؿقة العالقة وادـاهج ادالئؿة جلؿع وُتؾقل ادواد العؾؿقة التي تؼع بني  هيػؼدوظـن اخلقال واإلبداع، 

يـشل ظن هذا اجلاكب الذايت العؿقق واخلػي ذم صخصقة  -كام تالحظ-أيدي الباحثني؛ وهذا إثر الرجعي 

 عؾؿي.الباحث وكظرته إىل البحث ال

فنن اإلصارة إىل هذا إثر السؾبي ظذ معامؾة البحث العؾؿي كؿجرِد وطقػٍة يستوجب ظذ  وأخراً 

الباحث أن يدرك ثؼل ادسمولقة ادؾؼاة ظذ ظاتؼه، وحػظ إماكة العؾؿقة وآلتزام ادطؾق هبا ذم كل تعامؾه 

  .ودمرد إخالصٍ  بعرض كتائجه بؽل  بدايًة من مـفجه ذم مجع وُتؾقل ادعؾومات واكتفاًء  ،العؾؿي

 

  

 

3 

 رـتحريْال سُـْـئيرَ

 يّنِرْد القَمَّحَمُ نُبْ دُالِد. خَأ.
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 انرمحٍ تٍ ػًر تٍ أمحد املدخهً ػثدد. 
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 البخحملدص 

مجع ودراؾم٦م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم ٟمجؿ اًمثري٤م، وقمالىمتٝم٤م سمقسم٤مء قمٜمقان اًمٌح٨م: 

 يمقروٟم٤م-

( قم٤معمٞم٤م، وسمٚمقغ اًمقومٞم٤مت قمدة ُماليلم> اٟمتنم ;3,: ُمع شمٗمٌم وسم٤مء )يمقروٟم٤م يمقومٞمداعم٘مدُم٦م

ذم ُمقاىمع اًمتقاصؾ آضمتامقمل طمدي٨م: )إذا ـمٚمع ٟمجؿ اًمثري٤م ارشمٗمٕم٧م اًمٕم٤مُم٦م قمـ أهؾ اًمٌٚمد(، 

 اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمتحٚمٞمكم-ُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م: وأُمؾ اًمٜم٤مس ومٞمف ارشمٗم٤مع اًمقسم٤مء- 

قي٦م وأصم٤مر ذم ٟمجؿ اًمثري٤م، وُمٕمروم٦م شم٠مصمػمه٤م قمغم مجٞمع إطم٤مدي٨م اًمٜمٌ أهداف اًمٌح٨م:

 إوسمئ٦م وُمٜمٝم٤م يمقروٟم٤م وُمٕمروم٦م اًمّمحٞمح ُمـ اًمْمٕمٞمػ ذم احلدي٨م اًمٜمٌقي، وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمّمحٞمح٦م-

مل أىمػ قمغم سمح٨م ُمًت٘مؾ جيٛمع إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم اًمثري٤م،  اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م:

 ويٜم٤مىمش ارشم٤ٌمـمٝم٤م ُمع هذا اًمقسم٤مء-

قصٚم٧م ًمْمٕمػ طمدي٨م اًمقسم٤مء، وىمد سمٚمٖم٧م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر ذم وىمد شم ٟمتٞمج٦م اًمٌح٨م:

 (، ٟمّمٗمٝم٤م ُمـ ىمًؿ اعم٘مٌقل- 38اًمثري٤م )

 أطم٤مدي٨م اًمثري٤م، ـمٚمقع اًمٜمجؿ، ضم٤مئح٦م يمقروٟم٤م، اًمقسم٤مء- اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م:
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Abstract 

Research title: Collection and study of Hadiths and Traditions (Athar) 

mentioned about Pleiades (Thuraya) star, and their relationship to the 

Corona epidemic. Introduction: With the global spread of the Corona 

Covid-19 epidemic, and the number of deaths reaching several millions: A 

hadith spread on social media: (If the Pleiades (Thuraya) appears, the 

pandemic will disappear from the country's residents). People hoped that 

the epidemic would vanish. Research Methodology: Inductive Analytical 

Approach. Research Objectives: Collecting hadiths and Traditions (Athar) 

on Pleiades (Thuraya), knowing their effect on epidemics (including 

corona) and, distinguishing the correct from the weak hadith, and their 

accurate meanings. 

Previous studies: I have not found an independent study that combines 

hadiths and Traditions (Athar) on Pleiades (Thuraya) and its association to 

this epidemic. 

Research results: The hadith associated Pleiades (Thuraya) to epidemic is 

weak and among (16) hadiths and Traditions (Athar) in the Pleiades 

(Thuraya), half of them considered acceptable. 

Key words: Pleiades' (Thuraya) hadith, star rise, Corona pandemic, 

epidemic. 

 

 

  



 اًمرمحـ سمـ قمٛمر أمحد اعمدظمكم قمٌد : د-إقمداد     )مجٕم٤م ودراؾم٦م( وقمالىمتٝم٤م سمقسم٤مء يمقروٟم٤م َٟمْجِؿ اًمثَُّرّي٤م وأصم٤مر اًمقاردة ذمإطم٤مدي٨م  
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  >احلٛمد هلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل، وقمغم آًمف وصحٌف وُمـ وآه، أُم٤م سمٕمد

وم٘مد اهتؿ اًمٕمرب سمٛمٕمروم٦م اًمٜمجقم وأْوًَمْقه٤م قمٜم٤مي٦م وم٤مئ٘م٦م> يمقهن٤م شمٕمٞمٜمٝمؿ قمغم إدراك ُمٕم٤ممل 

يٜمزًمقن هب٤م ويٕمٞمِمقن ومٞمٝم٤م، ويرقمقن ومٞمٝم٤م إسمٚمٝمؿ اًمٓمرق اًمتل يًػمون ومٞمٝم٤م، وإُم٤ميمـ اًمتل 

وُم٤مؿمٞمتٝمؿ> ومٝمؿ ُأُم٦ٌم ذم طمؾ وشمرطم٤مل، ٓ ي٘مٞمٛمقن ذم ُمٙم٤من واطمد، يتتٌٕمقن آصم٤مر اعمٞم٤مه وشمٕم٤مؿمٞم٥م 

اًمٌالد، وٓ سمد هلؿ ُمـ ُمٕمروم٦م إوىم٤مت ذم فمٕمٜمٝمؿ وإىم٤مُمتٝمؿ، ومٚمٞمس هٜم٤مك ُمٕم٤ممل صم٤مسمت٦م قمغم إرض 

وشمٕمٚم٘مقا سمٙمقايمٌٝم٤م، وؿمٛمًٝم٤م وىمٛمره٤م، وىم٧م هيتدون هب٤م> ًمذا ؿمخّم٧م أسمّم٤مرهؿ إمم اًمًامء 

ـمٚمققمٝم٤م وُأومقهل٤م، وراىمٌقا حتريمٝم٤م قمغم ُمدار اًمٕم٤مم، واختذوا ُمٜمٝم٤م قمالُم٤مت هيتدون هب٤م ذم فمٚمامت 

يم٤من ُم٤ٌمطم٤م، ُمـ آهتداء هب٤م، وضمَٕمَٚمٝم٤م ُمقاىمٞم٧م ًمٚمٜم٤مس  اًمؼم واًمٌحر، وعم٤م ضم٤مء اإلؾمالم مل يامٟمع ُم٤م

٤مد شم٠مصمره٤م سمٛمقت أطمد أو طمٞم٤مشمف، وٟمزول اعمٓمر واحل٩ّم، وُمٜمع إو٤موم٦م احلقادث إًمٞمٝم٤م، واقمت٘م

 وهٌقب اًمريح-

 مػهل٘ البخح:

( اًمذي قمّؿ اًمٕم٤ممل أمجع، وإمم إقمداد ;3,م اٟمتنم وسم٤مء )يمقروٟم٤م يمقومٞمد;423ذم هن٤مي٦م قم٤مم 

ُمرايمز اًمٌحقث  زاًم٧مٚمٞمقن ٟمًٛم٦م، وٓاعمٟمّمػ و ُمـ ُمٚمٞمقناًمقومٞم٤مت  ىم٤مرسم٧م أقمدادهذا اًمٌح٨م 

ؾم٥ٌم هذا اًمقسم٤مء واٟمتِم٤مره، وو٤مق اًمٜم٤ّمس  وحت٤مول اًمتٕمرف قمغمقم٘م٤مر ٟم٤مضمع،  شمٌح٨م قمـاًمٓمٌٞم٦م 

ُمـ إضمراءات احلٔمر اًمتل اوٓمرت إمم اخت٤مذه٤م دول اًمٕم٤ممل ًمٚمحّد ُمـ شمٗمٌم اعمرض، واٟمتنم ذم 

ُمقاىمع اًمتقاصؾ آضمتامقمل ٟمّم٤مئح وإرؿم٤مدات وأطم٤مدي٨م وآصم٤مر وأىمقال، ُمـ ُمّم٤مدر ُمقصمقىم٦م، 

إذا ـمٚمع ٟمجؿ اًمثري٤م ارشمٗمٕم٧م اًمٕم٤مه٦م قمـ أهؾ وأظمرى جمٝمقًم٦م، ويم٤من مم٤م اٟمتنم وذاع طمدي٨م: )

اًمٌٚمد(، ويم٤من اٟمتِم٤مر هذا احلدي٨م ىمٌٞمؾ ـمٚمقع اًمثري٤م سمٌْمٕم٦م أؾم٤مسمٞمع، وشمٕمٚمؼ اًمٜم٤مس سمف، وأُّمٚمقا 

ذم اًمٜمّمػ إظمػم ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من، واًمقسم٤مء   ه3663قمٚمٞمف أُم٤مل، وـمٚمٕم٧م اًمثري٤م هذا اًمٕم٤مم 

٤م، وحت٘مٞمؼ اًمٙمالم ومٞمٝم٤م، واؾمتجالء ذم ضاوشمف! ومٕمزُم٧ُم قمغم مجع ـمرق هذا احلدي٨م، وشم٘مّّمٞمٝم

ـّ زم أن ُأوؾّمع اًمٌح٨م جلٛمع يمّؾ ُم٤م يتٕمّٚمؼ سمٜمجؿ اًمثري٤م ُمـ إطم٤مدي٨م وأصم٤مر،  ُمٕمٜم٤مه٤م، صمّؿ قم

وُأظمّرضمٝم٤م خترجي٤م قمٚمٛمٞم٤م، يمام ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد: احلدي٨م إذا مل دمٛمع ـمرىمف مل شمٗمٝمٛمف، وىمقل سمـ 
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وُمـ هٜم٤م ٟمِم٠مت ومٙمرة هذا اًمٌح٨م ًمتحٛمؾ ذم  >(3)اعمديٜمل: اًم٤ٌمب إذا مل دمٛمع ـمرىمف مل يتٌلم ظمٓم١مه

 ـمٞم٤مهت٤م اإلضم٤مسم٦م قمـ هذه اًمت٤ًمؤٓت:

 ُم٤م هق ٟمجؿ اًمثري٤م، وُمتك ـمٚمققمف؟ -3

 ُم٤م إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم ٟمجؿ اًمثري٤م؟ -4

 ُم٤م أصم٤مر اًمقاردة ذم ٟمجؿ اًمثري٤م؟ -5

 ُم٤م قمالىم٦م ٟمجؿ اًمثري٤م سم٤مٕوسمئ٦م واًمٕم٤مه٤مت؟ -6

 ُم٤م صح٦م طمدي٨م ارشمٗم٤مع اًمٕم٤مه٤مت قمٜمد ـمٚمقع اًمثري٤م؟ -7

 اًمٕم٤مه٤مت اًمتل شمرشمٗمع سمٓمٚمققمف؟ ُم٤م هل -8

 ُم٤م شمقضمٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ هلذا احلدي٨م؟ -9

  أٍنٔ٘ املْضْع:

 شمٙمٛمـ أمهٞم٦م اعمقوقع ومٞمام ي٠ميت:

اًمتٕمرف قمغم سمٕمض ظمّم٤مئص اًمٕمرب ذم ُمٕمرومتٝمؿ ًمٕمٚمؿ اًمٜمجقم، وُمٜم٤مزل اًم٘مٛمر وقمدده٤م  -3

 وأؾمامئٝم٤م-

وإطم٤مدي٨م ُمٕمروم٦م ٟمجؿ اًمثري٤م، واهتامم اًمٕمرب سمف ظم٤مص٦م، وقمٚمؿ اًمٜمجقم ًمدى اعمحّدصملم،  -4

 وأصم٤مر اًمقاردة ذم اًمثري٤م-

 ُمٕمروم٦م آراء اًمٜم٘م٤مد وطمٙمٛمٝمؿ قمغم طمدي٨م ارشمٗم٤مع اًمقسم٤مء- -5

 ُمٕمروم٦م اًمٕم٤مه٦م اًمتل شمرشمٗمع سمٓمٚمقع ٟمجؿ اًمثري٤م- -6

 أضباب اختٔاز املْضْع:

واؾمتحقاذه قمغم  ،(;3,يم٤من ؾم٥ٌم اظمتٞم٤مر هذا اعمقوقع هق اٟمتِم٤مر وسم٤مء )يمقروٟم٤م يمقومٞمد

 ذم جم٤مًمًٝمؿ قمغم اظمتالف ُمًتقي٤مهتؿ-اهتامُم٤مت اًمٜم٤مس طمتك أصٌح طمديثٝمؿ 

 

                                                           

: أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي )اعمتقرم: ، اخلٓمٞم٥ماٟمٔمر: اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًم٤ًمُمع (3)

 -4.434اًمري٤مض  ,اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف ،هـ( اعمح٘مؼ: د- حمٛمقد اًمٓمح٤من685
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 الدزاضات الطابك٘:

ًمٙمـ رأي٧م  ،سمحث٧م قمـ دراؾم٤مت ؾم٤مسم٘م٦م دمٛمع أطم٤مدي٨م وآصم٤مر ٟمجؿ اًمثري٤م ومٚمؿ أضمد ذًمؽ

رؾم٤مًمتلم صٖمػميـ، وسمحث٤م، شمتحّدث قمـ ضمزئٞم٦م واطمدة ُمـ سمحثل، هل: اًمٙمالم قمغم طمدي٨م رومع 

 هل:حمّٙمٛم٦م، و اًمقسم٤مء قمٜمد ـمٚمقع اًمثري٤م، ويمٚمٝم٤م همػم ُمٓمٌققم٦م وٓ

رؾم٤مًم٦م سمٕمٜمقان: هؾ يرشمٗمع وسم٤مء يمقروٟم٤م قمٜمد ـمٚمقع ٟمجؿ اًمثري٤م، ًمٚمديمتقر ؾمٕمد وٞمدان 

اًمًٌٞمٕمل، وشم٘مع ذم أرسمع قمنمة صٗمح٦م، ُمت٤ٌمقمدة إؾمٓمر، ضمٕمٚمٝم٤م ذم أرسمٕم٦م ُم٤ٌمطم٨م، واًمٙمالم 

ومٞمٝم٤م خمتٍم ضمدا، طمقل: شمٕمريػ ٟمجؿ اًمثري٤م، ووىم٧م ـمٚمققمٝم٤م، واًمٙمالم قمغم طمدي٨م رومع اًمٕم٤مه٦م 

 ّم٤مر، وشمقضمٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٚمحدي٨م، وهل وم٘مٝمٞم٦م ذم اجلٛمٚم٦م-قمٜمد ـمٚمقع اًمٜمجؿ سم٤مظمت

رؾم٤مًم٦م سمٕمٜمقان: اعمٝمٞم٤م ذم ـمٚمقع اًمثري٤م، شم٠مًمٞمػ: ًمٞم٨م سمـ أُملم اًمٕمٚمقاين، وهل ٓ ختتٚمػ 

يمثػما قمـ ؾم٤مسم٘متٝم٤م إٓ ذم ـمري٘م٦م اًمتخري٩م، وقمدد اًمّمٗمح٤مت، ومٕمدد صٗمح٤مهت٤م صمالث وقمنمون 

 واحلٙمؿ قمٚمٞمف، وسمٞم٤من اعمراد ُمٜمف-صٗمح٦م، وضمٕمٚمٝم٤م ذم ُمٌح٨م واطمد، شمْمّٛمـ: ختري٩م احلدي٨م، 

قمٌد اهلل  :وأُّم٤م اًمٌح٨م ومٝمق سمٕمٜمقان: اًمتٌٞم٤من حل٘مٞم٘م٦م فمٝمقر يمقروٟم٤م ُمع ـمٚمقع اًمثري٤م، ًمٚمِمٞمخ

سمـ حمٛمد إٟمّم٤مري، وهق يتٙمقن ُمـ ؾمت٦م قمٜم٤مويـ، طمقل طمدي٨م ٟمجؿ اًمثري٤م، شم٘مع ذم صمالث 

ًمٚمِمٞمخ قمغم  وَخًلم صٗمح٦م، ُمٜمِمقر قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م، وأصٚمف صمالصم٦م ًم٘م٤مءات ُمًجٚمف

 ُمقىمع )اًمٞمقشمٞمقب(-

وىمد اشمٗمؼ سمحثل ُمٕمٝمؿ ذم اًمٙمالم إمج٤مٓ قمغم طمدي٨م واطمد وم٘مط، هق طمدي٨م رومع اًمقسم٤مء، 

 واخلالف طمقًمف-

واظمتٚمػ سمحثل قمٜمٝمؿ ذم يمقٟمف ُمتخّمص ذم ختري٩م مجٞمع إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم 

ٟمجؿ اًمثري٤م سمِمٙمؾ قم٤مّم، واًمتل سمٚمٖم٧م َخ٦ًم قمنم طمديث٤م وأصمرا، سمام ومٞمٝم٤م احلدي٨م اًمقارد ذم 

اًمرؾم٤مًمتلم وسمح٨م اًمِمٞمخ، ُمع ذيمري ًمٚمٛم٘مّمقد سم٤مًمٕم٤مه٦م سم٤مظمتّم٤مر، سمح٥ًم ُم٤م ىمرره أهؾ 

اًم٘مرـمٌل وٟمحقهؿ، واظمتٚمػ سمحثل أيْم٤م قمٜمٝمؿ ذم ـمري٘م٦م احلدي٨م يم٤مسمـ قمٌد اًمؼم واًمٜمقوي و

اًمٕمرض واًمٕمزو واعمٜم٤مىمِم٦م، واًمتقؾمع ذم اًمتخري٩م سمٓمري٘م٦م قمٚمٛمٞم٦م، واًمت٘مديؿ سمتٛمٝمٞمد قمـ شمٕمريػ 
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ٟمجؿ اًمثري٤م واًمٜمقء، واًمثري٤م قمٜمد اًمٕمرب، وقمٚمؿ اًمٜمجقم ًمدى اعمًٚمٛملم، وٟم٘مقل ُمٝمّٛم٦م وزي٤مدات 

 أظمرى ذم ذًمؽ- 

اشمٗمؼ ُمع سمحثل ذم اًمٙمالم قمغم طمدي٨م واطمد وم٘مط، وم٘مد أُّم٤م سمح٨م اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري اًمذي 

اظمتٚمػ سمحثل قمـ سمحثف اظمتالوم٤م ضمذري٤م، سمام ذم ذًمؽ ٟمتٞمج٦م احلٙمؿ قمغم احلدي٨م، سمٞمٜمام يم٤من سمح٨م 

٤ٌّم قمغم اًمرّد قمغم اًمذيـ ظم٤مًمٗمٝمؿ، وإيراد آقمؽماو٤مت قمٚمٞمٝمؿ، سم٠مًمٗم٤مظ ُمًجققم٦م،  اًمِمٞمخ ُمٜمّم

اًمتل ختّص اًمٌنم واًمثٛمر، وأن وىمرر أن احلدي٨م قم٤مم ذم ذه٤مب يمؾ اًمٕم٤مه٤مت وأوم٤مت 

اظمتّم٤مصف سمٕم٤مه٤مت اًمٌنم أومم ًمدًٓم٦م إًمٗم٤مظ اًمتل صححٝم٤م، يمام ىمرر اًمِمٞمخ أن ـمٚمقع اًمثري٤م ٓ 

سمذه٤مب اًمٕم٤مه٦م قمـ اًمثٛمر سم٤مقمت٤ٌمر أن ومّمقل اًمًٜم٦م شمتٖمػم، ورسمام واومؼ ذًمؽ زُم٤من اسمـ قمالىم٦م ًمف 

وم٠مظمٓم٠م ذم شمٕمٛمٞمٛمف قمغم اًمزُم٤من واعمٙم٤من، يمام ىمرر أن اعمخ٤مًمٗملم أدظمٚمقا  اضمتٝمد قمٛمر وأٟمف 

هنك رؾمقل ": ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر "إذا ـمٚمع اًمٜمجؿ ذا ص٤ٌمح، رومٕم٧م اًمٕم٤مه٦م"طمدي٨م أيب هريرة 

 -"قمـ سمٞمع اًمثامر طمتك شمذه٥م اًمٕم٤مه٦م، ىمٚم٧م: وُمتك ذاك؟ ىم٤مل: طمتك شمٓمٚمع اًمثري٤م طاهلل 

وذًمؽ ّٕٟمف ىمّرر أّن ضمرح  >٨م رومع اًمقسم٤مءوىمد اظمتٚمػ قمـ سمحثل سم٠مّن اًمِمٞمخ صحح طمدي

ؾ، وأيب طمٜمٞمٗم٦م، ضمرح ُمٌٝمؿ ٓ ي٘م٤موم شمٕمديؾ همػمهؿ يم٤مسمـ اعمديٜمل وص٤مًمح ياًمٜمّ٘م٤مد ًمراو ًْ ٞمف: قِم

ضمزرة واسمـ ُمٕملم ذم أطمد أىمقاًمف، وّٕن رواي٤مت احلدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م جيؼم سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤م، وًمتح٘مؼ 

 ػموس يمقروٟم٤م!اًمٜمٌقءة اًمقاردة ذم احلدي٨م سم٤مٟمخٗم٤مض أقمداد اعمّم٤مسملم سمٗم

ُمٜمٝم٤م: ُمداره قمغم إؾمٜم٤مديـ وٕمٞمٗملم، وىمد  ،واحلدي٨م وّٕمٗمُتف ذم سمحثل هذا ًمٕمّدة أُمقر

 واسمـ قمدي، وُمـ كمأورده اًمٜم٘م٤مد وٛمـ إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمتل اٟمت٘مدت قمغم ُمـ رواه٤م يم٤مًمٕم٘مٞم

ؾ، وأيب طمٜمٞمٗم٦م هؿ ضمٝم٤مسمذة اًمٜمّ٘م٤مد، وضمرطمٝمؿ ُمٗمّن،  ًْ طمٙمؿ سم٤مًمْمٕمػ قمغم راويٞمف اًمْمٕمٞمٗملم: قِم

ًمٌخ٤مري، وُمًٚمؿ، واًمٜم٤ًمئل، واسمـ قمدي، وهمػمهؿ ممـ هلؿ قمٜم٤مي٦م وم٤مئ٘م٦م سم٤محلدي٨م ضمٕمٚم٧م يم٤م

 -أىمقاهلؿ ُم٘مدُم٦م قمغم همػمهؿ، واسمـ ُمٕملم اًمذي اؾمتِمٝمد سمف اًمِمٞمخ، ىمد وٕمٗمٝمام ذم أطمد أىمقاًمف

وُمع وٕمػ إؾمٜم٤مد احلدي٨م وم٘مد اظمتٚمٗم٤م ذم ًمٗمٔمف اظمتالوم٤م يمثػما سملم إـمالق اًمٜمجؿ وشم٘مٞمٞمد اًمٕم٤مه٦م 

ٙمؿ سمْمٕمٗمف إًم٤ٌمين، وأُّم٤م شم٘مقي٦م رواي٤مت احلدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م، ومٞمٛمٜمع ُمـ ذًمؽ واًمٕمٙمس، وهبذا طم

وضمقد اًمٜمٙم٤مرة ومٞمٝم٤م، واحلدي٨م إذا يم٤من ومٞمف ؿمذوذ أو ٟمٙم٤مرة ٓ يت٘مّقى ـ يمام ؾمٞم٠ميت ـ واحلدي٨م ىمد 



 اًمرمحـ سمـ قمٛمر أمحد اعمدظمكم قمٌد : د-إقمداد     )مجٕم٤م ودراؾم٦م( وقمالىمتٝم٤م سمقسم٤مء يمقروٟم٤م َٟمْجِؿ اًمثَُّرّي٤م وأصم٤مر اًمقاردة ذمإطم٤مدي٨م  

        74 
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أـمٌؼ أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤محلدي٨م قمغم شمْمٕمٞمٗمف، وعمزيد اًمدىّم٦م ذم احلٙمؿ وم٘مد شمتٌٕم٧م مجٞمع أطم٤مدي٨م 

ؾ ذم يمت٥م ا ًْ حلدي٨م، ومقضمدت أهؾ احلدي٨م يْمٕمٗمقهن٤م سمًٌٌف، إٓ ُم٤مورد ُمـ ـمريؼ اًمراوي قِم

 أظمرى همػم ـمري٘مف، وؾمٞم٠ميت يمّؾ ذًمؽ ذم ُمقوٕمف، واهلل اعمقومؼ-

 ميَج البخح:

ىمٛم٧م سمٙمت٤مسم٦م أي٤مت سم٤مًمرؾمؿ اًمٕمثامين، وقمزوه٤م إمم ؾمقره٤م، ُمٕمتٛمدا قمغم شمٓمٌٞمؼ ُمّمحػ  -3

 اعمديٜم٦م ًمٚمٜمنم احل٤مؾمقيب-

إطم٤مدي٨م اًمتل ذم اًمّمحٞمحلم أو أطمدمه٤م ايمتٗمٞم٧م ومٞمٝم٤م سم٤مًمٕمزو إًمٞمٝمام، إٓ ُم٤م ٟمدر، واوٕم٤م  -4

 رىمؿ احلدي٨م سملم ىمقؾملم- 

إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم همػم اًمّمحٞمحلم ىمٛم٧م سمتخرجيٝم٤م، وٟم٘مؾ يمالم اًمٜمّ٘م٤مد ذم احلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م  -5

 وُمٜم٤مىمِمتف طم٥ًم ىمقاقمد اعمحدصملم، واوٕم٤م رىمؿ احلدي٨م سملم ىمقؾملم، وإن مل ,إن وضمد,

 شمٙمـ إطم٤مدي٨م ُمرىّمٛم٦م وم٤ميمتٗمٞم٧م سم٤مجلزء واًمّمٗمح٦م-

 ضمٕمٚم٧م قمٜم٤مويـ خمتٍمة ًمألطم٤مدي٨م وأصم٤مر- -6

ذطم٧م اًمٖمري٥م، وقمروم٧م سم٤مُٕم٤ميمـ، ومل أشمرضمؿ وٌٓم٧م سم٤مًمِمٙمؾ اًمٙمٚمامت اعمِْمٙمٚم٦م، و -7

 ًمٚمرواة هم٤مًم٤ٌم-

ذيمرت سمٞم٤مٟم٤مت اعمراضمع قمٜمد أول ورود هل٤م، صمؿ ومّمٚم٧م سمٞم٤مٟم٤مهت٤م ذم ومٝمرس اعمّم٤مدر  -8

 واعمراضمع-

وقمالىمتٝم٤م سمقسم٤مء  َٟمْجِؿ اًمثَُّرّي٤م: إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم) ان اًمٌح٨م:وضمٕمٚم٧م قمٜمق

 (-ودراؾم٦مً  مجٕم٤مً ، يمقروٟم٤م

  خط٘ البخح:

وذًمؽ  ،ُم٘مدُم٦م، ومتٝمٞمد، وصمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م، وظم٤ممت٦م :اىمتْم٧م ـمٌٞمٕم٦م اًمٌح٨م أن يٙمقن ُمـ

 قمغم اًمٜمحق أيت:

طمٙمؿ قمٚمؿ اًمٜمجقم قمٜمد اًمتٕمريػ سم٤مًمثري٤م وإًمٗم٤مظ ذات اًمٕمالىم٦م وسمٞم٤من : ، وومٞمفاًمتٛمٝمٞمد

 اًمٕمرب:
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قمٜمد  طمٙمؿ قمٚمؿ اًمٜمجقمواًمث٤مين:  -وومٞمف صمالصم٦م ومروع: إّول: شمٕمريػ ٟمجؿ اًمثري٤م واًمٜمقء

 -واًمث٤مًم٨م: قمٚمؿ اًمٜمجقم ًمدى اعمحّدصملم وهمػمهؿ ُمـ اعمّمٜمّٗملم -اًمٕمرب

 ي٠ميت: ، وىمد اؿمتٛمؾ قمغم ُم٤ماعمٌح٨م إّول: إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم ٟمجؿ اًمثري٤م

 ُم٤م ضم٤مء ذم ومْمؾ أيب سمٙمر-  -3

 ُم٤م ضم٤مء ذم ومْمؾ أسمٜم٤مء وم٤مرس- -4

 ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ ومْمقل اًمٙمالم- -5

 ُم٤م ضم٤مء ذم وؾمقؾم٦م اًمّمدر- -6

 ُم٤م ضم٤مء ذم يمثرة قمدد ظمٚمٗم٤مء سمٜمل اًمٕم٤ٌمس- -7

 ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ اًمتٜمٗمؾ سمٕمد اًمٕمٍم- -8

 ُم٤م ضم٤مء ذم اًمتحذير ُمـ اًمقٓي٦م واإلُم٤مرة- -9

 ُم٤م ضم٤مء ذم شمٗمًػم اًمٖم٤مؾمؼ-  -:

 ح اًمثامر قمٜمد ـمٚمقع اًمثري٤م-ُم٤م ضم٤مء ذم صال -;

 ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ سمٞمع اًمثامر ىمٌؾ سمدو صالطمٝم٤م-  -32

 ي٠ميت: وىمد اؿمتٛمؾ قمغم ُم٤ماعمٌح٨م اًمث٤مين: أصم٤مر اًمقاردة ذم ٟمجؿ اًمثري٤م، 

 ُم٤مضم٤مء ذم ومْمؾ أهؾ اعمديٜم٦م- ,3

 ُم٤م ضم٤مء ذم حتري إوىم٤مت اًمتل يرضمك ومٞمٝم٤م اعمٓمر- ,4

 ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ اًم٘مّمص-  ,5

 قمـ اعمراء ذم اًمديـ-ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل  ,6

 اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: هؾ شمرشمٗمع اًمٕم٤مه٤مت قمٜمد ـمٚمقع اًمثري٤م؟

شمْمٛمٜم٧م: مجع ـمرق ورواي٤مت طمدي٨م رومع اًمقسم٤مء قمٜمد ـمٚمقع اًمثري٤م،  ،وومٞمف صمالصم٦م ومروع

وخترجيف سمتقؾّمع، واحلٙمؿ قمٚمٞمف، وُمٜم٤مىمِم٦م يمالم اًمٜم٘م٤مد طمقًمف، صمؿ سمٞم٤من ُمٕمٜم٤مه، وقمالىم٦م ذًمؽ سمقسم٤مء 

 يمقروٟم٤م-

  اعمراضمع-صمؿ اخل٤ممت٦م، صمؿ 
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أؾم٠مل اهلل اًمٕمكّم اًم٘مدير، اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم، أن يٕمّجؾ سمٙمِمػ هذا اًمقسم٤مء قمـ ظمٚم٘مف، ويدومع 

يم٤مؿمػ ًمف إٓ هق،  قمٜم٤ّم اًمٌالء، ويرطمؿ اًمٕم٤ٌمد، ويٚمٓمػ سم٤مًمٌالد، ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘م٤مدر قمغم رومٕمف، ٓ

 -واهلل اعمقومؼ، ىمقة ًمٜم٤م إٓ سم٤مهلل، وهق طمًٌٜم٤م وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ طمقل وٓ وٓ
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 تنَٔدال

 اًمتٕمريػ سم٤مًمثري٤م وإًمٗم٤مظ ذات اًمٕمالىم٦م وسمٞم٤من طمٙمؿ قمٚمؿ اًمٜمجقم قمٜمد اًمٕمرب-: وومٞمف

 :وومٞمف صمالصم٦م ومروع

ّّل: تعسٓف جنه الجسٓا ّاليْٛ:  الفسع األ

أورد ذم هذا اعمٌح٨م سمٕمض اًمٜم٘مقل قمـ أئٛم٦م اًمٚمٖم٦م، وأهؾ اًمٗمٚمؽ اًمقاردة طمقل اًمثري٤م، 

صحٞمح، يدل قمغم ـمٚمقع وفمٝمقر، وَٟمَجؿ وهل: ىم٤مل اسمـ وم٤مرس: اًمٜمقن واجلٞمؿ واعمٞمؿ أصؾ 

اًمٜمْجؿ: ـمٚمع، وٟمَجؿ اًمًـ واًم٘مرن: ـمٚمٕم٤م، واًمٜمْجؿ: اًمثري٤م، اؾمؿ هل٤م، وإذا ىم٤مًمقا: ـمٚمع اًمٜمجؿ، 

وىم٤مل اًمرازي: واًمٜمجؿ اًمقىم٧م اعميوب، وُمٜمف ؾمٛمل اعمٜمجؿ، وي٘م٤مل: ٟمجؿ  ،(3)وم٢مهنؿ يريدوهن٤م

 رثٱُّٱٱ:شمٕم٤ممم اعم٤مل شمٜمجٞمام، إذا أداه ٟمجقُم٤م، واًمٜمجؿ ُمـ اًمٜم٤ٌمت ُم٤م مل يٙمـ قمغم ؾم٤مق، ىم٤مل اهلل

وىم٤مل اجلقهري: واًمٜمجؿ: اًمٙمقيم٥م، واًمٜمجؿ: اًمثري٤م، وهق  (4)[8اًمرمحـ: ]َّمثنث زث

اؾمؿ هل٤م قمَٚمؿ، ُمثؾ زيد وقمٛمرو، وم٢مذا ىم٤مًمقا: ـمٚمع اًمٜمجؿ، يريدون اًمثري٤م، وإن أظمرضم٧م ُمٜمف 

، وضم٤مء ذم ُمٕمجؿ ُمتـ اًمٚمٖم٦م: ؾمٛمٞم٧م سمف ًمثروهت٤م ذم قمدد ٟمجقُمٝم٤م أو ًمٖمزارة (5)إًمػ واًمالم شمٜمٙمر

 -(6)ٟمقئٝم٤م

اًمثري٤م، ويمؾ ُمٜمزل ُمـ ُمٜم٤مزل اًم٘مٛمر ٟمجؿ، ويمؾ يمقيم٥م وىم٤مل اًمّم٤مطم٥م سمـ قم٤ٌمد: اًمٜمجؿ: 

وىم٤مل اخلٚمٞمؾ: ويمؾ يمقيم٥م ُمـ أقمالم اًمٙمقايم٥م يًٛمك ٟمجام، واًمٜمجقم دمٛمع اًمٙمقايم٥م -  (7)ٟمجؿ

                                                           

 )م;9;3.هـ;;35ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، أمحد سمـ وم٤مرس اًم٘مزويٜمل اًمرازي، حت٘مٞمؼ قمٌد اًمًالم ه٤مرون، )دار اًمٗمٙمر  (3)

7.5;8- 

اًمدار  ،)سمػموت: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦مخمت٤مر اًمّمح٤مح، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمرازي، حت٘مٞمؼ يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد،  (4)

 -527، ص: 3م( ط: ;;;3.هـ3642اًمٜمٛمقذضمٞم٦م 

اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م، إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري، حت٘مٞمؼ أمحد قمٌد اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر، )سمػموت: دار اًمٕمٚمؿ  (5)

 -;7.425، 6م( ط: 9:;3.هـ3629ًمٚمٛماليلم 

 -3.654هـ( 35:2 , 3599ٙمت٦ٌم احلٞم٤مة ُمٕمجؿ ُمتـ اًمٚمٖم٦م، أمحد رو٤م، )سمػموت: دار ُم (6)

 -9.354، 3هـ( ط: 3636اعمحٞمط ذم اًمٚمٖم٦م، إؾمامقمٞمؾ سمـ قم٤ٌمد، )ًمٌٜم٤من: قم٤ممل اًمٙمت٥م  (7)
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 ىق يفُّٱيمٚمٝم٤م، وي٘م٤مل عمـ شمٗمٙمر ذم أُمره ًمٞمٜمٔمر يمٞمػ يدسمره: ٟمٔمر اًمٜمجقم، وقمـ احلًـ: 

 -(3)شمٗمٙمر ُم٤م اًمذي يٍمومٝمؿ قمٜمف إذا يمٚمٗمقه اخلروج ُمٕمٝمؿ :، أي[::اًمّم٤موم٤مت: ]َّاكلك يق

وىم٤مل اسمـ إصمػم: اًمٜمجؿ ذم إصؾ: اؾمؿ ًمٙمؾ واطمد ُمـ يمقايم٥م اًمًامء، ومجٕمف: ٟمجقم، 

وهق سم٤مًمثري٤م أظمص، ضمٕمٚمقه قمٚمام هل٤م، وم٢مذا أـمٚمؼ وم٢مٟمام يراد سمف هل، وهل اعمرادة ذم هذا احلدي٨م، 

ظمٗمٞم٦م يمثػمة اًمٕمدد، واًمٕمرب شمزقمؿ أن سملم وي٘م٤مل: إن ظمالل أٟمجؿ اًمثري٤م اًمٔم٤مهرة يمقايم٥م 

ـمٚمققمٝم٤م وهمروهب٤م أُمراو٤م ووسم٤مء، وقم٤مه٤مت ذم اًمٜم٤مس واإلسمؾ واًمثامر، وـمٚمققمٝم٤م قمٜمد اًمّمٌح، 

وذًمؽ ذم اًمٕمنم إوؾمط ُمـ أي٤مر، وؾم٘مقـمٝم٤م ُمع اًمّمٌح ذم اًمٕمنم إوؾمط ُمـ شمنميـ أظمر، 

ك سم٘مرهب٤م ُمـ اًمِمٛمس ىمٌٚمٝم٤م  ًمٞمٚم٦م> ٕهن٤م ختٗملموُمدة ُمٖمٞمٌٝم٤م سمحٞم٨م ٓ شمٌٍم ذم اًمٚمٞمؾ ٟمٞمػ وَخً

 -(4)وسمٕمده٤م، وم٢مذا سمٕمدت قمٜمٝم٤م فمٝمرت ذم اًمنمق وىم٧م اًمّمٌح

وىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر: واًمثري٤م: ُمـ اًمٙمقايم٥م، ؾمٛمٞم٧م ًمٖمزارة ٟمقئٝم٤م، وىمٞمؾ: ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ 

ًمٙمثرة يمقايمٌٝم٤م ُمع صٖمر ُمرآهت٤م، ومٙم٠مهن٤م يمثػمة اًمٕمدد سم٤مإلو٤موم٦م إمم وٞمؼ اعمحؾ، ٓ يتٙمٚمؿ سمف إٓ 

ضمٝم٦م اًمتٙمٌػم----، واًمثري٤م: اًمٜمجؿ اعمٕمروف، وي٘م٤مل: إن ظمالل أٟمجؿ ُمّمٖمرا، وهق شمّمٖمػم قمغم 

اًمثري٤م اًمٔم٤مهرة يمقايم٥م ظمٗمٞم٦م يمثػمة اًمٕمدد، واًمثروة: ًمٞمٚم٦م يٚمت٘مل اًم٘مٛمر واًمثري٤م، واًمثري٤م ُمـ 

 -(5)اًمنج: قمغم اًمتِمٌٞمف سم٤مًمثري٤م ُمـ اًمٜمجقم

وىم٤مل اًمٗمٞمقُمل: اًمٜمجؿ: اًمٙمقيم٥م، واجلٛمع أٟمجؿ وٟمجقم، ُمثؾ ومٚمس وأومٚمس وومٚمقس، 

ويم٤مٟم٧م اًمٕمرب شم١مىم٧م سمٓمٚمقع اًمٜمجقم> ٕهنؿ ُم٤م يم٤مٟمقا يٕمرومقن احل٤ًمب، وإٟمام حيٗمٔمقن أوىم٤مت 

 -(6)اًمًٜم٦م سم٤مٕٟمقاء

                                                           

، ص: 8إسمراهٞمؿ اًم٤ًمُمرائل، )دار وُمٙمت٦ٌم اهلالل( ج:  -اًمٕملم، اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمٗمراهٞمدي، حت٘مٞمؼ: د ُمٝمدي اعمخزوُمل، د (3)

376- 

ـم٤مهر اًمزاوى،  :اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر، جمد اًمديـ أسمق اًمًٕم٤مدات اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمد اجلزري اسمـ إصمػم، حت٘مٞمؼ (4)

 -7.46م( ;9;3 ,هـ;;35وحمٛمقد اًمٓمٜم٤مطمل، )سمػموت: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 -35.334، 5هـ( ط: 3636ًم٤ًمن اًمٕمرب، حمٛمد سمـ ُمٙمرم اسمـ ُمٜمٔمقر اإلومري٘مل، )سمػموت: دار ص٤مدر (5)

 -3.528اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم، أمحد سمـ حمٛمد اًمٗمٞمقُمل، )سمػموت: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م(  (6)
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وأُم٤م شمٕمريٗمف قمٜمد اًمٗمٚمٙمٞملم وم٘م٤مل اسمـ ىمتٞم٦ٌم: اًمٜمجؿ اًمثري٤م، وهل إًمٞم٦م احلٛمؾ، وهل أؿمٝمر 

 اعمٜم٤مزل، وضم٤مءت ُمّمٖمرة ٓضمتامقمٝم٤م، وهل ؾمت٦م أٟمجؿ فم٤مهرة، ذم ظمٚمٚمٝم٤م ٟمجقم يمثػمة ظمٗمٞم٦م،

وشمًٛمك يمٚمٝم٤م ٟمجام، وـمٚمققمٝم٤م ًمثالث قمنمة ًمٞمٚم٦م ختٚمق ُمـ أي٤مر، وؾم٘مقـمٝم٤م ًمثالث قمنمة ختٚمق ُمـ 

شمنميـ أظمر، وأُم٤م آؾمتنار ُمـ اًمثري٤م ومتٔمٝمر ُمـ أول اًمٚمٞمؾ ذم اعمنمق قمٜمد اسمتداء اًمؼمد، صمؿ 

شمرشمٗمع ذم يمؾ ًمٞمٚم٦م طمتك شمتقؾمط اًمًامء ُمع همروب اًمِمٛمس، وذاك اًمقىم٧م أؿمّد ُم٤م يٙمقن اًمؼمد، 

حدر قمـ وؾمط اًمًامء ومتٙمقن يمؾ ًمٞمٚم٦م أىمرب ُمـ أومؼ اعمٖمرب، وأسمٕمد ُمـ وؾمط اًمًامء، إمم صمؿ شمٜم

أن هيّؾ ُمٕمٝم٤م اهلالل ٕول ًمٞمٚم٦م، صمؿ متٙم٨م ؿمٞمئ٤م يًػما، صمؿ شمٖمٞم٥م ومال شمٔمٝمر ٟمٞمٗم٤م وَخًلم ًمٞمٚم٦م، 

وهذا اعمٖمرب هق اؾمتناره٤م، صمؿ شمٌدو سم٤مًمٖمداة ُمـ اعمنمق ذم ىمقة احلّر، ويزقمؿ اًمٕمرب أن ُم٤م سملم 

٤م وـمٚمققمٝم٤م أُمراو٤م ووسم٤مء وقم٤مه٤مت ذم اًمٜم٤مس وذم اإلسمؾ، وىم٤مل ـمٌٞمٌٝمؿ: اوٛمٜمقا زم ُم٤م سملم همروهب

ُمٖمٞم٥م اًمثري٤م وـمٚمققمٝم٤م أوٛمـ ًمٙمؿ سم٤مىمل اًمًٜم٦م، وم٢مذا ـمٚمٕم٧م سم٤مًمٖمداة ذم اعمنمق رومٕم٧م اًمٕم٤مه٦م 

أراد قم٤مه٦م اًمثٛمر  ط قمـ اًمثٛمرة، وطمٞمٜمئذ شم٤ٌمع ٕٟمف ىمد أُمـ قمٚمٞمٝم٤م، وأطم٥ًم أن رؾمقل اهلل

 -(3)ظم٤مص٦م

ـ قم٤مصؿ اًمث٘مٗمل: وهل أؿمٝمر ُمٜم٤مزل اًمًامء، وٟمجقُمٝم٤م ؾمت٦م فم٤مهرة، ُمٕمٝم٤م ٟمجقم وىم٤مل اسم

يمثػمة ظمٗمٞم٦م، وي٘م٤مل: إهن٤م إًمٞم٦م احلٛمؾ، ومل يتٙمٚمٛمقا هب٤م ُمٙمؼمة، وهل شمّمٖمػم صمروى، ُمـ اًمثروة ذم 

وؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ٕن ُمٓمر ٟمقئٝم٤م شمٙمقن ومٞمف اًمثروة  >اًمٕمدد> أٟمثك صمروان يمٕمٓمِمك أٟمثك قمٓمِم٤من

 -(4)واًمٜمدى اًمٙمثػم

إٟمقاء وم٘م٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم: وإٟمقاء قمغم احل٘مٞم٘م٦م: اًمٜمجقم اًمتل هل ُمٜم٤مزل اًم٘مٛمر، وأُم٤م 

وهل صمامن وقمنمون ُمٜمزًم٦م، يٌدو ًمٕملم اًمٜم٤مفمر ُمٜمٝم٤م أرسمٕم٦م قمنم ُمٜمزٓ، وخيٗمك أرسمٕم٦م قمنم، ومٙمٚمام 

                                                           

 وُم٤م سمٕمده٤م- 45 إٟمقاء ذم ُمقاؾمؿ اًمٕمرب، أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ سمـ ىمتٞم٦ٌم اًمديٜمقري، ص (3)

حمٛمد اًمدًمٞمٛمل،  ،اًمث٘مٗمل، حت٘مٞمؼ ٟمقري اًم٘مٞمزإٟمقاء وإزُمٜم٦م وُمٕمروم٦م أقمٞم٤من اًمٙمقايم٥م ذم اًمٜمجقم، قمٌد اهلل سمـ طمًلم  (4)

 -5:)سمػموت: دار اجلٞمؾ ٟمًخ٦م إًمٙمؽموٟمٞم٦م( ص 



 اًمرمحـ سمـ قمٛمر أمحد اعمدظمكم قمٌد : د-إقمداد     )مجٕم٤م ودراؾم٦م( وقمالىمتٝم٤م سمقسم٤مء يمقروٟم٤م َٟمْجِؿ اًمثَُّرّي٤م وأصم٤مر اًمقاردة ذمإطم٤مدي٨م  

        7: 

 م4243 ,هـ3665 إولدد ـاًمٕم  ,اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                             قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

هم٤مب ُمٜمٝم٤م ُمٜمزل سم٤معمٖمرب ـمٚمع رىمٞمٌف ُمـ اعمنمق، ومٚمٞمس يٕمدم ُمٜمٝم٤م أسمدا أرسمٕم٦م قمنم ًمٚمٜم٤مفمريـ ذم 

 -(3)اًمًامء

وُمـ ظمالل هذه اًمٜم٘مقل ئمٝمر شمٓم٤مسمؼ يمالم أهؾ اًمٚمٖم٦م ُمع أهؾ اًمٗمٚمؽ ذم اًمٙمالم قمغم اًمثري٤م 

 واًمٜمقء، واهلل أقمٚمؿ-

 حهه عله اليجْو عيد العسب.الفسع الجاىٕ: 

ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي: إن قمٚمؿ اًمٜمجقم يِمتٛمؾ قمغم ضسملم: أطمدمه٤م ُم٤ٌمح، وشمٕمٚمٛمف 

٤م اًميب إول: ومٝمق اًمٕمٚمؿ سم٠مؾمامء اًمٙمقايم٥م، وم٠مُم -ومْمٞمٚم٦م، وأظمر حمٔمقر، واًمٜمٔمر ومٞمف ُمٙمروه

وُمٜم٤مفمره٤م، وُمٓم٤مًمٕمٝم٤م، وُم٤ًمىمٓمٝم٤م، وؾمػمه٤م، وآهتداء هب٤م، واٟمت٘م٤مل اًمٕمرب قمـ ُمٞم٤مهٝم٤م 

ٕوىم٤مهت٤م، وختػمهؿ إزُم٤من ًمٜمت٤مج ُمقاؿمٞمٝم٤م، وضاهبؿ اًمٗمحقل، وُمٕمرومتٝمؿ سم٤مُٕمٓم٤مر قمغم 

اًم٘مٌٚم٦م سم٤مًمٜمجقم، وُمٕمروم٦م اظمتالومٝم٤م، واؾمتدٓهلؿ قمغم حمٛمقده٤م وُمذُمقُمٝم٤م، واًمتقصؾ إمم ضمٝم٦م 

 -(4)ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة، وؾم٤مقم٤مت اًمٚمٞمؾ سمٔمٝمقره٤م وأومقهل٤م

وىم٤مل اجل٤مطمظ: ُمـ هذه اجلٝم٦م قمرومقا أصم٤مر ذم إرض واًمّرُمؾ، وقمرومقا إٟمقاء وٟمجقم 

طمٞم٨م ٓ أُم٤مرة وٓ ه٤مدي، ُمع طم٤مضمتف  ،(6)إُم٤مًمٞمس (5)ّٕن يمّؾ ُمـ يم٤من سم٤مًمّّمح٤مصح >آهتداء

ُمْمٓمّر إمم اًمتامس ُم٤م يٜمجٞمف وي١مديف، وحل٤مضمتف إمم اًمٖمٞم٨م، وومراره ُمـ اجلدب،  ,إمم سُمٕمد اًمِّمّ٘م٦م 

امء، وُم٤م  ًّ ووٜمّف سم٤محلٞم٤مة، اوٓمرشمف احل٤مضم٦م إمم شمٕمّرف ؿم٠من اًمٖمٞم٨م، وٕٟمف ذم يمّؾ طم٤مل يرى اًم

ًمثقاسم٧م ومٞمٝم٤م، وُم٤م يًػم ُمٜمٝم٤م جمتٛمٕم٤م وُم٤م جيري ومٞمٝم٤م ُمـ يمقيم٥م، ويرى اًمّتٕم٤مىم٥م سمٞمٜمٝم٤م، واًمٜمّجقم ا

 يًػم ُمٜمٝم٤م وم٤مردا، وُم٤م يٙمقن ُمٜمٝم٤م راضمٕم٤م وُمًت٘مٞمام-

                                                           

اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد، أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اًمؼم اًم٘مرـمٌل، حت٘مٞمؼ ُمّمٓمٗمك اًمٕمٚمقي، وحمٛمد  (3)

 -38.4:9هـ( 35:9اًمٌٙمري، )اعمٖمرب: وزارة قمٛمقم إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م 

ًم٘مقل ذم قمٚمؿ اًمٜمجقم، أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، حت٘مٞمؼ اًمديمتقر يقؾمػ سمـ حمٛمد اًمًٕمٞمد، ا (4)

 -348، ص 3م( ط: ;;;3.هـ3642)اًمري٤مض: دار أـمٚمس ًمٚمٜمنم واًمتقزيع 

 -5.482هتذي٥م اًمٚمٖم٦م  اًمّمح٤مصح: مجع صحّمح، وهل إرض اعمًتقي٦م اًمقاؾمٕم٦م-(5) 

 -7.572ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  إُم٤مًمٞمس: مجع إُمٚمٞمس، وهل إرض اعمٚم٤ًمء ٓ ؿمجر هب٤م وٓ ُم٤مء- (6)



 اًمرمحـ سمـ قمٛمر أمحد اعمدظمكم قمٌد : د-إقمداد     )مجٕم٤م ودراؾم٦م( وقمالىمتٝم٤م سمقسم٤مء يمقروٟم٤م َٟمْجِؿ اًمثَُّرّي٤م وأصم٤مر اًمقاردة ذمإطم٤مدي٨م  

        7; 

 م4243 ,هـ3665 إولدد ـاًمٕم  ,اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                             قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

وؾمئٚم٧م أقمراسمّٞم٦م وم٘مٞمؾ هل٤م: أشمٕمروملم اًمٜمجقم؟ ىم٤مًم٧م: ؾمٌح٤من اهلل! أُم٤م أقمرف أؿم٤ٌمطم٤م وىمقوم٤م 

قمكّم يمّؾ ًمٞمٚم٦م! وىم٤مل اًمٞم٘مٓمرّي: وصػ أقمرايّب ًمٌٕمض أهؾ احل٤مضة ٟمجقم إٟمقاء، وٟمجقم 

ٕمقد واًمٜمّحقس، وم٘م٤مل ىم٤مئؾ ًمِمٞمخ قم٤ٌمدّي يم٤من طم٤مضا: آهتداء، و ًّ ٟمجقم ؾم٤مقم٤مت اًمّٚمٞمؾ واًم

أُم٤م شمرى هذا إقمرايّب يٕمرف ُمـ اًمٜمّجقم ُم٤م ٓ ٟمٕمرف؟! ىم٤مل: ويؾ أُّمؽ، ُمـ ٓ يٕمرف أضمذاع 

 سمٞمتف؟

ىم٤مل: وىمٚم٧م ًمِمٞمخ ُمـ إقمراب ىمد ظمرف، ويم٤من ُمـ ده٤مهتؿ: إين ٕراك قم٤مروم٤م سم٤مًمٜمّجقم! 

٧م أيمثر ًمٙمٜم٧م سمِم٠مهن٤م أسمٍم، وًمق يم٤مٟم٧م أىمّؾ ًمٙمٜم٧م هل٤م أذيمر، وأيمثر ؾم٥ٌم ىم٤مل: أُم٤م إهّن٤م ًمق يم٤مٟم

 -(3) دىّم٦م إذه٤من، وضمقدة احلٗمظ ,سمٕمد ومرط احل٤مضم٦م، وـمقل اعمدارؾم٦م  ,ذًمؽ يمّٚمف 

 جف مغ جغ مع ُّٱٱ:شمٕم٤ممم ذم ىمقًمف وىمد أظمرج اخلٓمٞم٥م سمًٜمده قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

يمؾ ؿمٝمر: أرسمٕم٦م  ، ىم٤مل: هل صمامٟمٞم٦م وقمنمون ُمٜمزٓ يٜمزهل٤م ذم[;5يس: ] َّ مفحق خف حف

قمنم ُمٜمٝم٤م ؿم٤مُمٞم٦م، وأرسمٕم٦م قمنم ُمٜمٝم٤م يامٟمٞم٦م، وم٠موهل٤م اًمنمـملم، واًمٌٓملم، واًمثري٤م، واًمدسمران، 

واهل٘مٕم٦م، واهلٜمٕم٦م، واًمذراع، واًمٜمثرة، واًمٓمرف، واجلٌٝم٦م، واًمزسمرة، واًمٍموم٦م، واًمٕمقاء، واًمًامك، 

ئؿ، واًمٌٚمدة، وؾمٕمد وهق آظمر اًمِم٤مُمٞم٦م، واًمٖمٗمر، واًمزسم٤مٟم٤م، واإليمٚمٞمؾ، واًم٘مٚم٥م، واًمِمقًم٦م، واًمٜمٕم٤م

اًمذاسمح، وؾمٕمد سمٚمع، وؾمٕمد اًمًٕمقد، وؾمٕمد إظمٌٞم٦م، وُم٘مدم اًمدًمق، وُم١مظمر اًمدًمق، واحلقت، 

ـ ُمٜمزٓ قم٤مد يم٤مًمٕمرضمقن اًم٘مديؿ، يمام يوهق آظمر اًمثامٟمٞم٦م واًمٕمنميـ، وم٢مذا ؾم٤مر هذه اًمثامٟمٞم٦م وقمنم

 -(4)يم٤من ذم أول اًمِمٝمر

                                                           

 -8.555، 4هـ( ط: 3646احلٞمقان، قمٛمرو سمـ سمحر، أسمق قمثامن، اًمِمٝمػم سم٤مجل٤مطمظ، )سمػموت: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  (3)

حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ قمٞمًك سمـ حيٞمك  (، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق احلًـ355أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم يمت٤مسمف اًم٘مقل ذم قمٚمؿ اًمٜمجقم )ص  (4)

اًمٌٚمدي، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أمحد اإلُم٤مم، سمٌٚمد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ طمرب اًمٓم٤مئل اعمقصكم، ىم٤مل: 

صمٜم٤م طمًلم اجلٕمٗمل، قمـ زائدة، قمـ أسم٤من، قمـ احلًـ قمـ اسمـ قم٤ٌمس سمف، وذم إؾمٜم٤مده أسم٤من سمـ أيب قمٞم٤مش اًمٕمٌدي ُمؽموك 

ٜمف حيٞمك اسمـ ُمٕملم ي٘مقل: أسم٤من سمـ أيب قمٞم٤مش ًمٞمس طمديثف سمٌمء، ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل: أسم٤من سمـ أيب قمٞم٤مش احلدي٨م، ىم٤مل قم

ُمؽموك احلدي٨م، ويم٤من رضمال ص٤محل٤م ًمٙمـ سمغم سمًقء احلٗمظ، وؾمئؾ أسمق زرقم٦م قمـ أسم٤من سمـ أيب قمٞم٤مش، وم٘م٤مل: سمٍمى ُمؽموك 

(، وأظمرضمف أيْم٤م إسمٜمقد ذم اعمِمٞمخ٦م 364، اًمت٘مري٥م )3;3.5، اًمتٚمخٞمص احلٌػم8;4.4طمديثف، يٜمٔمر اجلرح واًمتٕمديؾ 

(، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م قمكم سمـ إسمراهٞمؿ، ىم٤مل أظمؼمٟم٤م أسمق قمٌٞمدة حمٛمد سمـ قمكم، ىم٤مل طمدصمٜم٤م أسمق ضمٕمٗمر اًمراؾمٌل، ىم٤مل 457) 4.376

طمدصمٜم٤م أسمق زيمري٤م ىم٤مل طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمزرة اًمزهري اًمّمٗم٤مر، ىم٤مل طمدصمٜم٤م اعمٖمػمة سمـ قمٜم٦ًٌم، قمـ أيب قمكم 
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 ّغريٍه احملّدثنيمً  الفسع الجالح: عله اليجْو لدٚ املصّيفني

قمٜم٤مي٦م سم٤مجل٤مٟم٥م اعم٤ٌمح ُمـ قمٚمؿ اًمٜمجقم،  ،يم٤من ًمٚمٛمًٚمٛملم قم٤مُّم٦م، واعمحّدصملم ُمٜمٝمؿ ظم٤مّص٦م

وصٜمّٗمقا ومٞمف اعم١مًمٗم٤مت، ُمثؾ اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، اًمذي صٜمّػ يمت٤مسم٤م قمٜمقاٟمف: )اًم٘مقل ذم قمٚمؿ 

صٜمٕمف  اًمٜمجقم(، وقم٘مد اعمحّدصمقن اًمؽماضمؿ ذم اعمّمٜمٗم٤مت احلديثٞم٦م ذم هذا اعمقوقع> ُمثؾ: ُم٤م

اًمٌخ٤مري اًمذي قم٘مد ذم صحٞمحف ذم يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ سم٤مسم٤م ظم٤مص٤م قمٜمقٟمف سم٘مقًمف: )سم٤مب ذم  اإلُم٤مم

وم٘مد قم٘مد ذم ؾمٜمٜمف ذم يمت٤مب اًمٓم٥م، )سم٤مب ذم  ،ومٕمٚمف أسمقداود ذم ؾمٜمٜمف ويمذا ُم٤م ،(3)اًمٜمجقم(

 ،(5)ويمذا ومٕمؾ اسمـ ُم٤مضمف، وم٘مد قم٘مد ذم ؾمٜمٜمف ذم يمت٤مب إدب، )سم٤مب شمٕمٚمؿ اًمٜمجقم( ،(4)اًمٜمجقم(

أُّم٤م اسمـ  ،(6)وذم ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم شمرضمؿ ذم يمت٤مب إدب: )ذم شمٕمٚمٞمؿ اًمٜمجقم ُم٤م ىم٤مًمقا ومٞمٝم٤م(

 وقم٘مد اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف ،(7)طم٤ٌمن وم٘مد قم٘مد يمت٤مسم٤م ظم٤مّص٤م ذم صحٞمحف أؾمامه: يمت٤مب اًمٜمجقم وإٟمقاء

وا ذم وىمد ذيمر ،(8)يمراهٞم٦م اىمت٤ٌمس قمٚمؿ اًمٜمجقم( ذم يمت٤مب اًم٘م٤ًمُم٦م سم٤مسم٤م قمٜمقاٟمف: )سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم

يتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمٝمل قمـ شمٕمٚمؿ اًمٜمجقم واًمتٕمٚمؼ هب٤م وٟمحق ذًمؽ، وأوردوا  هذه اًمٙمت٥م وإسمقاب ُم٤م

 أي٤مت وإطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م وأصم٤مر اعمقىمقوم٦م- 

وهذا يدّل قمغم أن ُمقوقع اًمٜمجقم ىمد ؿمٖمؾ ُمٙم٤مٟم٤م ًمدى قمٚمامء احلدي٨م، وهذا اًمٌح٨م 

 -,رمحٝمؿ اهلل,اُمتداد جلٝمقدهؿ وقمٜم٤ميتٝمؿ

                                                           

ـ حمٛمد سمـ اًم٤ًمئ٥م، قمـ أيب ص٤مًمح، قمـ اسمـ قم٤ٌمس سمف- وذم إؾمٜم٤مده حمٛمد سمـ اًم٤ًمئ٥م اًمٙمٚمٌل، ُمؽموك إؾمقاري، قم=

، وقمزاه إمم 43.572وذيمره اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر  (-23;7، اًمت٘مري٥م )3.346احلدي٨م، اٟمٔمر: اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م 

ٜم٤مزل اًم٘مٛمر: اًمتٚمخٞمص ذم ُمٕمروم٦م أؾمامء إؿمٞم٤مء واٟمٔمر ذم ذيمر ُم اخلٓمٞم٥م سم٤مًمًٜمد اعمت٘مدم، وقمٚمٞمف وم٤مٕصمر وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد ضمدا-

 -:47ٕيب هالل اًمٕمًٙمري 

 -6.329صحٞمح اًمٌخ٤مري  (3)

 -8.72ؾمٜمـ أيب داوود  (4)

 -4.3449ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف  (5)

 -;7.45ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  (6)

 -;;35.6صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن  (7)

 -8;38.6اًمًٜمـ اًمٙمٌػم ًمٚمٌٞمٝم٘مل  (8)
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اًمٕمٚمامء سم٤مًمتخّمص ذم قمٚمؿ اًمٜمجقم، ُمٜمٝمؿ: ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر وىمد اؿمتٝمر سمٕمض 

اًمٌٚمخل، أسمق ُمٕمنم اعمٜمجؿ اعمِمٝمقر، يم٤من ُمـ أصح٤مب احلدي٨م، صمؿ حتقل إمم قمٚمقم احل٤ًمب 

وُمٜمٝمؿ: حمٛمد سمـ ظمٚمػ اًمًٚمٛمل اعمٜمجؿ، أسمق  -(3)واهلٜمدؾم٦م، صمؿ قمدل إمم قمٚمؿ أطمٙم٤مم اًمٜمجقم

 -(4)تٕمٌػم ويمت٥م ؿمٞمئ٤م ُمـ احلدي٨ماخلٓم٤مب، شمٗم٘مف سمٌٚمخ صمؿ شمرك وشمٕمٚمؿ اًمٜمجقم واًم

اًمقه٤مب سم٤مسم٤م ذم يمت٤مسمف اًمتقطمٞمد اًمذي هق طمؼ اهلل قمغم  وىمد قم٘مد اإلُم٤مم اعمجدد حمٛمد سمـ قمٌد

وأسم٤من  ،(6)وذم يمت٤مسمف ُم٤ًمئؾ اجل٤مهٚمٞم٦م: آؾمتً٘م٤مء سم٤مٕٟمقاء ،(5) ضم٤مء ذم اًمتٜمجٞمؿ اًمٕمٌٞمد، هق: سم٤مب ُم٤م

 يم٤من ُمٜمٝمّٞم٤م قمٜمف أو حمرُم٤م ذم ُمقوقع اًمٜمجقم- ومٞمٝمام ُم٤م

طمٞم٨م ىم٤مل:  >وأٟم٘مؾ هٜم٤م شم٘مًٞمام ضم٤مُمٕم٤م ُمٗمٞمدا ذم ُم٠ًمًم٦م قمٚمؿ اًمٜمجقم ًمٚمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم

قمٚمؿ اًمٜمجقم قمغم ٟمققملم: اًمٜمقع إول: قمٚمؿ اًمت٠مصمػم، وهذا اًمٜمقع يٜم٘مًؿ إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم: اًم٘مًؿ 

إول: أن يٕمت٘مد أن هذه اًمٜمجقم ُم١مصمرة وم٤مقمٚم٦م، سمٛمٕمٜمك أهن٤م هل اًمتل ختٚمؼ احلقادث ومٝمذا ذك 

اعمٚم٦م> ٕٟمف ضمٕمؾ اعمخٚمقق ظم٤مًم٘م٤م وم٤مدقمك أن ُمع اهلل ظم٤مًم٘م٤م آظمر- اًم٘مًؿ اًمث٤مين: أن  خمرج قمـ

يًتدل سمحريم٤مهت٤م وشمٜم٘مالهت٤م قمغم ُم٤م حيدث ذم اعمًت٘مٌؾ ُمثؾ أن يٕمت٘مد أن ومالٟم٤م ؾمتٙمقن طمٞم٤مشمف 

ومٝمذا ىمد ادقمك قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ودقمقى قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م  ،ؿم٘م٤مء> ٕٟمف وًمد ذم اًمٜمجؿ اًمٗمالين وٟمحق ذًمؽ

 ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱٱ:شمٕم٤ممم ٕٟمف شمٙمذي٥م ًم٘مقًمف >٦ميمٗمر خمرج ُمـ اعمٚم

، وهذا ُمـ أىمقى أٟمقاع احلٍم ٕٟمف سم٤مًمٜمٗمل وآؾمتثٜم٤مء، [87اًمٜمٛمؾ: ]َّ مئ زئ رئ ّٰ

وم٢مذا ادقمك قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م وم٘مد يمذب اًم٘مرآن- اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م: أن يٕمت٘مد أهن٤م ؾم٥ٌم حلدوث اخلػم 

إٟمف إذا وىمع رء ٟمًٌف إمم اًمٜمجقم، وٓ يٜم٥ًم إمم اًمٜمجقم ؿمٞمئ٤م إٓ سمٕمد وىمققمف ومٝمذا  :أي >واًمنم

                                                           

وُم٤مئتلم، واٟمٔمر ذم شمرمجتف: ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد ىَم٤مْيامز اًمذهٌل، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، حت٘مٞمؼ ( شمقذم ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وؾمٌٕملم (3

أسمق  ،35.383، 5م( ط: 7:;3.هـ3627جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم سم٢مذاف اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، )ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 

ي٦م، حت٘مٞمؼ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمٌٍمي صمؿ اًمدُمِم٘مل، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤م

 -33.73، 3م( ط: 9;;3.هـ:363)دار هجر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع واإلقمالن 

 -9.344، 3م( ط: 4224( اٟمٔمر شمرمجتف ذم: ًم٤ًمن اعمٞمزان، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، )دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م (4

 -6:( ص  (5

 -43( ص  (6
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 م4243 ,هـ3665 إولدد ـاًمٕم  ,اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                             قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

ٕٟمف أو٤مف احلقادث إمم ُم٤م ًمٞمس ؾم٤ٌٌم هل٤م ذقم٤م وٓ طم٤ًم- وم٢من ىمٞمؾ: يٜمت٘مض هذا  >ذك أصٖمر

، (3)احلدي٨م : )إن اًمِمٛمس واًم٘مٛمر آيت٤من ُمـ آي٤مت اهلل خيقف اهلل هبام قم٤ٌمده(ط سمام صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل

ذًمؽ أهنام قمالُم٦م إٟمذار، وم٤مجلقاب: أن هذا ٓ يدل قمغم أن ًمٚمٙمًقف شم٠مصمػما ذم احلقادث ومٛمٕمٜمك 

: )إهنام ٓ يٜمٙمًٗم٤من عمقت أطمد وٓ ط ُمـ اجلدب واًم٘محط واحلروب وًمذًمؽ ىم٤مل اًمٜمٌل

 ام ُم٣م، وٓ ذم اعمًت٘مٌؾ، وإٟمام خيقف اهلل هبام اًمٕم٤ٌمد ًمٕمٚمٝمؿ يرضمٕمقن-ٞمٓ وم ،حلٞم٤مشمف(

ػم سم٠من يًتدل سمًػمه٤م قمغم رء ُم٤م ومٝمذا قمغم ىمًٛملم: اًم٘مًؿ اًمٜمقع اًمث٤مين: قمٚمؿ اًمتًٞم

إول: أن يًتدل سمًػمه٤م قمغم اعمّم٤مًمح اًمديٜمٞم٦م ومٝمذا ُمٓمٚمقب، وإذا يم٤من قمغم ُمّم٤مًمح ديٜمٞم٦م 

يمام ًمق أراد أن يًتدل سم٤مًمٜمجقم قمغم ضمٝم٦م اًم٘مٌٚم٦م، وم٤مًمٜمجؿ اًمٗمالين يٙمقن  >واضم٦ٌم يم٤من ذًمؽ واضم٤ٌم

اًم٘مًؿ اًمث٤مين: أن  -سمع اًمٚمٞمؾ ىمٌٚمف ومٝمذا ومٞمف وم٤مئدة قمٔمٞمٛم٦مصمٚم٨م اًمٚمٞمؾ ىمٌٚم٦م، واًمٜمجؿ اًمٗمالين يٙمقن ر

 وهق ٟمققم٤من: ،وهذا ٓ سم٠مس سمف ،يًتدل هب٤م قمغم اعمّم٤مًمح اًمدٟمٞمقي٦م

يمٛمٕمروم٦م أن اًم٘مٓم٥م ي٘مع ؿمامٓ، واجلدي وهق  >اًمٜمقع إول: أن يًتدل هب٤م قمغم اجلٝم٤مت

ٱَّجه ين ىن خنمنُّٱ :شمٕم٤ممم ىمري٥م ُمٜمف يدور طمقًمف ؿمامٓ وهٙمذا، ومٝمذا ضم٤مئز ىم٤مل

اًمٜمقع اًمث٤مين: أن يًتدل هب٤م قمغم اًمٗمّمقل> وهق ُم٤م يٕمرف سمتٕمٚمؿ ُمٜم٤مزل اًم٘مٛمر،  -[38اًمٜمحؾ: ]

ومٝمذا يمرهف سمٕمض اًمًٚمػ، وأسم٤مطمف آظمرون، واًمذيـ يمرهقه ىم٤مًمقا: خيِمك إذا ىمٞمؾ ـمٚمع اًمٜمجؿ 

 ،اًمٗمالين ومٝمق وىم٧م اًمِمت٤مء، أن سمٕمض اًمٕم٤مُم٦م يٕمت٘مد أٟمف هق اًمذي ي٠ميت سم٤مًمؼمد، أو سم٤محلر، أو سم٤مًمري٤مح

 -(4)واًمّمحٞمح قمدم اًمٙمراه٦م

 

  

                                                           

وُمًٚمؿ ذم  (،3266) 4.56سم٤مب اًمّمدىم٦م ذم اًمٙمًقف  أسمقاب اًمٙمًقف، يمت٤مب اًمّمالة، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، (3)

 -(23;) :4.83سم٤مب صالة اًمٙمًقف،يمت٤مب اًمٙمًقف صحٞمحف،

( جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم، حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم، مجع وشمرشمٞم٥م ومٝمد سمـ ٟم٤مس  (4

واٟمٔمر: اًمٗمروق = أٟمقار اًمؼموق ذم أٟمقاء اًمٗمروق، أسمق  ،;:4.3، هـ3635دار اًمثري٤م( ط: إظمػمة  ،)دار اًمقـمـ اًمًٚمٞمامن،

 -:6.47اًمٕم٤ٌمس ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ إدريس اعم٤مًمٙمل اًمِمٝمػم سم٤مًم٘مراذم، )قم٤ممل اًمٙمت٥م( 
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ّّل  املبخح األ

 األحادٓح الْازدٗ يف جنه الجسٓا

  :ُم٤م ضم٤مء ذم ومْمؾ أيب سمٙمر ,3

: )ؾمٞمدا يمٝمقل أهؾ اجلٜم٦م: أسمقسمٙمر وقمٛمر، طىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ

 -(3)وإن أسم٤م سمٙمر ذم اجلٜم٦م ُمثؾ اًمثري٤م ذم اًمًامء(

 ُم٤م ضم٤مء ذم ومْمؾ أسمٜم٤مء وم٤مرس: ,4

 ,: )ًمق يم٤من اًمديـ قمٜمد اًمثري٤م، ًمذه٥م إًمٞمف رضمؾطىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  هريرةقمـ أيب 

 -(4)ُمـ أسمٜم٤مء وم٤مرس طمتك يتٜم٤موًمقه( ,ىم٤مل: رضم٤مل  أو

 

                                                           

ٟم٤م أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ قمكم سمـ ، ىم٤مل: أظمؼم5.465---(، أظمرضمٝم٤م اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مريخ سمٖمداد -مجٚم٦م: )---- وإن أسم٤م سمٙمر (3)

قمٞم٤مض سمـ أيب قم٘مٞمؾ اًم٘م٤ميض سمّمقر، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ أمحد سمـ مجٞمع، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ خمٚمد، ىم٤مل: 

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اهلل أسمق قمٌد اهلل اخلزاز اًمًقد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ قمٜم٦ًٌم اعمّمٞميص أصٚمف سمٍمي، ىم٤مل: 

وذم ؾمٜمده٤م حيٞمك سمـ قمٜم٦ًٌم> ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: ؿمٞمخ دضم٤مل يْمع احلدي٨م، اٟمٔمر:  قمـ أٟمس سمف- ،ٞمد اًمٓمقيؾطمدصمٜم٤م مح

(> وقمٚمٞمف ومٝمذه اًمزي٤مدة 7:8) 6;3، وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: سمٖمدادي يمذاب، اٟمٔمر: اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويمقن 698.:3اعمجروطملم 

(- واًمِمٓمر إول ُمـ احلدي٨م 5947)ُمقوققم٦م، ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين: ُمقوقع، اٟمٔمر: اًمًٚم٦ًم اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م 

(، واًمْمٞم٤مء 7;(، واسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف )5888(، )5887)8.74 ،أسمقاب اعمٜم٤مىم٥م،صحٞمح، أظمرضمف: اًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف

يٕمغم ذم ُمًٜمده  (، وأسمق834(، وقمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم زوائده قمغم ُمًٜمد أمحد )768(، )767اعم٘مدد ذم اعمخت٤مرة )

ذيمر ذم أيب سمٙمر  سم٤مب ُم٤م (، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف،52:(، )2;6(، واًمٌزار ذم ُمًٜمده )846);3.67(، 755)3.627

أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م اعمٕمروف  ،(، واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر54826)39.47اًمّمديؼ 

(، 87;3(، )86;3م( )6;;3اًمٓمٌٕم٦م إومم .هـ3637سم٤مًمٓمح٤موي، حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط )ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 

(، وذم ـمرىمف قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف: احل٤مرث سمـ قمٌد اهلل إقمقر، وٕمٞمػ واه> ىم٤مل اًمًٜمدي :356إوؾمط )اعمٕمجؿ واًمٓمؼماين ذم 

: ذم إؾمٜم٤مده احل٤مرث إقمقر وهق وإن يم٤من وٕمٞمٗم٤م وم٤محلدي٨م ىمد ضم٤مء سمقضمقه ُمتٕمددة قمـ ;3.6ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم اسمـ ُم٤مضمف 

قمكم سمـ أيب  :ىم٤مل إًم٤ٌمين: روي قمـ مجع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، ُمٜمٝمؿ ًمقضمقه،وىمد طمًٜمف ُمـ سمٕمض ا اًمؽمُمذي، قمكم وهمػمه، ذيمره

ؾمٕمٞمد اخلدري---- صمؿ ىم٤مل: ومجٚم٦م اًم٘مقل أّن احلدي٨م  اهلل، وأسمق ضمحٞمٗم٦م، وضم٤مسمر سمـ قمٌد ـم٤مًم٥م، وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، وأسمق

 (-46:سمٛمجٛمقع ـمرىمف صحٞمح سمال ري٥م، اٟمٔمر: اًمًٚم٦ًم اًمّمحٞمح٦م )

سم٤مب ومْمؾ  (، وُمًٚمؿ، يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م،6837) :6.3:7ؾمقرة اجلٛمٕم٦م أظمرضمف اًمٌخ٤مري، ذم يمت٤مب اًمتٗمًػم، (4) 

 (-;:87)3;9.3وم٤مرس 
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 ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ ومْمقل اًمٙمالم: ,5

ىم٤مل: )إن اًمرضمؾ ًمٞمتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م يْمحؽ هب٤م ضمٚم٤ًمءه،  طقمـ اًمٜمٌل   قمـ أيب هريرة

 -(3)هيقي هب٤م ُمـ أسمٕمد ُمـ اًمثري٤م(

                                                           

(، قمـ اًمزسمػم سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ صٗمقان سمـ ؾمٚمٞمؿ، قمـ قمٓم٤مء سمـ ي٤ًمر، قمـ أيب :6;) 3.554أظمرضمف اسمـ اعم٤ٌمرك ذم اًمزهد  (3)

(، واسمـ 954:ده، يمام ذم اًمٌحر اًمزظم٤مر )(، واًمٌزار ذم ُمًٜم442;هريرة، وُمـ ـمريؼ اسمـ اعم٤ٌمرك أظمرضمف: أمحد ذم ُمًٜمده )

طم٤ٌمن ذم صحٞمحف شم٤مسمع ًمٙمت٤مب احلٔمر واإلسم٤مطم٦م، ذيمر اًمٌٞم٤من سم٠من اعمرء هيقي ذم اًمٜم٤مر ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمٝم٤م سم٤مًمٌمء اًمٞمًػم اًمذي 

، واسمـ 93، واسمـ أسمك اًمدٟمٞم٤م ذم اًمّمٛم٧م ص 5.386(، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م 7928) 35.35ي٘مقًمف وًمٞمس هلل ومٞمف رو٤م 

وذم اًمزهد ٓسمـ اعم٤ٌمرك: ىم٤مل اسمـ ص٤مقمد: ٓ أقمٚمؿ  ، وهذا احلدي٨م ومٞمف اًمزسمػم سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مرر-3;6.3ًمٙم٤مُمؾ قمدي ذم ا

(: وهذا احلدي٨م ٓ ٟمٕمٚمؿ 954:روى هذا احلدي٨م إٓ اسمـ اعم٤ٌمرك هبذا اإلؾمٜم٤مد-ا-هـ، وىم٤مل اًمٌزار يمام ذم اًمٌحر اًمزظم٤مر )

اًمزسمػم سمـ ؾمٕمٞمد، وٓ ٟمٕمٚمؿ رواه قمـ اًمزسمػم إٓ اسمـ اعم٤ٌمرك، واًمزسمػم  رواه قمـ صٗمقان، قمـ قمٓم٤مء سمـ ي٤ًمر، قمـ أيب هريرة إٓ

ث سمٖمػم طمدي٨م مل يت٤مسمع قمٚمٞمف، وهذا ُمٜمٝم٤م-ا-هـ، وىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم  سمـ ؾمٕمٞمد روى قمٜمف اسمـ اعم٤ٌمرك وضمرير سمـ طم٤مزم، وىمد طمدَّ

اٟمٗمراد اًمزسمػم سمف> وىمد وضمدت : همري٥م ُمـ طمدي٨م صٗمقان، شمٗمرد سمف اًمزسمػم-ا-هـ- وقمٚمٞمف ومٙمٚمٛمتٝمؿ ُمتٗم٘مف قمغم 5.386احلٚمٞم٦م 

، ُمـ طمدي٨م هِم٤مم سمـ قمامر، قمـ قمٌد اًمٕمزيز، ;8.36ـمري٘م٤م آظمر همػم هذه> ًمٙمٜمّٝم٤م ُمٜمٙمرة> ذيمره٤م اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اًمٕمٚمؾ 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٛمرو، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، قمـ أيب هريرة> ىم٤مل: إن أطمديمؿ ًمٞمتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م ًمٕمٚمف ُيْمحؽ هب٤م، هيقي هب٤م 

واًمزسمػم  طم٤مشمؿ: هذا طمدي٨م ُمٜمٙمر> وم٢من هذا احلدي٨م مل يروه إٓ هبز سمـ طمٙمٞمؿ، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده- ل أسمقأسمٕمد ُمـ اًمثري٤م، ىم٤م

اسمـ اعم٤ٌمرك، ووصم٘مف اسمـ ُمٕملم، وىم٤مل ُمّرة: ًمٞمس  :اعمذيمقر هق: اسمـ ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٚمٞمامن اهل٤مؿمٛمل، يم٤من ىمٚمٞمؾ احلدي٨م، روى قمٜمف

ل: يٕمتؼم سمف، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، وىم٤مل أسمق أمحد سمٌم، وًملّم أُمره أمحد، وىم٤مل أسمقزرقم٦م: ؿمٞمخ، وىم٤مل اًمدارىمٓمٜم

احل٤ميمؿ: ًمٞمس سم٤مًم٘مقي قمٜمدهؿ، ووّٕمٗمٕمف اسمـ ُمٕملم ـ ذم رواي٦م ـ واسمـ اعمديٜمل واًمٜم٤ًمئل واًم٤ًمضمل، وىمد ذيمر اًمٕمجكم أّٟمف 

ًمزسمػم سمـ روى طمديث٤م ُمٜمٙمرا ذم اًمٓمالق، ويم٠مهّنؿ ىمدطمقا ومٞمف ٕضمؾ طمدي٨م اًمٓمالق، وقمغم هذا وم٢مّن اًمذي يؽمضمح ذم طم٤مل ا

: ومٞمف ًملم-ا-هـ، وىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء 42.356ؾمٕمٞمد أّٟمف يٕمتؼم سمف، وًمذا ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 

(: ًملم احلدي٨م-ا-هـ- وًمذا وم٢من هذا احلدي٨م 7;;3(: ًملم، وىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م )45(، واعم٘متٜمك ذم اًمٙمٜمك );438)

ٜمف اًمٕمراىمل ذم ختري٩م اإلطمٞم ًّ (، وذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم صحٞمح 762، وإًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م، حت٧م رىمؿ )٤3.3226مء طم

، واًمٙم٤مُمؾ 5.7:4شم٘مّدم: اجلرح واًمتٕمديؾ  واٟمٔمر ذم شمرمج٦م اًمزسمػم سمـ ؾمٕمٞمد، همػم ُم٤م (، وهق يمذًمؽ-7938اسمـ طم٤ٌمن )

وًم٤ًمن اعمٞمزان  ،4.89، وُمٞمزان آقمتدال 526.;، وهتذي٥م اًمٙمامل 686.:، وشم٤مريخ سمٖمداد 5.446ٓسمـ قمدي 

أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، وقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، وُمٕم٤موي٦م  :ُمـ طمدي٨م ،وًمٚمحدي٨م ؿمقاهد (-426(، واًمت٘مري٥م )36:) 525.;

: ومٞمف ;:.:(، وىم٤مل اهلٞمثٛمك ::65) 6.566وم٠مُم٤م طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري: وم٠مظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط  سمـ طمٞمدة:

٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد: وم٠مظمرضمف اسمـ أيب قمٛمر ذم ُمًٜمده، يمام ذم وأُم٤م طمدي قمٓمٞم٦م اًمٕمقرم وصم٘مف اسمـ ُمٕملم وهق وٕمٞمػ-

: رواه 9;32.4، ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع 6.443(، واًمٌزار، يمام ذم يمِمػ إؾمت٤مر 5458) 35.722اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م 

دي٨م، رومع (: ًملم احل474اًمٌزار، وومٞمف ُمـ مل أقمرومٝمؿ-ا-هـ، ىمٚم٧م: ومٞمف إسمراهٞمؿ اهلجري، ىم٤مل ومٞمف اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م )
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 ُم٤م ضم٤مء ذم وؾمقؾم٦م اًمّمدر: ,6

، وم٘م٤مل: ي٤م طإمم اًمٜمٌل  ط قمـ اًمزهري، ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل

ٟمٌل اهلل، أرأي٧م أؿمٞم٤مء يقؾمقس هب٤م اًمِمٞمٓم٤من ذم صدورٟم٤م، ٕن خير أطمدٟم٤م ُمـ اًمثري٤م أطم٥م إًمٞمف ُمـ 

ذًمؽ، وم٢مذا  : )أوىمد وضمدشمؿ ذًمؽ؟ إن اًمِمٞمٓم٤من يريد اًمٕمٌد ومٞمام دونطأن يٌقح سمف، ىم٤مل اًمٜمٌل 

 -(4()3)(قمّمؿ ُمٜمف أًم٘م٤مه ومٞمام هٜم٤مًمؽ، وذًمؽ سيح اإليامن

                                                           

سم٤مب ذم  (، وأسمق داود ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب إدب،42268وأُم٤م طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م سمـ طمٞمدة: وم٠مظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده ) ُمقىمقوم٤مت-=

أسمقاب اًمزهد، سم٤مب ومٞمٛمـ شمٙمٚمؿ سمٙمٚمٛم٦م يْمحؽ هب٤م اًمٜم٤مس  (، واًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف،2;;6)9;6.4 اًمتِمديد ذم اًمٙمذب

ٜمف إًم٤ٌمين ذم ( ُمـ ـمريؼ هبز سمـ طمٙمٞمؿ، قمـ أسمٞمف قمـ ضمد4537) 6.357 ًّ ه، وىم٤مل اًمؽمُمذي: هذا طمدي٨م طمًـ-اهـ، وطم

وقمٚمٞمف وم٢مّن طمدي٨م أيب هريرة اعمت٘مّدم يرشم٘مل  (-4537(، وصحٞمح ووٕمٞمػ اًمؽمُمذي )2;;6صحٞمح ووٕمٞمػ أيب داوود )

 ًمٚمّمحٞمح ًمٖمػمه، هبذه اًمِمقاهد، واهلل أقمٚمؿ-

يٕمٜمل أن اًمقؾمقؾم٦م ذم ٟمٗمًٝم٤م هل سيح اإليامن،  : ًمٞمس4.749( ىم٤مل حمٛمد سمـ ٟمٍم اعمروزي ذم يمت٤مب شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة  (3

إٟمام يٕمٜمل ُم٤م أفمٝمروا ًمف ُمـ اًمٙمراه٦م قمـ اخلقف ُمـ اهلل قمز وضمؾ، إذ اظمت٤مروا ٕن خيروا ُمـ اًمًامء قمغم أن يتٙمٚمٛمقا سمف، وٓ 

وضمد شمٓمٞم٥م ٟمٗمس أطمد سم٠من ختر ُمـ اًمًامء وأن شمّمػم محٛم٦م إٓ ُمـ ؿمدة اخلقف، ومذًمؽ اخلقف هق سيح اإليامن، ٕٟمف إذا 

اًمقؾمقؾم٦م ُمـ ـمريؼ اًمنمك ٟمٔمر إمم ُم٤م أقمد اهلل ٕهؾ اًمنمك ُمـ اًمٕمذاب، وـم٤مسم٧م ٟمٗمًف أن شمٙمقن محٛم٦م ٕن ُمـ ٟمٔمر إمم 

سم٤مب اًمتٙمٚمٞمػ، ذيمر ظمؼم ،رء ُمـ قمذاب اهلل سم٤مًمٞم٘ملم يم٤من ُم٤م دوٟمف أهقن قمٚمٞمف وأظمػ-ا-هـ، وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف

: إذا وضمد ;3.57ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر أن وضمقد ُم٤م ذيمرٟم٤م هق حمض اإليامن أوهؿ ُمـ مل يتٗم٘مف ذم صحٞمح أصم٤مر وٓ أُمٕمـ ذم 

اعمًٚمؿ ذم ىمٚمٌف، أو ظمٓمر سم٤ٌمًمف ُمـ إؿمٞم٤مء اًمتل ٓ حيؾ ًمف اًمٜمٓمؼ هب٤م، ُمـ يمٞمٗمٞم٦م اًم٤ٌمري ضمؾ وقمال، أو ُم٤م يِمٌف هذه، ومرد ذًمؽ 

هق ُمـ سيح اإليامن، ٓ أن قمغم ىمٚمٌف سم٤مإليامن اًمّمحٞمح، وشمرك اًمٕمزم قمغم رء ُمٜمٝم٤م، يم٤من رده إي٤مه٤م ُمـ اإليامن، سمؾ 

 ظمٓمرات ُمثٚمٝم٤م ُمـ اإليامن-

سم٤مب اًمٞم٘ملم  (، وُمـ ـمري٘مف قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف يمت٤مب اجل٤مُمع،;4265) 33.465أظمرضمف ُمٕمٛمر سمـ راؿمد ذم ضم٤مُمٕمف  (4)

(، وهق ُمرؾمؾ ومٞمام سملم اًمزهري واًمّمح٤ميب، وُمراؾمٞمؾ اًمزهري وٕمٞمٗم٦م، ىم٤مًمف احل٤مومظ ذم 43585) 328.;واًمقؾمقؾم٦م 

واحلدي٨م ىمد ورد  -4:6، 3.4:4، وذح اًمٕمٚمؾ ٓسمـ رضم٥م ;38، واٟمٔمر: ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ 6.322احلٌػم اًمتٚمخٞمص 

وم٠مُم٤م طمدي٨م أيب هريرة: وم٠مظمرضمف ُمًٚمؿ ذم  ُمقصقٓ قمـ أيب هريرة، واسمـ ُمًٕمقد، وقم٤مئِم٦م، واسمـ قم٤ٌمس وهمػمهؿ:

(، وًمٗمٔمف، ىم٤مل: ضم٤مء ٟم٤مس 354) ;3.33سم٤مب سمٞم٤من اًمقؾمقؾم٦م ذم اإليامن وُم٤م ي٘مقًمف ُمـ وضمده٤م  صحٞمحف يمت٤مب اإليامن،

وم٠ًمًمقه: إٟم٤م ٟمجد ذم أٟمٗمًٜم٤م ُم٤م يتٕم٤مفمؿ أطمدٟم٤م أن يتٙمٚمؿ سمف، ىم٤مل: )وىمد وضمدمتقه؟( ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ، ىم٤مل:  ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل

 سم٤مب سمٞم٤من اًمقؾمقؾم٦م يمت٤مب اإليامن، وأُم٤م طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد: وم٠مظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، )ذاك سيح اإليامن(-

وأُم٤م طمدي٨م قم٤مئِم٦م: وم٠مظمرضمف إؾمح٤مق  قمـ اًمقؾمقؾم٦م، ىم٤مل: )شمٚمؽ حمض اإليامن(-ؾ اًمٜمٌل (، وًمٗمٔمف: ؾمئ;47) 5:.3

 (، وأسمق764:(، واًمٓمؼماين ذم إوؾمط )34:7( ذم ُمًٜمدهيام، واًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد )46974(، وأمحد )8;39)
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        88 
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 ُم٤م ضم٤مء ذم يمثرة قمدد ظمٚمٗم٤مء سمٜمل اًمٕم٤ٌمس:  ,7

ذات ًمٞمٚم٦م، وم٘م٤مل: )اٟمٔمر هؾ  ط ىم٤مل: يمٜم٧م قمٜمد اًمٜمٌل  قمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م

شمرى ذم اًمًامء ُمـ ٟمجؿ؟(، ىم٤مل: ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: )ُم٤م شمرى؟( ىم٤مل: ىمٚم٧م: أرى اًمثري٤م، ىم٤مل: )أُم٤م 

  -(3)إٟمف ي٠ميت هذه إُم٦م سمٕمدده٤م ُمـ صٚمٌؽ اصمٜملم ذم ومتٜم٦م(

                                                           

وٕمٞمػ> ًمْمٕمػ (، ُمـ ـمريؼ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م، قمـ ظم٤مًمتف، قمـ قم٤مئِم٦م، وهذا إؾمٜم٤مد ;686);32.:،يٕمغم ذم ُمًٜمده=

شمٜمٌٞمف: ذم ُمًٜمد  : ذم إؾمٜم٤مده ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م-3.55ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م، وضمٝم٤مًم٦م ُمـ يروي قمٜمف، ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع 

إؾمح٤مق: قمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م، قمـ ظم٤مًمتف، وذم ُمًٜمد أمحد: قمـ ظم٤مًمف، وذم إدب اعمٗمرد: قمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م وظم٤مًمف، 

اهلل سمـ زيد  وأُم٤م طمدي٨م قمٌد يم٤من هذا أو ذاك، ومٝمؿ جم٤مهٞمؾ- وذم ُمٕمجؿ اًمٓمؼماين: قمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م، قمـ ظم٤مًمد! وؾمقاء

(، ُمـ ـمريؼ اًمزهري، قمـ قمامرة اسمـ أيب طمًـ اعم٤مزين، قمـ 32662) 473.;سمـ قم٤مصؿ: وم٠مظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى 

قمـ اًمقؾمقؾم٦م اًمتل جيده٤م أطمدهؿ، ٕن يً٘مط ُمـ قمٜمد اًمثري٤م  اهلل سمـ زيد، وًمٗمٔمف: أن اًمٜم٤مس ؾم٠مًمقا رؾمقل اهلل قمّٛمف قمٌد

: )ذاك سيح اإليامن، إن اًمِمٞمٓم٤من ي٠ميت اًمٕمٌد ومٞمام دون ذًمؽ، وم٢مذا قمّمؿ  أطم٥م إًمٞمف ُمـ أن يتٙمٚمؿ سمف؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

ظمرضمف وأُم٤م طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس، وم٠م : رضم٤مًمف صم٘م٤مت أئٛم٦م-3.57ُمٜمف وىمع ومٞمام هٜم٤مًمؽ(، ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع 

رضم٤مًمف رضم٤مل  (:3.56(، ىم٤مل اهلٞمثٛمك )3885(، واًمالًمٙم٤مئل ذم ذح أصقل آقمت٘م٤مد )2;32اًمٓمؼماين ذم اًمّمٖمػم )

اًمّمحٞمح ظمال ؿمٞمخ اًمٓمؼماٟمك ُمٜمتٍم-ا-هـ، وًمٗمٔمف، ىم٤مل: قمـ ؾمامك سمـ زُمٞمؾ، ىم٤مل: أشمٞم٧م اسمـ قم٤ٌمس وم٘مٚم٧م: ي٤م اسمـ قم٤ٌمس 

، أو هتقي يب اًمريح ذم ُمٙم٤من ؾمحٞمؼ أطم٥م إزم ُمـ أن أشمٙمٚمؿ سمف أضمد ذم ٟمٗمز ؿمٞمئ٤م ٕن أظمر ُمـ اًمًامء، أو خيٓمٗمٜمل اًمٓمػم

وإن ٟمٌل اهلل دظمٚمف، وم٠مٟمزل اهلل ىم٤مل: )ذاك حمض اإليامن(، ومٚمق اٟمٗمٚم٧م ُمٜمف أطمد اٟمٗمٚم٧م ُمٜمف رؾمقل اهلل وم٘م٤مل: إن ٟمٌل اهلل 

ٞمف وم٢مّن احلدي٨م وقمٚم -(5;يقٟمس ) قمز وضمؾ: )وم٢من يمٜم٧م ذم ؿمؽ مم٤م أٟمزًمٜم٤م إًمٞمؽ وم٤مؾم٠مل اًمذيـ ي٘مرءون اًمٙمت٤مب ُمـ ىمٌٚمؽ(-

 واعمتـ يرشم٘مل إمم احلًـ، هلذه اًمِمقاهد اًمّمحٞمح٦م واحلًٜم٦م، واهلل أقمٚمؿ- ،ُمرؾمؾ ذم هذا اعمٌح٨م

(، 4938) 4.626، واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اًمٕمٚمؾ 97(، واًمٌخ٤مري ذم اًمٙمٜمك ُمـ شم٤مرخيف ص 3:33أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده ) (3)

 7.572 ، واسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ649اًمٖمٞمالٟمٞم٤مت ص ، وأسمق سمٙمر اًمِم٤مومٕمل ذم 7/3:8يمام ذم اعمجٛمع  واًمٓمؼماين،

 5.548(، واحل٤ميمؿ ذم ُمًتدريمف 696، واًمْمٞم٤مء اعم٘مدد ذم اعمخت٤مرة )9; ،8;/33 (، واخلٓمٞم٥م ذم شم٤مرخيف:372)

ذم ضمزء قم٤ٌمدة سمـ أورم، قمٌد اهلل سمـ 48.393، واسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ :8.73(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة 7677)

 ف: ُمـ ـمريؼ قمٌٞمد سمـ أيب ىمرة اًمٌٖمدادي، قمـ اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد، قمـ أيب ىمٌٞمؾ، قمـ أيب ُمٞمنة، قمـ اًمٕم٤ٌمس، سمف-صمقب ُمـ شم٤مرخي

وىمد شمٗمرد سمف قمٌٞمد سمـ أيب ىمّرة قمـ اًمٚمٞم٨م> ىم٤مل اسمـ قمدي: مل يروه قمـ اًمٚمٞم٨م همػم قمٌٞمد سمـ أيب ىمرة-ا-هـ، وىم٤مل أسمقطم٤مشمؿ: ومل 

٤مًمح: قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح، يم٤مشم٥م اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد، وهذا ي١ميد شمٗمرد يٙمـ قمٜمد أيب ص٤مًمح هذا احلدي٨م-ا-هـ، وي٘مّمد سم٠ميب ص

وقمٌٞمد: صدوق، ُمـ ؿمٞمقخ أمحد واسمـ ُمٕملم وأيب ظمٞمثٛم٦م، ىم٤مل قمٜمف اسمـ ُمٕملم: ُم٤م سمف سم٠مس،  قمٌٞمد هبذا احلدي٨م قمـ اًمٚمٞم٨م-

٤ٌّمن ذم اًمث٘م٤مت وىم٤مل: رسمام ظم٤مًمػ، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: صدوق، و قمّده وىم٤مل يٕم٘مقب سمـ ؿمٞم٦ٌم: صم٘م٦م صدوق، وذيمره اسمـ طم

(، واًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن 37;3) 7.634، واسمـ قمدي ذم اًمْمٕمٗم٤مء ٕضمؾ هذا احلدي٨م، اٟمٔمر: اجلرح واًمتٕمديؾ كماًمٕم٘مٞم

 7;.33، وشم٤مريخ سمٖمداد ::;7.3(، واًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي 4;32) 5.338 كم، واًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم ًمٚمٕم٘مٞم653.:
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واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد اًمٗمٝمٛمل  -3:5اعمٜمٗمٕم٦م (، وشمٕمجٞمؾ 485) 6.344(، واًمٚم٤ًمن 7659) 5.44(، واعمٞمزان ::79)=

ىمٌٞمؾ: طمٞمل سمـ ه٤مٟمئ سمـ ٟم٤مض اعمٍمي، وصم٘مف اسمـ ُمٕملم، وأمحد سمـ طمٜمٌؾ،  وأسمق (-78:6اعمٍمي: صم٘م٦م إُم٤مم، اٟمٔمر اًمت٘مري٥م )

وأسمق زرقم٦م، وأمحد سمـ ص٤مًمح اعمٍمي، ويٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من، واًمٕمجكم، واسمـ طم٤ٌمن، وهمػمهؿ، واٟمٔمر: حترير اًمت٘مري٥م 

(، واسمـ أيب طم٤مشمؿ 929) 97نة: ُمقمم اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م، شم٤مسمٕمل، ذيمره اًمٌخ٤مري ذم اًمٙمٜمك ص ُمٞم وأسمق (-3828)

: ;:4.5، وىم٤مل أمحد ؿم٤ميمر ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم ُمًٜمد أمحد 745(، واسمـ طمجر ذم شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م 4485ذم اجلرح واًمتٕمديؾ )

يمام ؾمٞم٠ميت شمقصمٞمؼ ًمف وٛمٜم٤ًم-وسمٜم٤مء قمغم هذا وم٘مد شم٤مسمٕمل مل جيرطمف أطمد، ومٝمق قمغم اًمًؽم واًمث٘م٦م- وشمّمحٞمح سمٕمض احلٗم٤مظ طمديثف 

، كموم٘مد وّٕمٗمف: اًمٌخ٤مري، واًمٕم٘مٞم اظمتٚمػ اعمحّدصمقن ىمديام وطمديث٤م ذم صح٦م هذا احلدي٨م، وه٤مك ُمٚمخص اظمتالومٝمؿ:

: ذم شمرمج٦م قمٌٞمد سمـ أيب ىمرة: 4.8واهلٞمثٛمل، واًمذهٌل سم٥ًٌم شمٗمرد قمٌٞمد، وضمٝم٤مًم٦م أيب ُمٞمنة> ىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم شم٤مرخيف اًمٙمٌػم 

(: قمٌٞمد سمـ أيب ىمرة، قمـ اًمٚمٞم٨م 4;32) 5.338 ذم اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم كمذم ىمّم٦م اًمٕم٤ٌمس-ا-هـ، وىم٤مل اًمٕم٘مٞميت٤مسمع ذم طمديثف ٓ 

: رواه أمحد، واًمٓمؼماين، وومٞمف أسمق ُمٞمنة ُمقمم 7.3:8سمـ ؾمٕمد، طمديثف همػم حمٗمقظ، وٓ يٕمرف إٓ سمف، وىم٤مل اهلٞمثٛمل 

: قمٌٞمد سمـ أيب ىُمّرة، 4.642رضم٤مل أمحد صم٘م٤مت-ا-هـ، وىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٖمٜمل اًمٕم٤ٌمس ومل أقمرومف إٓ ذم شمرمج٦م أسمك ىمٌٞمؾ، وسم٘مٞم٦م 

: قمٌٞمد سمـ أيب ىمرة، قمـ اًمٚمٞم٨م، 429قمـ اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد، شمٗمّرد سمخؼم ؾم٤مىمط ذم سمٜمل اًمٕم٤ٌمس، وىم٤مل ذم ديقان اًمْمٕمٗم٤مء ص 

: 5.44وىم٤مل ذم اعمٞمزان : احلدي٨م ذم اعمًٜمد وهق ُمٜمٙمر، 36.477طمديثف ُمٜمٙمر ذم سمٜمل اًمٕم٤ٌمس، وىم٤مل ذم شم٤مريخ اإلؾمالم 

وم٘م٤مل: مل أر ُمـ ؾمٌؼ اعم١مًمػ إمم احلٙمؿ  6.345رواه أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم ُمًٜمده، وهذا سم٤مـمؾ> وشمٕم٘مٌف اسمـ طمجر ذم اًمٚم٤ًمن 

: زقمؿ اًمذهٌل ذم اعمٞمزان أن طمدي٨م اًمٚمٞم٨م 3:6وىم٤مل اسمـ طمجر ذم شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م ص  قمغم هذا احلدي٨م سم٤مًمٌٓمالن-ا-هـ-

ٔمر، وم٢مٟمف ُمـ أقمالم اًمٜمٌقة، وىمد وىمع ُمّمداق ذًمؽ، واقمتٛمد اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ قمٚمٞمف-اهـ، صمؿ اعمذيمقر سم٤مـمؾ، وذم يمالُمف ٟم

إّن احل٤مومظ اسمـ طمجر شمراضمع ذم اعمقوع ٟمٗمًف وم٘م٤مل: صمؿ شمذيمرت أن ًمٚمحدي٨م قمّٚم٦م أظمرى همػم شمٗمرد قمٌٞمد سمف متٜمع إظمراضمف ذم 

٢مظمراج احل٤ميمؿ ًمف ذم اًمّمحٞمح ُمـ اًمّمحٞمح، وهق وٕمػ أيب ىمٌٞمؾ، ٕٟمف يم٤من يٙمثر اًمٜم٘مؾ قمـ اًمٙمت٥م اًم٘مديٛم٦م، وم

وم٘م٤مل: هذا شمٕمٚمٞمؾ ُمتٝم٤موم٧م، ٓ يٜمٓمٌؼ قمغم اًم٘مقاقمد  ::4.5شم٤ًمهٚمف-ا-هـ، وٟم٤مىمِمف أمحد ؿم٤ميمر ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اعمًٜمد 

اًمّمحٞمح٦م ًمٜم٘مد احلدي٨م، ومام قمٚمٛمٜم٤م أن أطمدًا زقمؿ أن أسم٤م ىمٌٞمؾ يم٤من يٙمثر اًمٜم٘مؾ قمـ اًمٙمت٥م اًم٘مديٛم٦م، إٓ ىمقل يٕم٘مقب سمـ ؿمٞم٦ٌم 

ؿ سم٤معمالطمؿ واًمٗمتـ، وأيـ هذا ُمـ اًمٜم٘مؾ قمـ اًمٙمت٥م اًم٘مديٛم٦م؟! صمؿ ًمق صّح أٟمف يٜم٘مؾ قمٜمٝم٤م ومٛمـ ذا يًتٓمٞمع أن ومٞمف: يم٤من ًمف قمٚم

يزقمؿ أن هذا احلدي٨م ُمرده إمم ذًمؽ؟! وهق يرويف سم٢مؾمٜم٤مده إمم اًمٕم٤ٌمس ُمرومققم٤ًم، وًمق ومٕمؾ، وم٠مؾمٜمده يمٝمذا اإلؾمٜم٤مد وهق يٜم٘مٚمف 

ووّٕمػ  د سمذًمؽ وٓ سم٘مري٥م ُمٜمف، ومٝمذا شمٕمٚمٞمؾ سم٤مـمؾ ٓ ي١مسمف ًمف-ا-هـ-قمـ اًمٙمت٥م اًم٘مديٛم٦م ًمٙم٤من يمذاسم٤ًم وو٤مقم٤ًم، وُم٤م رُم٤مه أطم

: وومٞمف أيْم٤ًم أن اًمذيـ وًمقا اخلالوم٦م 3:6اسمـ طمجر احلدي٨َم سمٕمّٚم٦م ذم ُمتٜمف، هل خم٤مًمٗمتف ًمٚمقاىمع، وم٘م٤مل ذم شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م ص 

ذًمؽ ٟمٔمر-ا-هـ- وٟم٤مىمِمف أيْم٤م أمحد ُمـ ذرّي٦م اًمٕم٤ٌمس أيمثر ُمـ قمدد أٟمجؿ اًمثري٤م، إٓ إن أريد اًمت٘مٞمٞمد ومٞمٝمؿ سمّمٗم٦م ُم٤م، وومٞمف ُمع 

وم٘م٤مل: وأُم٤م ٟمجقم اًمثري٤م وم٢مهن٤م يمثػمة اًمٕمدد، أيمثر ضمدًا ُمـ اًمٕمدد اًمذي زقمٛمقا، ويم٤من  ::4.5ؿم٤ميمر ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اعمًٜمد 

 اًمٕمرب يٕمرومقن ذًمؽ ىمدياًم، ومٗمل اًمٜمٝم٤مي٦م واًمٚم٤ًمن: وي٘م٤مل إن ظمالل أٟمجؿ اًمثري٤م اًمٔم٤مهرة يمقايم٥م ظمٗمٞم٦م يمثػمة اًمٕمدد-ا-هـ-

طم٤مشمؿ، واحل٤ميمؿ، واًمْمٞم٤مء اعم٘مدد، واسمـ يمثػم، واًمًٞمقـمل، واًم٘مًٓمالين،  آظمرون هذا احلدي٨م، ُمٜمٝمؿ: أسمقوىمّقى 

قمـ اسمـ أيب طم٤مشمؿ أّٟمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أيب،  9;.33واًمًٜمدي، وأمحد ؿم٤ميمر> وم٘مد ٟم٘مؾ اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم شم٤مريخ سمٖمداد 

يم٤من سمٌٖمداد قمٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ أو حيٞمك سمـ ُمٕملم ـ أٟم٤م وذيمر هذا احلدي٨م وم٘م٤مل: هذا طمدي٨م مل يروه إٓ قمٌٞمد سمـ أيب ىمرة، و



 اًمرمحـ سمـ قمٛمر أمحد اعمدظمكم قمٌد : د-إقمداد     )مجٕم٤م ودراؾم٦م( وقمالىمتٝم٤م سمقسم٤مء يمقروٟم٤م َٟمْجِؿ اًمثَُّرّي٤م وأصم٤مر اًمقاردة ذمإطم٤مدي٨م  

        8: 

 م4243 ,هـ3665 إولدد ـاًمٕم  ,اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                             قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

 ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ اًمتٜمٗمؾ سمٕمد اًمٕمٍم:  ,8

اًمٕمٍم وم٘م٤مل: )إّن هذه صالة  طىم٤مل: صغم سمٜم٤م رؾمقل اهلل   قمـ أيب سمٍمة اًمٖمٗم٤مري

اًمّمالة قمرو٧م قمغم ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ ومتقاٟمقا ومٞمٝم٤م وشمريمقه٤م، ومٛمـ صاله٤م ُمٜمٝمؿ وّٕمػ ًمف أضمره٤م 

  -(4)، واًمِم٤مهد اًمٜمجؿ(3)(ُمرشملم، وٓ صالة سمٕمده٤م طمتك يرى اًمِم٤مهد

                                                           

ـّ سمف، ورأيتف يًتحًـ هذا احلدي٨م، وُهَّ سمف، طمٞم٨م وضمده قمٜمده قمـ حيٞمك سمـ ُمٕملم-ا-هـ، وىم٤مل احل٤ميمؿ = أؿمؽ ـ ويم٤من يْم

ـ ًمق مل  : هذا طمدي٨م شمٗمرد سمف قمٌٞمد اهلل سمـ أسمك ىمرة قمـ اًمٚمٞم٨م، وإُم٤مُمٜم٤م أسمق زيمري٤م ـ يٕمٜمل اسمـ ُمٕملم5.584ذم اعمًتدرك 

يروف عم٤م طمدث قمٜمف سمٛمثؾ هذا احلدي٨م، وشمٕم٘مٌف اًمذهٌل وم٘م٤مل: مل يّمح هذا-ا-هـ، ورواي٦م اسمـ ُمٕملم قمـ قمٌٞمد قمٜمد اًمْمٞم٤مء 

: ذم إؾمٜم٤مده ٓ سم٠مس 5:6.:اعم٘مدد> وىمد ىم٤مل ذم إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة مم٤م مل خيرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام 

ُمٞمنة شمٗمرد سمف، صمؿ ىم٤مل: وٓ سم٠مس سم٢مؾمٜم٤مده-ا-هـ، وطمًٜمف  ( أن أسم٤م:5;7واًمًٜمـ )سمف-ا-هـ، وذيمر اسمـ يمثػم ذم ضم٤مُمع اعم٤ًمٟمٞمد 

، واًمًٜمدي ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم ُمًٜمد أمحد ;3.73(، وىم٤مل اًم٘مًٓمالين ذم اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م 6793اًمًٞمقـمل ذم اجل٤مُمع اًمٙمٌػم )

وظم٤مًمٗمف حم٘م٘مقا اعمًٜمد سم٢مذاف ، ::4.5: وٓ سم٠مس سم٢مؾمٜم٤مده-ا-هـ، وصحح إؾمٜم٤مده أمحد ؿم٤ميمر ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اعمًٜمد 5.93

وسمٕمُد وم٘مد حتػّمُت ذم اًمرأي اًمراضمح ذم احلٙمؿ قمغم هذا احلدي٨م،  إرٟم٤مؤوط ومحٙمٛمقا قمغم هذا احلدي٨م سم٤مًمْمٕمػ اًمِمديد!!

ـّ اًمتل ىمد شمزيؾ  وشم٠مُمٚم٧م يمثػما ذم يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ ومٞمف، وأًمٗمٞم٧م ومٞمف شم٤ٌميٜم٤م واوح٤م، وراضمٕم٧م يمت٥م اًمٗم

 -، واهلل أقمٚمؿودقمقشمف، ورأي٧م أن إىمرب ًمٚمّمقاب ـ إن ؿم٤مء اهلل ـ أّٟمف طمدي٨م وٕمٞمػ شمٕم٤ممم ، واؾمتخرت اهللهذا اًمٚمٌس

: اًمٕمرب شمًٛمل اًمثري٤م: اًمٜمجؿ- ومل يرد سم٘مقًمف هذا أن ;7.5( ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن يمام ذم اإلطم٤ًمن ذم شم٘مري٥م صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن (3

 شمٔمٝمر إٓ قمٜمد اؾمقداد إومؼ وشمٖمٞمػم إصمػم> وًمٙمـ ُمٕمٜم٤مه وىم٧م صالة اعمٖمرب ٓ شمدظمؾ طمتك شمرى اًمثري٤م، ٕن اًمثري٤م ٓ

قمٜمدي: أن اًمِم٤مهد هق أول ُم٤م ئمٝمر ُمـ شمقاسمع اًمثري٤م، ٕن اًمثري٤م شمقاسمٕمٝم٤م اًمٙمػ اخلْمٞم٥م، واًمٙمػ اجلذُم٤مء، واعم٠مسمض، 

 واعمٕمّمؿ، واعمرومؼ، وإسمرة اعمرومؼ، واًمٕمٞمقق، ورضمؾ اًمٕمٞمقق، وإقمالم، واًمْمٞم٘م٦م، واًم٘مالص، وًمٞمس هذه اًمٙمقايم٥م

سم٤مٕٟمجؿ اًمزهر إٓ اًمٕمٞمقق وم٢مٟمف يمقيم٥م أمحر ُمٜمػم ُمٜمٗمرد ذم ؿمؼ اًمِمامل قمغم ُمتـ اًمثري٤م، ئمٝمر قمٜمد همٞمٌقسم٦م اًمِمٛمس، وم٢مذا يم٤من 

 اإلٟم٤ًمن ذم سمٍمه أدٟمك طمدة، وهم٤مسم٧م اًمِمٛمس يرى اًمٕمٞمقق، وهق اًمِم٤مهد اًمذي حتؾ صالة اعمٖمرب قمٜمد فمٝمقره-

اًمتل هنل قمـ اًمّمالة ومٞمٝم٤م، سمٚمٗمظ: طمتك يٓمٚمع اًمِم٤مهد أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب إوىم٤مت  (4)

4.42:(3:9;-) 



 اًمرمحـ سمـ قمٛمر أمحد اعمدظمكم قمٌد : د-إقمداد     )مجٕم٤م ودراؾم٦م( وقمالىمتٝم٤م سمقسم٤مء يمقروٟم٤م َٟمْجِؿ اًمثَُّرّي٤م وأصم٤مر اًمقاردة ذمإطم٤مدي٨م  

        8; 

 م4243 ,هـ3665 إولدد ـاًمٕم  ,اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                             قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

 ُم٤م ضم٤مء ذم اًمتحذير ُمـ اًمقٓي٦م واإلُم٤مرة: ,9

ويؾ ًمألُمٜم٤مء،  ،(3)أٟمف ىم٤مل: )ويؾ ًمألُمراء، ويؾ ًمٚمٕمروم٤مء طقمـ اًمٜمٌل   قمـ أيب هريرة

يم٤مٟم٧م ُمٕمٚم٘م٦م سم٤مًمثري٤م، يتذسمذسمقن سملم اًمًامء وإرض، ومل  (4)ًمٞمتٛمٜملم أىمقام يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أن ذوائٌٝمؿ

  -(6)قمغم رء( (5)يٙمقٟمقا قمٛمٚمقا

                                                           

( مجع قَمريػ سمٗمتح وختٗمٞمػ ي٤مء، وهق اًم٘مٞمؿ سم٠مُمر اًم٘مٌٞمٚم٦م واعمحٚم٦م قمغم أُمرهؿ، ويتٕمرف إُمػم ُمٜمف أطمقاهلؿ عمٕمرومتف هب٤م،  (3

ُمـ اًمتٕمرض ًمٚمرئ٤مؾم٦م واًمت٠مُمر واًمٕمراوم٦م سم٤مًمٙمن: قمٛمٚمف، وسم٤مًمٗمتح: يمقٟمف قمريًٗم٤م، وهق ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك وم٤مقمؾ، وذم احلدي٨م حتذير 

اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م  قمغم اًمٜم٤مس، عم٤م ومٞمف ُمـ اًمٗمتٜم٦م، وٕٟمف إذا مل ي٘مؿ سمح٘مف ومل ي١مد أُم٤مٟم٦م ومٞمف أصمؿ، واؾمتحؼ ُمـ اهلل اًمٕم٘مقسم٦م، اٟمٔمر:

 -::.;طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم اعمًٜمد  ،:5.43احلدي٨م 

طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم اعمًٜمد  ،4.373احلدي٨م ( مجع ذؤاسم٦م، وهل اًمِمٕمر اعمْمٗمقر ُمـ اًمرأس، اٟمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م  (4

;.::- 

( قمغم سمٜم٤مء اعمٗمٕمقل ُمـ اًمتٕمٛمٞمؾ، أي: ضمٕمٚمقا قم٤مُمٚملم، أو قمغم سمٜم٤مء اًمٗم٤مقمؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ، اٟمٔمر طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم اعمًٜمد  (5

;.::- 

إحت٤مف  يمام ذم ،(، واسمـ ظمزيٛم٦م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م8439)6:.33(، وأسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده4745أظمرضمف اًمٓمٞم٤مًمز ذم ُمًٜمده ) (6)

يمت٤مب اًمًػم، سم٤مب ذيمر اإلظم٤ٌمر قمام يتٛمٜمك إُمراء أهنؿ ُم٤م وًمقا مم٤م وًمقا ؿمٞمئ٤م  ، واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف،7.3:8اعمٝمرة 

، واًمٌٖمقي ذم 9;.32، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ 3;.6، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك 6.33وأسمق أمحد احل٤ميمؿ ذم اًمٙمٜمك  ،32.558

وأظمرضمف  ئل، قمـ قم٤ٌمد سمـ أيب قمكم، قمـ أيب طم٤مزم، قمـ أيب هريرة، سمف-(: ُمـ ـمرق قمـ هِم٤مم اًمدؾمتقا:468ذح اًمًٜم٦م )

: ُمـ ـمريؼ قم٤مصؿ اسمـ هبدًم٦م، قمـ يزيد سمـ ذيؽ، قمـ أيب 3;.6(، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك ;84;اًمٌزار ذم ُمًٜمده )

سمـ أيب قمكم: قمٚمؼ هريرة، سمف خمتٍما، وًمٗمٔمف: ًمٞمقؿمٙمـ رضمؾ يتٛمٜمك أٟمف ظمّر ُمـ اًمثري٤م وأٟمف مل يؾ ُمـ أُمر اًمٜم٤مس ؿمٞمئ٤م- وقم٤ٌمد 

ًمف اًمٌخ٤مري، وطمدث قمٜمف مج٤مقم٦م، ووصم٘مف اسمـ ُمٕملم ذم رواي٦م اعمٗمْمؾ سمـ هم٤ًمن اًمٖماليب، وقمٌد اخل٤مًمؼ سمـ ُمٜمّمقر، وذيمره اسمـ 

طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، وىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من: مل شمث٧ٌم قمداًمتف، وىم٤مل احل٤مومظ: ُم٘مٌقل، أي طمٞم٨م يت٤مسمع، واٟمٔمر: شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم رواي٦م 

، واًمت٘مري٥م 4.592، واعمٞمزان 7.365، واًمث٘م٤مت 6:.8، واجلرح واًمتٕمديؾ 8.57خ اًمٙمٌػم (، واًمت٤مري323اعمٗمْمؾ )

وصحح  (، وىمد شم٤مسمٕمف هِم٤مم سمـ طم٤ًمن، قمـ أيب طم٤مزم، قمٜمد اسمـ طم٤ٌمن، وأيب أمحد احل٤ميمؿ، ذم ُمقوٕمٞمٝمام اًم٤ًمسم٘ملم-5359)

: رواه أمحد، ورضم٤مًمف صم٘م٤مت ذم 7.422احل٤ميمؿ إؾمٜم٤مده إول واًمث٤مين، وواوم٘مف اًمذهٌل، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد 

: رواه أمحد ُمـ ـمرق رواة ;3.49ـمري٘ملم ُمـ أرسمٕم٦م، ورواه أسمق يٕمغم واًمٌزار-ا-هـ، وىم٤مل اعمٜمذري ذم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م 

(: وم٢مهنام يقمه٤من أن ًمف أيمثر ُمـ ـمريؼ واطمد قمـ :34سمٕمْمٝم٤م صم٘م٤مت-ا-هـ، ىم٤مل إًم٤ٌمين ُمٕمٚم٘م٤م قمغم يمالُمٝمام ذم هم٤مي٦م اعمرام )

ٜمف ذم اًمّمحٞمح٦م أيب هر ًّ يرة، ُمع أٟمف ًمٞمس ًمف قمٜمد أمحد وٓ قمٜمد همػمه ممـ ظمرضمٜم٤م قمٜمف همػم اًمٓمريؼ اعمذيمقرة-اهـ، وىمد طم

(، وقمٚمٞمف وم٤محلدي٨م ٓيٜمزل قمـ رشم٦ٌم 834:(، وصحح إؾمٜم٤مده أمحد ؿم٤ميمر ذم اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اعمًٜمد )4842(، )4:;3)

 سم٤من ُمرومققم٤م، وأصمر ُمروي قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ُمقىمقوم٤م:وًمف ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م سمٜم٧م أيب سمٙمر، وصمق احلًـ، واهلل أقمٚمؿ-

واًمٓمؼماين ذم إوؾمط  (،6967) ::3.:وم٠مُم٤م طمدي٨م قم٤مئِم٦م سمٜم٧م أيب سمٙمر اًمّمديؼ: وم٠مظمرضمف أسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده 



 اًمرمحـ سمـ قمٛمر أمحد اعمدظمكم قمٌد : د-إقمداد     )مجٕم٤م ودراؾم٦م( وقمالىمتٝم٤م سمقسم٤مء يمقروٟم٤م َٟمْجِؿ اًمثَُّرّي٤م وأصم٤مر اًمقاردة ذمإطم٤مدي٨م  
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 م4243 ,هـ3665 إولدد ـاًمٕم  ,اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                             قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

 ُم٤م ضم٤مء ذم شمٗمًػم اًمٖم٤مؾمؼ:  ,:

 -(3)ىم٤مل: )اًمٖم٤مؾمؼ: اًمٜمجؿ، وهق اًمثري٤م( طقمـ اًمٜمٌل   قمـ أيب هريرة

 

                                                           

: رواه أسمق يٕمغم، واًمٓمؼماين ذم إوؾمط، وومٞمف قمٛمر سمـ ؾمٕمٞمد اًمٜمٍمي وهق ;;7.3(، ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع 2::5)=

: رواه أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم ُمًٜمده ُمـ 7.68أيب ؾمٚمٞمؿ ُمدًمس-ا-هـ، وىم٤مل اًمٌقصػمي ذم إحت٤مف اخلػمة وٕمٞمػ، وًمٞم٨م سمـ 

، وُمثٚمف يّمٚمح ؿم٤مهدا حلدي٨م أيب هريرة، ويرشم٘مل ًمٚمّمحٞمح ًمٖمػمه، واهلل أقمٚمؿ- وأُّم٤م طمدي٨م ــمرق رواة سمٕمْمٝم٤م صم٘م٤مت-ا-ه

سمـ ديٜم٤مر، ٟم٤م إؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر، قمـ هريؿ سمـ : ٟم٤م اسمـ إؾمح٤مق، ٟم٤م ىم٤مؾمؿ (، ىم٤مل862صمقسم٤من، وم٠مظمرضمف اًمروي٤مين ذم ُمًٜمده )

: )ويؾ ًمٚمٕمروم٤مء، ويؾ ًمألُمراء، ويؾ ًمألُمٜم٤مء، ًمٞم٠مشملم ط ؾمٗمٞم٤من، قمـ ًمٞم٨م، قمـ أيب إدريس، قمـ صمقسم٤من ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل

قمغم أطمدهؿ يقم وّد أٟمف يم٤من ُمٕمٚم٘م٤م سمذؤاسمتف ُمتك ـمٚمٕم٧م اًمثري٤م وأٟمف مل يت٠مُمر اًمٜم٤مس(، وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ، ُمًٚمًؾ 

سم٤مب ُم٤م ىم٤مًمقا ذم يمراهٞم٦م اًمٕمراوم٦م  وأُم٤م أصمر أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، وم٠مظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف يمت٤مب إدب، ؾ-سم٤معمج٤مهٞم

(، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ويمٞمع، قمـ اسمـ ؿمٕم٦ٌم، قمـ رضمؾ مل يٙمـ يًٛمٞمف، ؾمٛمع أٟم٤ًم، ي٘مقل: )ويؾ ًمٚمٕمروم٤مء 48936) ::35.7

 ي٤م(، وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ إلهب٤مم سمٕمض رواشمف-واًمٜم٘م٤ٌمء، ويؾ ًمألُمٜم٤مء، وّد أطمدهؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمق يم٤من ُمٕمٚم٘م٤م سم٤مًمثر

، ىم٤مل> طمدصمٜم٤م ٟمٍم سمـ قمكم، ىم٤مل: صمٜم٤م سمٙم٤مر سمـ قمٌد اهلل، اسمـ أظمل مه٤مم، ىم٤مل: صمٜم٤م حمٛمد :46.96أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه  (3)

 اًمٕمزيز سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف، قمـ أسمٞمف، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، قمـ أيب هريرة، سمٚمٗمظ: اًمٜمجؿ اًمٖم٤مؾمؼ- وأظمرضمف سمـ قمٌد

 ( ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ قمٌد4;8( ُمـ ـمريؼ ٟمٍم سمـ قمكم، سمف، سمٚمٗمٔمف- وسمرىمؿ )5;8) :6.343أسمق اًمِمٞمخ ذم يمت٤مب اًمٕمٔمٛم٦م 

اًمٜمجؿ، وهق اًمثري٤م(، وقمزاه اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر  ىم٤مل: )اًمٖم٤مؾمؼ: ط قمـ اًمٜمٌل اًمٕمزيز، قمـ أسمٞمف، قمـ أيب هريرة 

 إمم اسمـ ُمردويف، واحلدي٨م ُمٕمٚمقل سمام ي٠ميت: :;37.9

طم٤مشمؿ: ًمٞمس سم٤مًم٘مقي،  سمٙم٤مر سمـ قمٌد اهلل سمـ حيٞمك اًمٌٍمي، ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، وؾمامه: سمٙمػم سمـ قمٌٞمد اهلل، وىم٤مل أسمق,3

، 373.:، اًمث٘م٤مت ;4.62وىم٤مل ُمرة: ؿمٞمخ، وذيمره اًمذهٌل ذم اعمٖمٜمل، ومٝمق جمٝمقل احل٤مل، اٟمٔمر: اجلرح واًمتٕمديؾ 

 -4.73، اًمٚم٤ًمن 3.332اعمٖمٜمل 

حمٛمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف اًمزهري، ىم٤مل اًمٌخ٤مري: ُمٜمٙمر احلدي٨م- وي٘م٤مل: سمٛمِمقرشمف ضمٚمد ,4

ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم، وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: ُمؽموك احلدي٨م، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: هؿ صمالصم٦م إظمقة: حمٛمد، وقمٌد اهلل، وقمٛمران> وهؿ 

، يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم ًمٚمٜم٤ًمئل ص 3.389 وٕمٗم٤مء احلدي٨م، ًمٞمس هلؿ طمدي٨م ُمًت٘مٞمؿ، اٟمٔمر: اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم

 -7.482، اًمٚم٤ًمن :4.82، اعمٖمٜمك 9.:، اجلرح واًمتٕمديؾ 6.326 كمٕم٘مٞماًمٙمٌػم ًمٚمْمٕمٗم٤مء اًم، 454

قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف اًمزهري، ىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من: جمٝمقل احل٤مل، اٟمٔمر: ذيؾ ُمٞمزان آقمتدال ص ,5

وٕمٗمف اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر  واحلدي٨م -:6.5، اًمٚم٤ًمن 562

م( ;359 سمػموت ،اًمٕمً٘مالين، رىمٛمف: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، ىم٤مم سم٢مظمراضمف: حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م، )دار اعمٕمروم٦م

 وم٤محلدي٨م وقمٚمٞمف ط اًمٜمٌل، وىم٤مل: هذا احلدي٨م ٓ يّمح رومٕمف إمم 6.929، وأورده اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه 7:.34

 وٕمٞمػ، واٟمٔمر ختري٩م احلدي٨م أيت، واهلل أقمٚمؿ-



 اًمرمحـ سمـ قمٛمر أمحد اعمدظمكم قمٌد : د-إقمداد     )مجٕم٤م ودراؾم٦م( وقمالىمتٝم٤م سمقسم٤مء يمقروٟم٤م َٟمْجِؿ اًمثَُّرّي٤م وأصم٤مر اًمقاردة ذمإطم٤مدي٨م  
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 م4243 ,هـ3665 إولدد ـاًمٕم  ,اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                             قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

 ُم٤م ضم٤مء ذم صالح اًمثامر قمٜمد ـمٚمقع اًمثري٤م: ,;

 -(3)ىم٤مل: )إذا ـمٚمع اًمٜمجؿ ذا ص٤ٌمح، رومٕم٧م اًمٕم٤مه٦م( طقمـ اًمٜمٌل   قمـ أيب هريرة

 ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ سمٞمع اًمثامر ىمٌؾ سمدو صالطمٝم٤م: ,32

 -(4)يٓمٚمع اًمثري٤م(: )ٓ ي٤ٌمع اًمثامر طمتك طىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ أيب هريرة  -3

 (5)يت٤ٌميٕمقن اًمثامر، وم٢مذا ضمذّ  طىم٤مل: يم٤من اًمٜم٤مس ذم قمٝمد رؾمقل اهلل   قمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م -4

 أص٤مسمف ُمراض، أص٤مسمف ،(7)ىم٤مل اعمٌت٤مع: إٟمف أص٤مب اًمثٛمر اًمدُم٤من ،(6)اًمٜم٤مس وطمي شم٘م٤موٞمٝمؿ

 

                                                           

 ؾمٞم٠ميت خترجيف واًمٙمالم قمٚمٞمف ُمٗمّمال ذم اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م إن ؿم٤مء اهلل- (3)

( قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح، قمـ أيب هريرة، سمف- وروى حمٛمد سمـ احلًـ ذم أصم٤مر :79) 4.734أظمرضمف أسمق طمٜمٞمٗم٦م ذم ُمًٜمده (4) 

قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م، قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح، قمـ أيب هريرة رومٕمف: إذا ـمٚمع اًمٜمجؿ ذا ص٤ٌمح، وم٘مد رومٕم٧م اًمٕم٤مه٦م قمـ يمؾ  ;37ص 

سمٚمٗمظ: ٓ شم٤ٌمع اًمثامر طمتك شمٓمٚمع اًمثري٤م، وأورده اسمـ طمجر ذم  3.434ٜمٞمٗم٦م سمٚمد، وذيمره اعمرشم٣م اًمزسمٞمدي ذم قم٘مقد اجلقاهر اعم

ُمـ رواي٦م أيب داود سمٚمٗمظ: إذا ـمٚمع اًمٜمجؿ ص٤ٌمطم٤م رومٕم٧م اًمٕم٤مه٦م قمـ يمؾ سمٚمد، صمؿ ىم٤مل: وذم رواي٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م،  8;6.5اًمٗمتح 

قمـ اسمـ قمٛمر: أظمرضمف قمـ قمٓم٤مء: رومٕم٧م اًمٕم٤مه٦م قمـ اًمثامر، واًمٜمجؿ: هق اًمثري٤م، واإلؾمٜم٤مد صحٞمح- واحلدي٨م ىمد ورد 

، 7.522، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ 6.45(، واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر 7327، وأمحد )365اًمِم٤مومٕمل ذم ُمًٜمده، ص 

(، ُمـ ـمرق قمـ قمثامن سمـ قمٌد اهلل سمـ هاىم٦م، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م اسمـ ;429، واًمٌٖمقي ذم ذح اًمًٜم٦م )95.:وذم ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ 

قمـ سمٞمع اًمثامر طمتك شمذه٥م اًمٕم٤مه٦م، ىمٚم٧م: وُمتك ذاك؟ ىم٤مل: طمتك شمٓمٚمع اًمثري٤م،  ط قمٛمر قمـ سمٞمع اًمثامر، وم٘م٤مل: هنك رؾمقل اهلل

وهق طمدي٨م صحٞمح> رضم٤مًمف رضم٤مل اًمِمٞمخلم، وأصٚمف ذم اًمٌخ٤مري يمت٤مب اًمٌٞمقع،سم٤مب سمٞمع اًمثامر ىمٌؾ أن يٌدو 

سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ سمٞمع اًمثٛمر طمتك يٌدو صالطمف  (، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمٌٞمقع،42:4) 4.988صالطمٝم٤م

 (، وًمٗمٔمف: هنك قمـ سمٞمع اًمثامر طمتك يٌدو صالطمٝم٤م، هنك اًم٤ٌمئع واعمٌت٤مع-5:79)7.33

اًمٜم٤مس، سم٤مجلٞمؿ واًمذال اعمٕمجٛم٦م اًمث٘مٞمٚم٦م، أي ىمٓمٕمقا صمٛمر اًمٜمخؾ، أي اؾمتحؼ اًمثٛمر اًم٘مٓمع، ُمٕمٜم٤مه: دظمٚمقا ذم  ىمقًمف: وم٢مذا ضمذَّ  (5)

 -3.527دي٨م ًمٚمخٓم٤ميب همري٥م احل -واجلذاذ سام اًمٜمخؾ، وهق ىمٓمع صمٛمرهت٤م وأظمذه٤م ُمـ اًمِمجر زُمـ اجلذاذ،

 -3.527ىمقًمف: وطمي شم٘م٤موٞمٝمؿ، سم٤مًمْم٤مد اعمٕمجٛم٦م- همري٥م احلدي٨م ًمٚمخٓم٤ميب  (6)

 ،ىمقًمف: اًمدُم٤من: اًمدُم٤من هق سم٤مًمٗمتح وختٗمٞمػ اعمٞمؿ: وم٤ًمد اًمثٛمر وقمٗمٜمف ىمٌؾ إدرايمف طمتك يًقد، ُمـ اًمدُمـ وهق اًمنىملم (7)

وي٘م٤مل اًمدُم٤مل سم٤مًمالم أيْم٤م سمٛمٕمٜم٤مه، هٙمذا ىمٞمده اجلقهري  ،وي٘م٤مل إذا ـمٚمٕم٧م اًمٜمخٚم٦م قمـ قمٗمـ وؾمقاد ىمٞمؾ أص٤مهب٤م اًمدُم٤من

واًمذي ضم٤مء ذم همري٥م اخلٓم٤ميب سم٤مًمْمؿ، ويم٠مٟمف أؿمٌف، ٕن ُم٤م يم٤من ُمـ إدواء واًمٕم٤مه٤مت ومٝمق سم٤مًمْمؿ،  ،وهمػمه سم٤مًمٗمتح

 -4.357يم٤مًمًٕم٤مل واًمٜمح٤مز واًمزيم٤مم- اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م 
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 م4243 ,هـ3665 إولدد ـاًمٕم  ,اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                             قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

عم٤م يمثرت قمٜمده اخلّمقُم٦م ذم ذًمؽ:  طحيتجقن هب٤م، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  (4)قم٤مه٤مت ،(3)ىمِم٤مم

 -يِمػم هب٤م ًمٙمثرة ظمّمقُمتٝمؿ ومال شمت٤ٌميٕمقا طمتك يٌدو صالح اًمثٛمر(، يم٤معمِمقرة ،(5))وم٢مُم٤م ٓ

وأظمؼمين ظم٤مرضم٦م سمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م، أن زيد سمـ صم٤مسم٧م: مل يٙمـ يٌٞمع صمامر أروف طمتك شمٓمٚمع 

سمـ سمحر، طمدصمٜم٤م  : رواه قمكماًمٌخ٤مري اهلل اًمثري٤م، ومٞمتٌلم إصٗمر ُمـ إمحر، ىم٤مل أسمق قمٌد

 -(6)طمٙم٤مم، طمدصمٜم٤م قمٜم٦ًٌم، قمـ زيمري٤مء، قمـ أيب اًمزٟم٤مد، قمـ قمروة، قمـ ؾمٝمؾ، قمـ زيد

 

 

  

                                                           

مه٤م ُمـ آوم٤مت اًمثٛمرة، وٓ ظمالف ذم وٛمٝمام- اًمٜمٝم٤مي٦م ذم  ِم٤مم واعمراض،ىمقًمف ىُمِم٤مم: سمْمؿ اًم٘م٤مف سمٕمده٤م ُمٕمجٛم٦م ظمٗمٞمٗم٦م، اًم٘م (3)

 -4.375همري٥م احلدي٨م-

، واًمٕم٤مه٦م اًمٕمٞم٥م وأوم٦م اًمتل شمّمٞم٥م اًمزرع- اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ىمقًمف: قم٤مه٤مت مجع قم٤مه٦م، وهق سمدل ُمـ اعمذيمقرات أوًٓ  (4)

4.663 

: وُمٕمٜم٤مه: اومٕمؾ يمذا ويمذا إن يمٜم٧م ٓ شمٗمٕمؾ يمذا يسمـ إٟم٤ٌمرىمقًمف: وم٢مُم٤م ٓ، أصٚمٝم٤م إن اًمنمـمٞم٦م، وُم٤م زائدة، وم٠مدهمٛم٧م، ىم٤مل ا (5)

 9.65ويمذا- إيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ 

(، ىم٤مل 42:3) 4.987أظمرضمف اًمٌخ٤مري شمٕمٚمٞم٘م٤م ذم صحٞمحف، يمت٤مب اًمٌٞمقع، سم٤مب سمٞمع اًمثامر ىمٌؾ أن يٌدو صالطمٝم٤م،  (6)

ٝمؾ سمـ أيب طمثٛم٦م إٟمّم٤مري، ُمـ سمٜمل طم٤مرصم٦م: أٟمف اًمٌخ٤مري: وىم٤مل اًمٚمٞم٨م، قمـ أيب اًمزٟم٤مد، يم٤من قمروة سمـ اًمزسمػم، حيدث قمـ ؾم

: شمٕمٚمٞمؼ اًمٚمٞم٨م ُمـ أومراده، ;36.69طمدصمف قمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م، ومذيمره، ىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح 

 (-5;43) 5.482: مل أره ُمقصقٓ ُمـ ـمريؼ اًمٚمٞم٨م، واٟمٔمر شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼ 6;6.5وىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح 
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 املبخح الجاىٕ

 اآلثاز الْازدٗ يف جنه الجسٓا

  ُم٤مضم٤مء ذم ومْمؾ أهؾ اعمديٜم٦م:  -3

 ،(3)قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌد اًمرمحـ، ىم٤مل: ًم٘مد رأي٧م ُمِمٞمخ٦م سم٤معمديٜم٦م، وإن قمٚمٞمٝمؿ اًمٖمدائر

د ذم هٞمئ٦م اًمٗمتٞم٤من،  (6)وذم أيدهيؿ أصمر احلٜم٤َّمء ،(5)وذم أيدهيؿ اعمخ٤مس ،(4)وإن قمٚمٞمٝمؿ اعمٛمٍمَّ واعمقرَّ

 -(7)وديـ أطمدهؿ أسمٕمد ُمـ اًمثري٤م إن أريد قمغم ديٜمف

 ُم٤م ضم٤مء ذم حتري إوىم٤مت اًمتل يرضمك ومٞمٝم٤م اعمٓمر: -4

ُمـ قمٛمر سمـ  قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م أٟمف ىم٤مل: طمدصمٜمل ُمـ ٓ أهتؿ: أٟمف ؿمٝمد هذا اعمّمغم

ىم٤مل: ومدقم٤م واًمٜم٤مس ـمقيال، واؾمتً٘مك  ،(8)وهق يًتً٘مل سم٤مًمٜم٤مس قم٤مم اًمرُم٤مدة  اخلٓم٤مب

وم٘م٤مل اًمٕم٤ٌمس: مل يٌؼ  (9)اعمٓمٚم٥م: ي٤م قم٤ٌمس: يمؿ سم٘مل ُمـ ٟمقء اًمثري٤م؟ ـمقيال، وىم٤مل ًمٚمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد

                                                           

وٗم٤مئر اًمِمٕمر- واٟمٔمر: ؿمٛمس اًمٕمٚمقم ودواء يمالم اًمٕمرب ُمـ اًمٙمٚمقم، ٟمِمقان سمـ ؾمٕمٞمد احلٛمػمى، حت٘مٞمؼ د هل اًمٖمدائر: (  (3

د يقؾمػ حمٛمد قمٌد اهلل، )سمػموت: دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس، اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،ُمٓمٝمر اإلري٤مين ،اهلل اًمٕمٛمري طمًلم سمـ قمٌد

 -35;6.:م( ;;;3.هـ3642

اعمّمٌقهم٦م> ومامُصٌغ سمحٛمرة ظمٗمٞمٗم٦م يًّٛمك: اعمٛمٍّم، وُم٤مصٌغ سمٚمقن اًمقرد يًٛمك: اعمقّرد، ٟمقع ُمـ إًم٦ًٌم اعمٛمٍم واعمقرد: ( (4

 -95:.4، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط 747، 696ويٙمقن ًمقٟمف أمحر ييب إمم اًمّمٗمرة، واٟمٔمر: اعمٕمجؿ اًمٕمريب ٕؾمامء اعمالسمس

 -4.58قمٚمٞمف- اًمٜمٝم٤مي٦م  ١م٥م، وىمد يتٙم: ُم٤م خيتٍمه اإلٟم٤ًمن سمٞمده ومٞمٛمًٙمف ُمـ قمّم٤م، أو قمٙم٤مزة، أو ُم٘مرقم٦م، أو ىمْمٞم٤مس( اعمخ (5

( احلٜم٤ّمء: ؿمجر يتخذ ُمـ ورىمف ظمْم٤مب أمحر، يًتٕمٛمؾ ًمّمٌغ اًمِمٕمر أو إيمػ وهمػممه٤م، اٟمٔمر: ُمٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  (6

 -3.792اعمٕم٤مسة 

 ، قمـ أيب وٛمرة، قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌد اًمرمحـ، سمف، وأظمرضمف:;3أظمرضمف اًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر ذم إظم٤ٌمر اعمقوم٘مٞم٤مت، ص  (7)

، ُمـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ، قمـ أسمٞمف، قمـ أيب وٛمرة، سمف، وأظمرضمف أسمقسمٙمر 5.484أسمقٟمٕمٞمؿ ذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 

اًمرمحـ، سمف،  (، قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌد759، )4.592اًمديٜمقري ذم اعمج٤مًم٦ًم وضمقاهر اًمٕمٚمؿ 

(، ورسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌد اًمرمحـ هق رسمٞمٕم٦م اًمرأي، صم٘م٦م، ٥786م )وأسمقوٛمرة هق أٟمس سمـ قمٞم٤مض اًمٚمٞمثل، صم٘م٦م، واٟمٔمر: اًمت٘مري

 (، واإلؾمٜم٤مد صحٞمح-33;3واٟمٔمر: اًمت٘مري٥م )

 ( قم٤مم اًمرُم٤مدة: هق اًمٕم٤مم اًم٤ًمسمع قمنم أو اًمث٤مُمـ قمنم ُمـ اهلجرة، أص٤مب اًمٜم٤مس ومٞمف ضمدب وىمحط أي٤مم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب (8

 -63;.4ومٙم٤من قم٤مم هٚمٙم٦م- اٟمٔمر: ُمٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة 

 : وىمقل قمٛمر هذا إٟمام أراد يمؿ سم٘مل ُمـ وىم٧م اًمثري٤م؟ عمٕمرومتٝمؿ سم٠من اهلل,5.325ام ذم ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر يم,( ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل  (9

ىمّدر إُمٓم٤مر ذم أوىم٤مت ومٞمام ضمرسمقا، يمام قمٚمٛمقا أٟمف ىمدر احلّر واًمؼمد ومٞمام ضمرسمقا ذم أوىم٤مت-ا-هـ، وىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم  شمٕم٤ممم اهلل
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ومدقم٤م، ودقم٤م اًمٜم٤مس طمتك ٟمزل قمـ اعمٜمؼم، ومٛمٓمر ُمٓمرا أطمٞم٤م اًمٜم٤مس ُمٜمف،  ،(3)يٌؼ ُمٜمف رء إٓ اًمٕمقاء

: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، إن أهؾ اًمٕمٚمؿ هب٤م يزقمٛمقن أهن٤م شمٕمؽمض سم٤مٕومؼ سمٕمد  وم٘م٤مل ًمف اًمٕم٤ٌمس

 -(4)وىمققمٝم٤م ؾمٌٕم٤م، ىم٤مل: ومقاهلل ُم٤م ُمْم٧م شمٚمؽ اًمًٌع طمتك أهمٞم٨م اًمٜم٤مس

 ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ اًم٘مّمص:  -5

ذم اًم٘مّمص وم٘م٤مل:   أيب يمثػم، أن رضمال اؾمت٠مذن قمٛمر قمـ إوزاقمل، قمـ حيٞمك سمـ ,3

 -(5))وددت ًمق أٟمؽ رومٕم٧م إمم اًمثري٤م صمؿ رُمل سمؽ إمم إرض، وم٢مي٤مك وإي٤مه، وم٢مٟمف اًمذسمح(

                                                           

ٛمر ُم٤م سم٘مل ُمـ ٟمقء اًمثري٤م؟ وُم٤م سم٘مل ُمـ ٟمقء اًمرسمٞمع؟ قمغم اًمٕم٤مدة واًمٕمرف قمٜمدهؿ أن شمٚمؽ : ىمقل قم46.5:2اًمتٛمٝمٞمد =ذم 

 إوىم٤مت أوىم٤مت أُمٓم٤مر، إذا ؿم٤مء ذًمؽ اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر-

 -:85( اًمٕمقاء: ُمٜمزًم٦م ُمـ ُمٜم٤مزل اًم٘مٛمر، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط  (3

اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى و(، 55783) 885 , 33.884(، واًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه ;322) 4.423أظمرضمف احلٛمٞمدي ذم ُمًٜمده  (4)

( قمـ اسمـ إؾمح٤مق، قمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م، سمف- وهذا إؾمٜم٤مده ُمٜم٘مٓمع، سملم 8677) 5.723

 ،اسمـ اعمًٞم٥م وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، واسمـ إؾمح٤مق صدوق ُمدًمس، وضمٕمٚمف اسمـ طمجر ذم اعمرشم٦ٌم اًمراسمٕم٦م ُمـ ُمراشم٥م اعمدًمًلم

ٟمف ٓ حيت٩م سمٌمء ُمـ طمديثٝمؿ إٓ سمام سطمقا ومٞمف سم٤مًمًامع ًمٙمثرة شمدًمٞمًٝمؿ قمغم اًمْمٕمٗم٤مء واعمج٤مهٞمؾ- وهل ُمـ اشمٗمؼ قمغم أ

قمـ  5.34:9(، وقمٚمٞمف وم٤مًم٘مّّم٦م وٕمٞمٗم٦م> ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٝمذب ذم اظمتّم٤مر اًمًٜمـ اًمٙمٌػم ;6)ص  شمٕمريػ أهؾ اًمت٘مديس

: طمدي٨م زيد سمـ ظم٤مًمد اجلٝمٜمل، وطمدي٨م ؾمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل: طمًـ همري٥م- وىمد ورد ذم هذا اًم٤ٌمب قمدة أطم٤مدي٨م صحٞمحف، ُمٜمٝم٤م

سم٤مب يًت٘مٌؾ اإلُم٤مم اًمٜم٤مس إذا ؾمٚمؿ  وم٠مُم٤م طمدي٨م زيد سمـ ظم٤مًمد اجلٝمٜمل، وم٠مظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اًمّمالة، هريرة: أيب

(، وًمٗمٔمف ىم٤مل: 365);3.7سم٤مب سمٞم٤من يمٗمر ُمـ ىم٤مل ُمٓمرٟم٤م سم٤مًمٜمقء  وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب اإليامن، (،32:)2;3.4

ّمٌح سم٤محلديٌٞم٦م ذم إصمر اًمًامء يم٤مٟم٧م ُمـ اًمٚمٞمؾ، ومٚمام اٟمٍمف أىمٌؾ قمغم اًمٜم٤مس وم٘م٤مل: )هؾ صالة اًمصغم سمٜم٤م رؾمقل اهلل 

شمدرون ُم٤مذا ىم٤مل رسمٙمؿ؟( ىم٤مًمقا: اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ، ىم٤مل: )ىم٤مل: أصٌح ُمـ قم٤ٌمدي ُم١مُمـ يب ويم٤مومر، وم٠مُم٤م ُمـ ىم٤مل: ُمٓمرٟم٤م 

 ومذًمؽ يم٤مومر يب ُم١مُمـ سم٤مًمٙمقيم٥م(- >ا ويمذاومذًمؽ ُم١مُمـ يب يم٤مومر سم٤مًمٙمقيم٥م، وأُم٤م ُمـ ىم٤مل: ُمٓمرٟم٤م سمٜمقء يمذ >سمٗمْمؾ اهلل ورمحتف

(، 366) ;3.7سم٤مب سمٞم٤من يمٗمر ُمـ ىم٤مل ُمٓمرٟم٤م سم٤مًمٜمقء وأُم٤م طمدي٨م أسمق هريرة، وم٠مظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب اإليامن،

: )أمل شمروا إمم ُم٤م ىم٤مل رسمٙمؿ؟ ىم٤مل: ُم٤م أٟمٕمٛم٧م قمغم قم٤ٌمدي ُمـ ٟمٕمٛم٦م إٓ أصٌح ومريؼ ُمٜمٝمؿ هب٤م وًمٗمٔمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 قًمقن اًمٙمقايم٥م وسم٤مًمٙمقايم٥م(- يم٤مومريـ- ي٘م

٦ٌّم ذم شم٤مريخ اعمديٜم٦م  (5) ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمّمٕم٥م، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إوزاقمل، قمـ حيٞمك، سمف- وومٞمف  3.32اٟمٗمرد سمتخرجيف اسمـ ؿم

، وىم٤مل اسمـ 3.978حمٛمد سمـ ُمّمٕم٥م اًم٘مرىم٤ًمين، ىم٤مل اًمٌخ٤مري: يم٤من حيٞمك سمـ ُمٕملم ؾمٞمئ اًمرأي ومٞمف، اٟمٔمر: اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم 

(، وىم٤مل اًمذهٌل: ومٞمف وٕمػ، اٟمٔمر: اًمٙم٤مؿمػ 7:8)389سمث٘م٦م، اٟمٔمر: شم٤مريخ أؾمامء اًمْمٕمٗم٤مء واًمٙمذاسملم ؿم٤مهلم: ًمٞمس 

(، وشمٕم٘مٌف ُمّمٜمٗمقا حترير اًمت٘مري٥م 8524) 729(، وىم٤مل اسمـ طمجر: صدوق يمثػم اًمٖمٚمط، اٟمٔمر: اًمت٘مري٥م 7378) 4.444

 ٜم٤ًمئل، واسمـ ظمراش، وص٤مًمح ضمزرة، وأسمقسم٘مقهلؿ: سمؾ وٕمٞمػ يٕمتؼم سمف ذم اعمت٤مسمٕم٤مت واًمِمقاهد، وم٘مد وٕمٗمف اسمـ ُمٕملم، واًم



 اًمرمحـ سمـ قمٛمر أمحد اعمدظمكم قمٌد : د-إقمداد     )مجٕم٤م ودراؾم٦م( وقمالىمتٝم٤م سمقسم٤مء يمقروٟم٤م َٟمْجِؿ اًمثَُّرّي٤م وأصم٤مر اًمقاردة ذمإطم٤مدي٨م  
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قمـ احل٤مرث سمـ ُمٕم٤موي٦م اًمٙمٜمدي، أٟمف ريم٥م إمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ي٠ًمًمف قمـ صمالث ظمالل:  ,4

اًمٕمٍم، وقمـ اًم٘مّمص، وم٢مهنؿ قمـ صالة اعمرأة سمحذاء اًمرضمؾ، وقمـ اًمريمٕمتلم اًمٚمتلم سمٕمد 

يم٠مٟمف يمره أن يٛمٜمٕمف، ىم٤مل: إٟمام أردت أن أٟمتٝمل إمم  >أرادوين قمغم اًم٘مّمص، وم٘م٤مل: ُم٤م ؿمئ٧م

ىمقًمؽ، ىم٤مل: أظمِمك قمٚمٞمؽ أن شم٘مّص ومؽمشمٗمع قمٚمٞمٝمؿ ذم ٟمٗمًؽ، صمؿ شم٘مّص ومؽمشمٗمع، طمتك 

  -(3)ومٞمْمٕمؽ اهلل حت٧م أىمداُمٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سم٘مدر ذًمؽ >خيٞمؾ إًمٞمؽ أٟمؽ ومقىمٝمؿ سمٛمٜمزًم٦م اًمثري٤م

                                                           

طم٤مشمؿ اًمرازي، واسمـ طم٤ٌمن، وقمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ؾمٞم٤مر، وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: مل يٙمـ طم٤مومٔم٤م، وذيمر أمحد أن طمديثف قمـ =

إوزاقمل ُم٘م٤مرب، وأُم٤م قمـ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م ومٗمٞمف ختٚمٞمط، وىم٤مل أسمق زرقم٦م: صدوق ذم احلدي٨م> وًمٙمٜمف طمدث سم٠مطم٤مدي٨م 

واًمٌزار: ًمٞمس سمف سم٠مس، ووصم٘مف اسمـ ىم٤مٟمع، وىم٤مل اخلٓمٞم٥م: يم٤من يمثػم اًمٖمٚمط ًمتحديثف ُمـ طمٗمٔمف، اٟمٔمر:  ُمٜمٙمرة، وىم٤مل اسمـ قمدي

ىم٤مل: مل يٙمـ قمـ اسمـ قمٛمر (> وقمٚمٞمف وم٤مٕصمر وٕمٞمػ-وهلذا إصمر ؿمقاهد، ُمٜمٝم٤م:8524) :5.53حترير اًمت٘مري٥م 

ذم زُمـ اًمٗمتٜم٦م، أظمرضمف اسمـ  ، إٟمام يم٤من اًم٘مّمصوٓ أيب سمٙمر، وٓ قمٛمر، وٓ قمثامن ط قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل ي٘مّص 

يمت٤مب اًمًػم،  (، واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف،48936سم٤مب ُمـ يمره اًم٘مّمص وضب ومٞمف ) أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف يمت٤مب إدب،

(، وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح ُمقارد اًمٔمٛمآن 8483) 36.378 ذيمر إسم٤مطم٦م شمرك اًم٘مّمص، وٓ ؾمٞمام ُمـ ٓ حيًـ اًمٕمٚمؿ

، وم٘م٤مل: إن ؿمئ٧م أذٟم٧م ًمؽ، وهق داري، اؾمت٠مذن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، ذم أن ي٘مّص قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر، أن متٞمام اًم (-9;)

(، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، حيدث قمـ قمٛمرو سمـ 795اًمذسمح، وأؿم٤مر سمٞمده إمم طمٚم٘مف، أظمرضمف اسمـ وه٥م ذم ضم٤مُمٕمف )

ص وم٘م٤مل: اًمذسمح، وقمـ أيب ٟمية، ىم٤مل: اؾمت٠مذن متٞمؿ اًمداري قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذم اًم٘مّم ديٜم٤مر، ومذيمره، وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح-

 ( ًمٚمٛمروزي ذم اًمٕمٚمؿ-667;4صمؿ أذن ًمف سمٕمد، قمزاه اهلٜمدي ذم يمٜمز اًمٕمامل )

اًمرمحـ سمـ  (، يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ صٗمقان، قمـ قمٌد328(، واًمْمٞم٤مء اعم٘مدد ذم اعمخت٤مرة )334أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده ) (3) 

اًمٌخ٤مري، يمام ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ضمٌػم احليُمل، قمـ ُمٕم٤موي٦م، سمف، وصٗمقان هق اسمـ قمٛمرو سمـ هرم اًمًٙمز، وصم٘مف 

، وىم٤مل اسمـ طمجر: صم٘م٦م، يمام ذم اًمت٘مري٥م 4.5:8، ويٕم٘مقب اًمٗمًقي ذم اعمٕمروم٦م ;;7، واًمٕمجكم ذم اًمث٘م٤مت 57;6.4

، وقمٚمٞمف 574.;(، وقمٌد اًمرمحـ سمـ ضمٌػم ىم٤مل اسمـ طمجر: خمتٚمػ ومٞمف، واًمٕمٛمؾ قمغم شمقصمٞم٘مف، يمام ذم ًم٤ًمن اعمٞمزان :5;4)

: 496اًمْمٞم٤مء سمٕمد إظمراضمف ذم اعمخت٤مرة: إؾمٜم٤مده صحٞمح، وىم٤مل اسمـ يمثػم ذم ُمًٜمد اًمٗم٤مروق صوم٤مإلؾمٜم٤مد صحٞمح> ىم٤مل 

وروى قمٜمف  اسمـ طم٤ٌمن، : واحل٤مرث سمـ ُمٕم٤موي٦م اًمٙمٜمدي> وصم٘مف;:3.3إؾمٜم٤مده ؿم٤مُمل طمًـ، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد

 (-333اعمًٜمد )همػم واطمد، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف ُمـ رضم٤مل اًمّمحٞمح، وصحح إؾمٜم٤مده أمحد ؿم٤ميمر ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم 
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 م4243 ,هـ3665 إولدد ـاًمٕم  ,اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                             قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

 ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ اعمراء ذم اًمديـ:  -6

وم٘م٤مل اسمـ قمٛمر:  ؟أرأي٧م ؟قمـ همٞمالن سمـ ضمرير، ىم٤مل: ضمٕمؾ رضمؾ ي٘مقل ٓسمـ قمٛمر: أرأي٧م

 -(4)(3)اضمٕمؾ أرأي٧م قمٜمد اًمثري٤م

 

  

                                                           

(، واهلروي ذم ذّم اًمٙمالم وأهٚمف 828) 4.739(، واسمـ سمٓم٦م ذم اإلسم٤مٟم٦م 3665أظمرضمف اًمٌٖمقي ذم ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م ) (3)

(، ُمـ ـمريؼ هدسم٦م سمـ ظم٤مًمد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمٝمدي سمـ ُمٞمٛمقن، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م همٞمالن سمـ ضمرير، ومذيمره سمٚمٗمظ: اًمثري٤م، 4:4)

: اطمت٩م سمف اًمِمٞمخ٤من ووصم٘مف همػم 394يقضم٥م اًمرد  ٓ اة اًمث٘م٤مت اعمتٙمٚمؿ ومٞمٝمؿ سماموهدسم٦م سمـ ظم٤مًمد اًم٘مٞمز، ىم٤مل اًمذهٌل ذم اًمرو

(، وهمٞمالن سمـ ضمرير اعمٕمقزم، صم٘م٦م، 54;8(، واًمت٘مري٥م )7888وُمٝمدي سمـ ُمٞمٛمقن إزدي، صم٘م٦م، يمام ذم اًمٙم٤مؿمػ ) واطمد،

 سم٤مب شم٘مٌٞمؾ احلجر ،٩ّم ب احليمت٤م ذم وإصمر أظمرضمف اًمٌخ٤مري (، وقمٚمٞمف وم٤مإلؾمٜم٤مد صحٞمح، واهلل أقمٚمؿ-;758يمام ذم اًمت٘مري٥م )

( سمٚمٗمظ: اضمٕمؾ أرأي٧م ُمع ذًمؽ 98;3) ذم ُمًٜمده (، سمٚمٗمظ: اضمٕمؾ أرأي٧م سم٤مًمٞمٛمـ، وأظمرضمف اًمٓمٞم٤مًمز3833)4.7:5

 اًمٙمقيم٥م، يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ: مح٤مد سمـ زيد، قمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمريب، قمـ اسمـ قمٛمر-

٦م احلدي٨م سم٤مًمرأي، وم٠مٟمٙمر قمٚمٞمف ذًمؽ، وأُمره إذا : وإٟمام ىم٤مل ًمف ذًمؽ ٕٟمف ومٝمؿ ُمٜمف ُمٕم٤مرو5.697( ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح (4

 ؾمٛمع احلدي٨م أن ي٠مظمذ سمف ويت٘مل اًمرأي-
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 املبخح الجالح

 ٍل تستفع العاٍات مطلكا عيد طلْع الجسٓا؟

 ضْف ٓهٌْ الهالو يف ٍرا املبخح علٙ ثالث٘ فسّع، ٍٕ:

ىم٤مل: )إذا ـمٚمع اًمٜمجؿ ذا ص٤ٌمح،  طقمـ اًمٜمٌل   ختري٩م طمدي٨م أيب هريرة اًمٗمرع إول:

 -(3)رومٕم٧م اًمٕم٤مه٦م(، وسمٞم٤من درضمتف قمٜمد ٟم٘م٤مد احلدي٨م

                                                           

، واًمٓمح٤موي ذم ذح 5.548(، وأسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، يمام ذم إحت٤مف اخلػمة 7;6:) 4;36.3أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد  (3)

( وسملم 3527ٓمؼماين ذم إوؾمط )(، واًم648 5 ذم اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم )كم(، واًمٕم٘مٞم44:9(، )5 4:8) 8.79ُمِمٙمؾ أصم٤مر 

( ُمـ ـمريؼ: وهٞم٥م سمـ ظم٤مًمد-وأظمرضمف ُمًدد ذم 5;3 4قمًؾ وقمٓم٤مء راٍو اؾمٛمف اًمًٚمٞمؾ، واسمـ قمٌد اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد )

( ُمـ ـمريؼ: قمٌد اًمٕمزيز سمـ اعمخت٤مر- وأظمرضمف اًمٌزار 8;4;)38.3:3، واًمٌزار ذم ُمًٜمده 5.548ُمًٜمده، يمام ذم اخلػمة 

ؾ سمـ ؾمٗمٞم٤من، قمـ  يؼ: مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م-( ُمـ ـمر9;)4;4.34ذم ُمًٜمده  ًْ صمالصمتٝمؿ )وهٞم٥م، وقمٌد اًمٕمزيز، ومح٤مد( قمـ قِم

ؾ سمـ ؾمٗمٞم٤من،  ًْ قمٓم٤مء، قمـ أيب هريرة ُمرومققم٤م، سمٜمحقه- وهذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ، ًمثالصم٦م أُمقر: أطمده٤م: ُمدار احلدي٨م قمغم قِم

واعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمث٘م٤مت، وىم٤مل اإلُم٤مم   سم٤مًمقهؿ، واسمـ طم٤ٌمن سم٤مخلٓم٠مكموهق وٕمٞمػ، وّٕمٗمف اًمٜمّ٘م٤مد سمجرح ُمٗمن، وم٘مد وٕمٗمف اًمٕم٘مٞم

أمحد: ًمٞمس هق قمٜمدي ىمقي احلدي٨م، وىم٤مل اسمـ ُمٕملم: وٕمٞمػ، وىم٤مل اًمٌخ٤مري: قمٜمده ُمٜم٤ميمػم، وُمرة ىم٤مل: ومٞمف ٟمٔمر، وىم٤مل أسمق 

طم٤مشمؿ ُمٜمٙمر احلدي٨م، وىم٤مل اسمـ قمدي: ىمٚمٞمؾ احلدي٨م، وهق ُمع وٕمٗمف يٙمت٥م طمديثف، وىمـ٤مل يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من: ًمٞمس 

، اعمجروطملم 3;.9، اًمٙم٤مُمؾ 9.464، اجلرح واًمتٕمديؾ 5;.9: اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم سمٛمؽموك، وٓ هق طمج٦م، اٟمٔمر

: ُمدار أؾم٤مٟمٞمد 5.549- وىم٤مل اًمٌقصػمي ذم اإلحت٤مف 5;9.3، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م 5.88، ُمٞمزان آقمتدال ::36.3

وىمد شمتٌٕم٧م إطم٤مدي٨م اًمتل رواه٤م قمًؾ سمـ ؾمٗمٞم٤من ذم يمت٥م  طمدي٨م أيب هريرة قمغم قمًؾ سمـ ؾمٗمٞم٤من، وهق وٕمٞمػ-

صححقا ُمٜمٝم٤م إٓ ُم٤مضم٤مء  حلدي٨م، ومقضمدهت٤م صمامٟمٞم٦م أطم٤مدي٨م، وراضمٕم٧م يمالم اًمٜمُّّ٘م٤مد قمٚمٞمٝم٤م> ومقضمدهتؿ يْمٕمٗمقهن٤م سمًٌٌف، وُم٤ما

صم٤مٟمٞمٝم٤م: ىمد شمٙمٚمؿ همػم واطمد، ذم رواي٦م قمًؾ سمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح>  ُمـ ـمرق أظمرى ًمٞمس ومٞمٝم٤م قمًؾ، واهلل أقمٚمؿ-

ـ ؾمٗمٞم٤من ويمٜمٞمتف أسمق ىمرة، ذم اًمٌٍميلم، قمـ قمٓم٤مء، ومٞمف ٟمٔمر-اهـ، وىم٤مل : قمًؾ سم5;.9ىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم 

صم٤مًمثٝم٤م: آوٓمراب: وم٘مد  : قمًؾ سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمػمسمققمل، قمـ قمٓم٤مء، ذم طمديثف وهؿ-5.648 ذم اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم كماًمٕم٘مٞم

إوؾمط ـ وُمرة سمرومٕمـف اوٓمرب قمًؾ سمـ ؾمٗمٞم٤من ذم ؾمٜمد هذا احلدي٨م، ُمرة سمذيمر راٍو سمٞمٜمف وسملم قمٓم٤مء ـ يمام قمٜمد اًمٓمؼماين ذم 

، كماًمؼم ـ وأظمرى سمقىمٗمف ـ يمام قمٜمد اًمٕم٘مٞم ، واسمـ قمٌدكمـ يمام قمٜمد أمحد، وُمًدد، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، واًمٌزار، واًمٓمح٤موي، واًمٕم٘مٞم

ؾ قمـ قمٓم٤مء ُمًٜمدًا وُمقىمقوم٤م- وىمد شمقسمع 467.:اًمِمٞمخ إصٗمٝم٤مين ـ، ىم٤مل اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ  وأسمق ًْ : وروي قمـ قم

( 26;) 4.998ف قمـ قمٓم٤مء> شم٤مسمٕمف اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م، يمام قمٜمد حمٛمد سمـ احلًـ اًمِمٞم٤ٌمين ذم أصم٤مر قمًؾ سمـ ؾمٗمٞم٤من، ذم روايت

(، وأسمق اًمِمٞمخ 326)3:.3(، واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم 44:5) 7 8.5وُمـ ـمري٘مف اًمٓمح٤موي ذم ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر 

(، 7 6) ;3.53 ذم اإلرؿم٤مد كمواخلٚمٞم(، 5;8) 4.525، ومت٤مم ذم ومقائده، يمام ذم اًمروض اًم٤ًٌمم 6.3442ذم اًمٕمٔمٛم٦م 

اظمتٚمػ قمٚمٞمف رومٕم٤م  ( وىمد362) 47(، وذم اًمٓم٥م اًمٜمٌقي 49) 4;4.5، وذم أظم٤ٌمر أصٌٝم٤من 9.589وأسمقٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م 
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ووىمٗم٤م- وأسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م، إُم٤مم وم٘مٞمف يمٌػم اًمَ٘مدر، وٕمٞمػ ذم سم٤مب اًمرواي٦م، وشمْمٕمٞمػ أيمثر ُمـ وّٕمٗمف يم٤من =

، واسمـ طم٤ٌمن وٕمٗمف ًمًقء احلٗمظ كمرضم٤مء، وّٕمٗمف سمذًمؽ اًمٌخ٤مري واًمٕم٘مٞم٤من ُمـ أىمقاهلؿ ومٞمف: اإلضمرطمٝمؿ ًمف ُمٗمنا، ويم

وىمٚم٥م إؾم٤مٟمٞمد، وأسمق ٟمٕمٞمؿ إصٌٝم٤مين ىم٤مل: يمثػم اخلٓم٠م وإوه٤مم، وىم٤مل أمحد اسمـ طمٜمٌؾ: طمديثف وٕمٞمػ، ورأيف وٕمٞمػ، 

رة ىم٤مل: صم٘م٦م، واًمٜم٤ًمئل واًمدارىمٓمٜمل واسمـ قمدي واسمـ ُمٕملم ًمف ومٞمف صمالصم٦م أىمقال، ُمرة ىم٤مل: وٕمٞمػ، وُمرة ىم٤مل: ٓ سم٠مس سمف، وُم

هؿ ُمـ ضمرطمقه ضمرطم٤م همػم ُمٗمن وم٘م٤مًمقا: وٕمٞمػ احلدي٨م> وىمد طمرر اًمٙمالم ومٞمف اسمـ طم٤ٌمن، وم٘م٤مل: يم٤من رضمال ضمدٓ فم٤مهر 

اًمقرع، مل يٙمـ احلدي٨م صٜم٤مقمتف، طمّدث سمامئ٦م وصمالصملم طمديث٤م ُم٤ًمٟمٞمد، ُم٤م ًمف طمدي٨م ذم اًمدٟمٞم٤م همػمه٤م، أظمٓم٠م ُمٜمٝم٤م ذم ُم٤مئ٦م 

ـ طمديث٤م، إُّم٤م أن يٙمقن ىمٚم٥م إؾمٜم٤مده أو همػّم ُمتٜمف ُمـ طمٞم٨م ٓ يٕمٚمؿ، ومٚمام همٚم٥م ظمٓم١مه قمغم صقاسمف اؾمتحؼ شمرك وقمنمي

آطمتج٤مج سمف ذم إظم٤ٌمر، وُمـ ضمٝم٦م أظمرى ٓ جيقز آطمتج٤مج سمف ٕٟمف يم٤من داقمٞم٤م إمم اإلرضم٤مء، واًمداقمٞم٦م إمم اًمٌدع ٓ جيقز 

الوم٤م، قمغم أن أئٛم٦م اعمًٚمٛملم وأهؾ اًمقرع ذم اًمديـ ذم مجٞمع إُمّم٤مر أن حيت٩م سمف قمٜمد أئٛمتٜم٤م ىم٤مـم٦ٌم، ٓ أقمٚمؿ سمٞمٜمٝمؿ ومٞمف ظم

 :ىم٤مل اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ قمـ هذا احلدي٨م ) وؾم٤مئر إىمٓم٤مر ضمرطمقه، وأـمٚم٘مقا قمٚمٞمف اًم٘مدح إٓ اًمقاطمد سمٕمد اًمقاطمد-

وأسمق طمٜمٞمٗم٦م (: وٓ حيٗمظ قمـ قمٓم٤مء إٓ ُمـ رواي٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م قمٜمف، وروى قمـ قمًؾ قمـ قمٓم٤مء ُمًٜمدا وُمقىمقوم٤م، وقمًؾ 467

(: رواه اخلٚمؼ قمـ ;753)3.6 ذم اإلرؿم٤مد كمٕمٗمف أطمًـ ًمٚمحدي٨م ُمٜمف، وىم٤مل اخلٚمٞمؾمٞم٤من ذم اًمْمٕمػ، قمغم أن قمًال ُمع و

أيب طمٜمٞمٗم٦م، يتٗمرد سمف، وٓ يت٤مسمع قمٚمٞمف- وًمف ـمريؼ همري٥م، أؿم٤مر هل٤م اسمـ اًم٘مٞمناين ذم أـمراف اًمٖمرائ٥م وإومراد ًمٚمدارىمٓمٜمل 

ـمٚمع اًمٜمجؿ رومع قمـ يمؾ سمٚمد اًمٕم٤مه٦م، همري٥م ُمـ طمدي٨م اًمِمٕمٌل قمٜمف، وُمـ (، طمٞم٨م ىم٤مل: طمدي٨م: إذا 7454) 7.447

طمدي٨م زيمري٤م سمـ أيب زائدة قمٜمف، إن يم٤من ؿمٞمخٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًم٤ٌمهكم وٌٓمف، وم٢مٟم٤م مل ٟمٙمتٌف هبذا اإلؾمٜم٤مد إٓ قمٜمف، وإٟمام 

تلم ذم ُمتـ احلدي٨م، مه٤م: سم٘مل اإلؿم٤مرة إمم قمٚمّ  يٕمرف ُمـ طمدي٨م أيب طمٜمٞمٗم٦م قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح، قمـ أيب هريرة-ا-هـ-

إومم: خم٤مًمٗم٦م هذا اعمتـ عم٤م ذم اًمّمحٞمحلّم ُمـ اًمٜمٝمل قمـ سمٞمع اًمثٛمر طمتك ي٠مُمـ اًمٕم٤مه٦م، وومنه اسمـ قمٛمر سم٠مٟمف اًمثري٤م، وهق 

ٌّف قمغم ذًمؽ اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح  وم٘م٤مل: اعمٕمتؼم ذم احل٘مٞم٘م٦م اًمٜمْم٩م، وـمٚمقع اًمٜمجؿ قمالُم٦م ًمف، وىمد سمٞمٜمف  7;6.5اًمٜمجؿ، وىمد ٟم

ؾ،  ا-هـ--سم٘مقًمف: ويتٌلم إصٗمر ُمـ إمحرذم احلدي٨م  ًْ اًمث٤مٟمٞم٦م: اخلالف سملم راويل احلدي٨م قمـ قمٓم٤مء، وم٘مد اظمتٚمػ ًمٗمظ قِم

وم٘م٤مل سمٕمد أن ذيمر اًمٚمٗمٔملم:  ،(9;5قمـ ًمٗمظ أيب طمٜمٞمٗم٦م، وىمد ٟمٌّف قمغم ذًمؽ اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م )

ًمٓمٚمقع وىمٞمد اًمرومع سمـ)قمـ يمؾ سمٚمد(، وهذا قمٙمًف وم٢مٟمف ىمٞمد اًمٓمٚمقع وٓ خيٗمك وضمف آظمتالف سملم اًمٚمٗمٔملم، وم٤مٕول أـمٚمؼ ا

سمـ)ذا ص٤ٌمح(، وأـمٚمؼ اًمرومع ومٚمؿ ي٘مٞمده سم٤مًم٘مٞمد اعمذيمقر، وهذا آظمتالف ُمع وٕمػ اعمختٚمٗملم يٛمٜمع ُمـ شم٘مقي٦م احلدي٨م يمام ٓ 

اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ  وهذا احلدي٨م وّٕمٗمف مجٌع ُمـ اًمٕمٚمامء ىمديام وطمديث٤م، ُمٜمٝمؿ: خيٗمك قمغم اعم٤مهر هبذا اًمٕمٚمؿ اًمنميػ-

، واًمٌقصػمي ذم اإلحت٤مف 6.444اًمقًمٞمد اًم٤ٌمضمل ذم اعمٜمت٘مك  ، وأسمق3.498، واسمـ اًم٘مٞمناين ذم ذظمػمة احلٗم٤مظ 467.:

(، وىمد اٟمٗمرد حم٘م٘مقا ُمًٜمد أمحد 9;5(، وإًم٤ٌمين ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م )698:، وأمحد ؿم٤ميمر ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اعمًٜمد )5.549

ٜمقا إؾمٜم٤مده! و;25;(، )7;6:) ًّ ٜمف ؾمقاهؿ، ومْمال قمـ شمّمحٞمحف-( ومح ًّ وًمٚمحدي٨م ؿم٤مهد همري٥م، ُمـ  مل أضمد ُمـ طم

، ىم٤مل: 4;4، وُمـ ـمري٘مف اًمًٝمٛمل ذم شم٤مريخ ضمرضم٤من ص 8.673طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، أظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ 

قمـ اسمـ أيب طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ٟم٤مصح، ىم٤مل: طمدصمٜمل حمٛمد سمـ قمٞمًك، ىم٤مل: طمدصمٜمل أمحد سمـ أيب ـمٞم٦ٌم، قمـ أيب ـمٞم٦ٌم، 

ـمٚمع اًمٜمجؿ ذا ص٤ٌمح إٓ رومٕم٧م يمؾ آوم٦م وقم٤مه٦م ذم  : )ُم٤مملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهللًمٞمغم، قمـ قمٓمٞم٦م، قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، ىم٤مل: 

إرض أو ُمـ إرض(، وهذا اإلؾمٜم٤مد ُمًٚمًؾ سم٤مًمْمٕمٗم٤مء، قمدا أمحد سمـ أيب ـمٞم٦ٌم، ىم٤مل اسمـ قمدي: وهذه إطم٤مدي٨م، قمـ 



 اًمرمحـ سمـ قمٛمر أمحد اعمدظمكم قمٌد : د-إقمداد     )مجٕم٤م ودراؾم٦م( وقمالىمتٝم٤م سمقسم٤مء يمقروٟم٤م َٟمْجِؿ اًمثَُّرّي٤م وأصم٤مر اًمقاردة ذمإطم٤مدي٨م  

        9; 

 م4243 ,هـ3665 إولدد ـاًمٕم  ,اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                             قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

 -اعم٘مّمقد سم٤مًمٕم٤مه٦م اًمتل شُمرومع، وشمقضمٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٚمحدي٨ماًمٗمرع اًمث٤مين: 

سم٤مظمتّم٤مر ـ خيٚمق هذا اًمٌح٨م ُمـ اًمٙمالم قمغم احلدي٨م دراي٦م> وم٢ميّن ؾم٠مقمرض ـ  طمتك ٓ

سمٕمض أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ، ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اعم٘مّمقد سم٤مًمٕم٤مه٦م اًمقاردة ذم احلدي٨م، ُمع وٕمٗمف، وم٘مد شم٘مرر 

هل: اًمتل شمّمٞم٥م اًمثامر  >ُمـ يمالم اعمح٘م٘ملم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أّن اًمٕم٤مه٦م اعمذيمقرة ذم احلدي٨م

 ظم٤مص٦م، وًمٞمس يمؾ قم٤مه٦م، وأىمقاهلؿ ذم ذًمؽ ُمتقاومرة، ومٛمٜمٝم٤م:

ًتٕمٛمؾ هم٤مًم٤ٌم ذم اعم٤مل، وإن يم٤مٟم٧م شمًتٕمٛمؾ ذم همػمه، ىم٤مل أّن ًمٗمٔم٦م: )اًمٕم٤مه٦م( ذم اًمٚمٖم٦م شم ,3

أي: آوم٦م، وأيمثر ُم٤م  >اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: ىمقًمف: )طمتك شم٠مُمـ اًمٕم٤مه٦م(، و)أص٤مهب٤م قم٤مه٦م(

 -(3)وىم٤مل اخلٚمٞمؾ: اًمٕم٤مه٦م اًمٌالي٤م شمّمٞم٥م اًمزروع واًمٜم٤مس -يًتٕمٛمؾ ذم اعم٤مل

ـ أهؾ ُم٤م ضم٤مء ذم سمٕمض رواي٤مت احلدي٨م: )إذا ـمٚمٕم٧م اًمثري٤م ص٤ٌمطم٤م رومٕم٧م اًمٕم٤مه٦م قم ,4

ىم٤مل اًمٓمح٤موي: وم٤مخلٓم٤مب ذم احلدي٨م ُمقضمف ٕهؾ احلج٤مز سمدًمٞمؾ ىمقًمف: )رومٕم٧م  -اًمٌٚمد(

                                                           

(، سم٠ميب ـمٞم٦ٌم، وىم٤مل اًمًٝمٛمل: ُمـ همرائ٥م ٦6:55م-ا-هـ، ووٕمّٗمف اسمـ اًم٘مٞمناين ذم ذظمػمة احلّٗم٤مظ )اسمـ أيب ًمٞمغم همػم حمٗمقفم=

أطم٤مديثف-ا-هـ، وقمٚمٞمف ومٝمذا اًمِم٤مهد وٕمٞمػ أيْم٤م، وُمٕمٚمقم أّٟمف ًمٞمس يمّؾ وٕمٞمٗملم يت٘مقي٤من يمام سملّم ذًمؽ اعمٕمّٚمٛمل، يمام ذم آصم٤مره 

س يمّؾ وٕمػ ذم احلدي٨م يزول سمٛمجٞمئف ُمـ وضمقه سمؾ ، ُمـ ىمقًمف: ًمٞم56ىمرره اسمـ اًمّمالح ذم ُم٘مّدُمتف ص  ، وُم٤م8:.37

ذًمؽ يتٗم٤موت: ومٛمٜمف وٕمػ يزيٚمف ذًمؽ سم٠من يٙمقن وٕمٗمف ٟم٤مؿمئ٤م ُمـ وٕمػ طمٗمظ راويف، ُمع يمقٟمف ُمـ أهؾ اًمّمدق واًمدي٤مٟم٦م، 

وم٢مذا رأيٜم٤م ُم٤م رواه ىمد ضم٤مء ُمـ وضمف آظمر قمرومٜم٤م أٟمف مم٤م ىمد طمٗمٔمف، ومل خيتّؾ ومٞمف وٌٓمف ًمف، ويمذًمؽ إذا يم٤من وٕمٗمف ُمـ طمٞم٨م 

ؾم٤مل زال سمٜمحق ذًمؽ، يمام ذم اعمرؾمؾ اًمذي يرؾمٚمف إُم٤مم طم٤مومظ، إذ ومٞمف وٕمػ ىمٚمٞمؾ، يزول سمروايتف ُمـ وضمف آظمر، وُمـ اإلر

ذًمؽ وٕمػ ٓ يزول سمٜمحق ذًمؽ، ًم٘مقة اًمْمٕمػ وشم٘م٤مقمد هذا اجل٤مسمر قمـ ضمؼمه وُم٘م٤موُمتف، وذًمؽ يم٤مًمْمٕمػ اًمذي يٜمِم٠م ُمـ 

صٞمٚمٝم٤م شمدرك سم٤معم٤ٌمذة واًمٌح٨م، وم٤مقمٚمؿ ذًمؽ، وم٢مٟمف ُمـ يمقن اًمراوي ُمتٝمام سم٤مًمٙمذب، أو يمقن احلدي٨م ؿم٤مذا، وهذه مجٚم٦م شمٗم٤م

اًمٜمٗم٤مئس اًمٕمزيزة، واهلل أقمٚمؿ-ا-هـ- ومم٤م يٛمٜمع شم٘مقي٦م هذه اًمرواي٤مت وضمقد اًمٜمٙم٤مرة ومٞمٝم٤م، واحلدي٨م إذا يم٤من ومٞمف ؿمذوذ أو 

 ًمًٌٌلم، مه٤م: وٟمٙم٤مرهت٤م --- أو ىمقي اًمْمٕمػ ومٚمؿ جيؼم ذا-وإن يٙمـ ًمٙمذب أو ؿمذا :ٟمٙم٤مرة ومال يت٘مّقى> ىم٤مل اًمٕمراىمل ذم أًمٗمٞمتف

وٕهّن٤م ُمٕم٤مَرو٦م سم٠مطم٤مدي٨م صم٤مسمت٦م ذم اًمّمحٞمحلم،  !يمقهن٤م مل شمرد إٓ قمـ اًمْمٕمٗم٤مء وم٘مط، ُمع أن ُم٤م شمْمٛمٜمتف مم٤م قمٛم٧م سمف اًمٌٚمقى

ورد ومٞمٝم٤م اًمٜمٝمل قمـ رسمط ضمٚم٥م اعمٜم٤مومع ودومع اعمْم٤مر سم٤مٕٟمقاء، ويمام ضم٤مء شمٗمًػم ذًمؽ قمـ ىمت٤مدة ذم ىمقًمف: ظمٚمؼ اهلل اًمٜمجقم 

واخلالص٦م: أّن هذا احلدي٨م  همػم ذًمؽ وم٘مد أظمٓم٠م وأو٤مع ٟمّمٞمٌف، وىمد شم٘مّدم ذًمؽ ذم اًمتٛمٝمٞمد- ًمثالث--- ومٛمـ شم٠مول ومٞمٝم٤م

 أقمٚمؿ- شمٕم٤ممم وٕمٞمػ ُمـ مجٞمع ـمرىمف، واهلل

ُمِم٤مرق إٟمقار قمغم صح٤مح أصم٤مر، قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞم٤مض اًمٞمحّمٌل، أسمق اًمٗمْمؾ، )اعمٙمت٦ٌم اًمٕمتٞم٘م٦م ودار اًمؽماث(  (3)

4.328- 



 اًمرمحـ سمـ قمٛمر أمحد اعمدظمكم قمٌد : د-إقمداد     )مجٕم٤م ودراؾم٦م( وقمالىمتٝم٤م سمقسم٤مء يمقروٟم٤م َٟمْجِؿ اًمثَُّرّي٤م وأصم٤مر اًمقاردة ذمإطم٤مدي٨م  

        :2 

 م4243 ,هـ3665 إولدد ـاًمٕم  ,اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                             قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

اًمٕم٤مه٦م قمـ أهؾ اًمٌٚمد(، ومقىْم٧م ـمٚمقع اًمثري٤م يِمتّد احلر وشمٜمْم٩م اًمثامر، ومٚمق يم٤من اعم٘مّمقد 

 -(3)رومع اًمقسم٤مء، مل خيّص سمف أهؾ احلج٤مز دون همػمهؿ

ّٕن ذم أي٤مر ي٘مع احلّم٤مد هب٤م،  >احلج٤مزوىم٤مل إسمراهٞمؿ احلريب: إٟمام أراد هبذا احلدي٨م أرض 

 -(4)وشمدرك اًمثامر، وطمٞمٜمئذ شم٤ٌمع> ٕهن٤م ىمد أُمـ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٕم٤مه٦م

هٜم٤مك رواي٦م قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م هلذا احلدي٨م ذيمره٤م احل٤مومظ ذم اًمٗمتح، سمٚمٗمظ: )رومٕم٧م اًمٕم٤مه٦م  ,5

 -(5)ومٝمل ختّمص رومع اًمٕم٤مه٦م قمـ اًمثامر وم٘مط >قمـ اًمثامر(

اًم٘مقل، ىم٤مل اسمـ ىمتٞم٦ٌم ذم يمت٤مب إٟمقاء: أراد سمذًمؽ قم٤مه٦م وأيمثر ذاح احلدي٨م قمغم هذا 

 -(6)ٕهن٤م شمٓمٚمع سم٤محلج٤مز وىمد أزهك اًمٌن وأُمٜم٧م قمٚمٞمف أوم٦م >اًمثامر

وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: وذم احلدي٨م ىمقل صم٤مًم٨م ـ وًمٕمٚمف أومم إىمقال سمف ـ أن اعمراد سم٤مًمٕم٤مه٦م: أوم٦م 

ع، ومحّمؾ إُمـ قمٚمٞمٝم٤م قمٜمد اًمتل شمٚمحؼ اًمزروع واًمثامر ذم ومّمؾ اًمِمت٤مء وصدر ومّمؾ اًمرسمٞم

 -(7)ـمٚمقع اًمثري٤م ذم اًمقىم٧م اعمذيمقر، وًمذًمؽ هنك قمـ سمٞمع اًمثٛمرة وذائٝم٤م ىمٌؾ أن يٌدو صالطمٝم٤م

وُمـ هٜم٤م ُيٕمٚمؿ أّن ُمـ ٟمّزل ُمٕمٜمك احلدي٨م قمغم إوسمئ٦م وإُمراض اًمتل شمّمٞم٥م اًمٌنم ىمد 

  ضم٤مٟم٥م ىمقل مج٤مهػم اًمٕمٚمامء اعمح٘م٘ملم، واهلل أقمٚمؿ-

                                                           

 (-44:9) 8.79ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر،  (3)

جمد اًمديـ أسمق اًمًٕم٤مدات اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمِمٞم٤ٌمين اجلزري اسمـ إصمػم )اعمتقرم:  اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر، (4)

 -7.46م( ;9;3 ،هـ;;35سمػموت،  ،حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل )اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦مو ي،حت٘مٞمؼ: ـم٤مهر أمحد اًمزاو ،هـ(828

 -7;6.5 ومتح اًم٤ٌمري(5) 

 -3.53 إٟمقاء، اسمـ ىمتٞم٦ٌم(6) 

اًمٙمقي٧م: ُمٙمت٦ٌم اعمٜم٤مر  ،زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، )سمػموت: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م (7)

 -;6.5، 49م( ط: 6;;3هـ .3637اإلؾمالُمٞم٦م 



 اًمرمحـ سمـ قمٛمر أمحد اعمدظمكم قمٌد : د-إقمداد     )مجٕم٤م ودراؾم٦م( وقمالىمتٝم٤م سمقسم٤مء يمقروٟم٤م َٟمْجِؿ اًمثَُّرّي٤م وأصم٤مر اًمقاردة ذمإطم٤مدي٨م  

        :3 

 م4243 ,هـ3665 إولدد ـاًمٕم  ,اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                             قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

 -(3)ٟمجؿ اًمثري٤م سمقسم٤مء يمقروٟم٤مقمالىم٦م اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م: 

شم٘مّدم قمدم صح٦م احلدي٨م اًمذي ُيًتدّل سمف قمغم ارشمٗم٤مع اًمقسم٤مء قمٜمد ـمٚمقع ٟمجؿ اًمثري٤م، 

يّمٞم٥م اًمزروع  أّن اعمراد سم٤مًمقسم٤مء ُم٤م ,قمغم ومرض آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م,وشم٘مّدم سمٞم٤من أهؾ اًمٕمٚمؿ 

 واًمثامر-

اًمذي ومٝمٛمف اًمٌٕمض ُمـ ي١ميمد ذًمؽ، مم٤م يٌٓمؾ شم٠مويؾ احلدي٨م سم٤معمٕمٜمك اخل٤مـمئ  وأذيمر هٜم٤م ُم٤م

 سمِم٠من رومع إوسمئ٦م اجلًٛمٞم٦م قمٜمد ـمٚمقع اًمثري٤م، وذًمؽ سم٠مُمريـ: >هذا احلدي٨م

ومٙمت٥م اًمت٤مريخ شمذيمر  >خم٤مًمٗم٦م هذا اًمٗمٝمؿ ًمٚمقاىمع اعمحًقس، ذم هذا اًمزُم٤من وىمٌٚمف أطمدمه٤م:

ء أّن إوسمئ٦م شمٜمزل وشمًتٛمّر قمدة ؾمٜمقات، وشمٓمٚمع ذم أصمٜم٤مئٝم٤م اًمثري٤م ذم يمّؾ قم٤مم، صمؿ يرومع اهلل اًمقسم٤م

قمالىم٦م ًمذًمؽ سمٓمٚمقع اًمثري٤م أو أومقهل٤م، وطم٤مؿم٤م أن يٙمقن طمدي٨ٌم ُم٘مٌقٌل  أراد، وٓ ُمـ قمٜمده ُمتك ُم٤م

خي٤مًمُػ واىمٕم٤م ُُمِم٤مهَدا قمغم ُمّر اًمٕمّمقر> ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي: وإظم٤ٌمر يمٚمٝم٤م قمغم صمالصم٦م 

أضب> وميب ُمٜمٝم٤م يٕمٚمؿ صحتف، وضب ُمٜمٝم٤م يٕمٚمؿ وم٤ًمده، وضب ُمٜمٝم٤م ٓ ؾمٌٞمؾ إمم اًمٕمٚمؿ 

ىم٤مل: وأُم٤م اًميب اًمث٤مين، وهق ُم٤م يٕمٚمؿ وم٤ًمده،  …غم واطمد ُمـ إُمريـ دون أظمر-سمٙمقٟمف قم

وىمد طمٙمك اًمًٞمقـمل أن  ،(4)وم٤مًمٓمريؼ إمم ُمٕمرومتف أن يٙمقن مم٤م شمدومع اًمٕم٘مقل صحتف سمٛمقوققمٝم٤م

ُمـ أؾم٤ٌمب رّد احلدي٨م: أن يٙمقن خم٤مًمٗم٤م ًمٚمٕم٘مؾ، سمحٞم٨م ٓ ي٘مٌؾ اًمت٠مويؾ، ويٚمتحؼ سمف ُم٤م يدومٕمف 

 -(5)احلّس واعمِم٤مهدة

                                                           

اًمتل شم٥ًٌم اقمتالٓت شمتٜمقع وشمٕمد ومػموؾم٤مت يمقروٟم٤م ومّمٞمٚم٦م يمٌػمة ُمـ اًمٗمػموؾم٤مت  ( هق ومػموس يّمٞم٥م اجلٝم٤مز اًمتٜمٗمز، (3

وُمتالزُم٦م آًمتٝم٤مب (، MERS-CoV) ٦مسملم اًمزيم٤مم وأُمراض أيمثر وظم٤مُم٦م، ُمثؾ ُمتالزُم٦م اًمنمق إوؾمط اًمتٜمٗمًٞم

( ؾمالًم٦م ضمديدة مل يًٌؼ nCoV) وُيٛمثِّؾ ومػموس يمقروٟم٤م اعمًتجد (.SARS-CoV( )اًمرئقي احل٤مد اًمقظمٞمؿ )ؾم٤مرس

 ٦م اًمّمح٦م اًمٕم٤معمٞم٦م قمغم آٟمؽمٟم٧م:حتديده٤م ًمدى اًمٌنم ُمـ ىمٌؾ- واٟمٔمر ُمقىمع ُمٜمٔمٛم

http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/about-covid-19.html. 

اهلل اًمًقرىمل، وإسمراهٞمؿ محدي  ( اًمٙمٗم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمرواي٦م، أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، حت٘مٞمؼ أسمق قمٌد (4

 -3.39اعمدين، )اعمديٜم٦م اعمٜمقرة: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م( 

( شمدري٥م اًمراوي ذم ذح شم٘مري٥م اًمٜمقاوي، قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر، ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل، حت٘مٞمؼ: ٟمٔمر حمٛمد اًمٗم٤مري٤ميب،  (5

جر اًمٕمً٘مالين، حت٘مٞمؼ رسمٞمع سمـ ه٤مدي واٟمٔمر: اًمٜمٙم٧م قمغم يمت٤مب اسمـ اًمّمالح، أمحد سمـ قمكم اسمـ طم ،3.547)دار ـمٞم٦ٌم( 

شمٜمزيف اًمنميٕم٦م  ،67:.4، 3م( ط: 6:;3.هـ3626قمٛمػم، )اعمديٜم٦م اعمٜمقرة: قمامدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 
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أّن اعمح٘م٘ملم ُمـ قمٚمامء احلدي٨م اًمذيـ أًّمٗمقا ذم إوسمئ٦م وإُمراض يمت٤ٌم ُمتخّمّم٦م  اًمث٤مين:

مل يتٕمّروقا هلذا احلدي٨م ذم يمتٌٝمؿ، ومل يذيمروا ارشمٗم٤مع شمٚمؽ إوسمئ٦م ُمع ـمٚمقع اًمثري٤م، ُمع 

ُمثؾ: احل٤مومظ اسمـ طمجر، اًمذي مل يذيمر هذا احلدي٨م ذم يمت٤مسمف اًمٙمٌػم  ،اـمالقمٝمؿ قمغم احلدي٨م

صٗمح٦م،  672)سمذل اعم٤مقمقن ذم ومْمؾ اًمٓم٤مقمقن(، اًمذي سمٚمٖم٧م قمدد صٗمح٤مشمف  اعمتخّمص:

واحلدي٨م ُمذيمقر قمٜمده ُمرارا ذم ومتح اًم٤ٌمري وهمػمه، وُمثٚمف اًمًٞمقـمل ذم يمت٤مسمف اًمذي مجع 

رواه اًمقاقمقن ذم أظم٤ٌمر اًمٓم٤مقمقن(، اًمذي سمٚمٖم٧م قمدد  واؾمتدرك ومٞمف قمغم احل٤مومظ، وؾماّمه: )ُم٤م

قمٜمده ذم يمتٌف اجلقاُمع، وىمد اؾمتٕمرو٧م يمت٤ميب: اسمـ صٗمح٦م، واحلدي٨م  2;4صٗمح٤مشمف وُمٚمح٘م٤مشمف 

 طمجر واًمًٞمقـمل ومل أضمد هذا احلدي٨م وٛمـ ُم٤ٌمطمثٝمام-

ذم ٟمزوهل٤م،  وقمغم هذا ومال قمالىم٦م ًمٜمجؿ اًمثري٤م سم٤مٕوسمئ٦م وإُمراض اًمتل شمّمٞم٥م اإلٟم٤ًمن، ٓ

اسمـ ىمدُمٜم٤م ٟم٘مٚمف ذم اًمتٛمٝمٞمد قمـ اًمِمٞمخ  ذم ارشمٗم٤مقمٝم٤م، وُمٜمٝم٤م وسم٤مء يمقروٟم٤م، وهذا يتًؼ ُمع ُم٤م وٓ

 قمثٞمٛملم، واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل-

 

 

  

                                                           

اعمرومققم٦م قمـ إظم٤ٌمر اًمِمٜمٞمٕم٦م اعمقوققم٦م، قمكم سمـ حمٛمد اسمـ قمراق، حت٘مٞمؼ قمٌد اًمقه٤مب قمٌد اًمٚمٓمٞمػ، وقمٌد اهلل حمٛمد =

 -3.8، 3هـ(ط: ;;35: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٖمامري، )سمػموت



 اًمرمحـ سمـ قمٛمر أمحد اعمدظمكم قمٌد : د-إقمداد     )مجٕم٤م ودراؾم٦م( وقمالىمتٝم٤م سمقسم٤مء يمقروٟم٤م َٟمْجِؿ اًمثَُّرّي٤م وأصم٤مر اًمقاردة ذمإطم٤مدي٨م  
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 ارتامت٘

 >سمٕمد احلٛمد هلل، واًمّمالة قمغم رؾمقل اهلل، أُّم٤م

وم٢مّن ٟمجؿ اًمثري٤م ًمف ذيمر ذم يمت٥م اًمًٜم٦ّم، ويم٤من اًمٕمرب إذا أـمٚم٘مقا اًمٜمجؿ وم٢مٟمام ي٘مّمدون سمف 

اًمثري٤م، وىمد شمتٌٕم٧م ٟمّمقصف ذم يمت٥م احلدي٨م ومجٕمتٝم٤م وظمّرضمتٝم٤م، وُمـ ظمالل ُم٤م شم٘مدم شمٌلم زم 

 أيت:

وضمقب شمقطمٞمد اهلل ذم رسمقسمٞمتف وأًمقهٞمتف وأؾمامئف وصٗم٤مشمف، وأّٟمف ؾمٌح٤مٟمف هق وطمده ُم٘مّدر  -3

 ءإىمدار، وُمٍّمف اًمٙمقن، ويم٤مؿمػ اًمياء، وراومع اًمٌالء، وىمد ضمٕمؾ اهلل ًمٙمؾ ر

وم٘مدره شم٘مديرا، ومٞمٚمزم شمٕمٚمؼ اًم٘مٚمقب سمف وطمده، ورضمققمٝمؿ إًمٞمف،  ءىمدرا، وظمٚمؼ يمؾ ر

 ظم٤مص٦م ذم وىم٧م اًم٠ٌمؾم٤مء-

إذ ٓ ؾمٌٞمؾ هلؿ ًمالهتداء ذم فمٚمامت اًمؼم  >ًمٕمرب شمٕمٚمٛمقا إٟمقاء وُمٜم٤مزهل٤م اوٓمراراأن ا -4

 واًمٌحر إٓ سمتٕمٚمؿ اعمٜم٤مزل-

 أن يمؾ يمقيم٥م ٟمجؿ، واًمٜمجؿ إذا أـمٚمؼ وم٤معمراد سمف ٟمجؿ اًمثري٤م-  -5

 أن ٟمجؿ اًمثري٤م قم٤ٌمرة قمـ ؾمت٦م أٟمجؿ يتخٚمٚمٝم٤م أٟمجؿ يمثػمة ظمٗمٞم٦م- -6

هق اًمِمٝمر اخل٤مُمس ذم اًمًٜم٦م اعمٞمالدي٦م، أن ـمٚمققمٝم٤م ذم اًمٕمنم إوؾمط ُمـ ُم٤ميق أي٤مر، و -7

وؾم٘مقـمٝم٤م ذم اًمٕمنم إوؾمط ُمـ شمنميـ أظمر، وهق اًمِمٝمر احل٤مدي قمنم ُمـ ؿمٝمقر 

اًمًٜم٦م اعمٞمالدي٦م، وي٘م٤مسمٚمف ذم اًمتًٛمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ؿمٝمر ٟمقومٛمؼم، وُمدة ُمٖمٞمٌٝم٤م سمحٞم٨م ٓ شمٌٍم ذم 

 اًمٚمٞمؾ ٟمٞمػ وَخًقن ًمٞمٚم٦م-

طمد قمنم طمديث٤م، ُمٜمٝم٤م َخ٦ًم أوقمّدهت٤م  أن ٟمجؿ اًمثري٤م ورد ذم إطم٤مدي٨م قمغم قمنمة أوضمف، -8

 ُمـ ىمًؿ اعم٘مٌقل، واًم٤ٌمىمل ُمـ ىمًؿ اعمردود، ُمٜمٝم٤م اصمٜم٤من وٕمٞمٗم٦م ضمّدا-

أن ٟمجؿ اًمثري٤م ورد ذم أصم٤مر قمغم أرسمٕم٦م أوضمف، وقمدهت٤م َخ٦ًم آصم٤مر، ُمٜمٝم٤م صمالصم٦م ُمـ ىمًؿ  -9

ذم وقمٚمٞمف ومٜم٦ًٌم إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اعم٘مٌقًم٦م اًمقاردة  اعم٘مٌقل، واصمٜم٤من ُمـ ىمًؿ اعمردود-

 %- 72اًمثري٤م 

 أن طمدي٨م رومع اًمٕم٤مه٦م سمٓمٚمقع ٟمجؿ اًمثري٤م وٕمٞمػ وٓ قم٤مود ًمف ُمـ أطم٤مدي٨م أظمر- -:
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 هل اًمٕم٤مه٦م اًمتل شمّمٞم٥م اًمثامر ظم٤مص٦م، وًمٞمس يمؾ قم٤مه٦م-  ،اعم٘مّمقد سم٤مًمٕم٤مه٦م ذم احلدي٨م -;

 همػمه ُمـ اًمٜمجقم- ( سمٓمٚمقع ٟمجؿ اًمثري٤م وٓ;3,ٓقمالىم٦م ًمرومع وسم٤مء )يمقروٟم٤م يمقومٞمد -32

اًمٕمٚمؿ اعمتخّمّملم ومٞمف، وقمدم آقمتامد قمغم اعمٕمٚمقُم٤مت اعمجٝمقًم٦م وضمقب اًمرضمقع إمم أهؾ  -33

 ذم وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل-

 -وصغم اهلل وؾمّٚمؿ قمغم ؾمٞمدٟم٤م وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف
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 املصادز ّاملساجع

جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓم٤ٌمقم٦م اعمّمحػ، - )ُمّمحػ اعمديٜم٦م ًمٚمٜمنم احل٤مؾمقيب -اًم٘مرآن اًمٙمريؿ -3

 -(22-4اإلصدار 

 ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب)سمػموت:  -اًمّمٛم٧م وآداب اًمٚم٤ًمناهلل سمـ حمٛمد-  أيب اًمدٟمٞم٤م، قمٌداسمـ  -4

 -(هـ3632، 3ط.

 -(دار اًم٘مٌٚم٦م) -اعمَُّمٜمَّػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌماهلل سمـ حمٛمد-  اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، أسمق سمٙمر قمٌد -5

اعمٙمت٦ٌم )سمػموت:  -اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمراسمـ إصمػم، اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمد اجلزري-  -6

 -(م;9;3 ,هـ ;;35 ،ٚمٛمٞم٦ماًمٕم

 -(هـ3626، 3ط. ،ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م)سمػموت:  -اعمدظمؾاسمـ اًمٌٞمع، احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري-  -7

ُم١مؾم٦ًم )سمػموت:  -زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمداسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر-  -8

 -(م6;;3 ,هـ 3637 ،اًمرؾم٤مًم٦م

 -(دار اًمراي٦م ًمٚمٜمنم)اًمري٤مض:  -اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمىاهلل سمـ حمٛمد اًمٕمٌٙمري-  اسمـ سمٓم٦م، قمٌٞمد -9

 -(م4223 ,هـ 3643، 3ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ط.) -اعمًٜمداسمـ طمٜمٌؾ، أمحد-  -:

، 3ط. ،ُمٙمت٦ٌم اعمٜم٤مر)إردن:  -ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذياًمرمحـ سمـ أمحد-  اسمـ رضم٥م، قمٌد -;

 -(م9:;3 ,هـ 3629

 -(هـ3636، 3قم٤ممل اًمٙمت٥م، ط.)ًمٌٜم٤من:  -اعمحٞمط ذم اًمٚمٖم٦ماسمـ قم٤ٌمد، إؾمامقمٞمؾ-  -32

- )اعمٖمرب: اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمداًمؼم، أسمق قمٛمر يقؾمػ-  ٌداسمـ قم -33

 -(هـ35:9وزارة إوىم٤مف، 

، 3دار هجر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، ط.) -اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦ماسمـ يمثػم، إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر اًم٘مرر-  -34

 -(هـ:363

 ,هـ 3636دار اًمٗمٙمر، ) -شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿاسمـ يمثػم، إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر اًم٘مرر-  -35

 -(م6;;3

 -(هـ3636، 5ط. ،دار ص٤مدر)سمػموت:  -ًم٤ًمن اًمٕمرباسمـ ُمٜمٔمقر، حمٛمد سمـ ُمٙمرم-  -36
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)سم٤ميمًت٤من:  -اجل٤مُمع )ُمٜمِمقر يمٛمٚمحؼ سمٛمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق(إزدي، ُمٕمٛمر سمـ راؿمد-  -37

 -(هـ3625، 4اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل، ط.

 ,هـ 6;35) -طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مءاهلل-  إصٌٝم٤مين، أمحد سمـ قمٌد -38

 -(م96;3

 -ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ورء ُمـ وم٘مٝمٝم٤م وومقائده٤مإًم٤ٌمين، حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ-  -39

 -(3ط. ،ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيع)اًمري٤مض: 

ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م وأصمره٤م اًمًٞمئ ذم إًم٤ٌمين، حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ-  -:3

 -(م4;;3 ,هـ 3634، 3ط. ،دار اعمٕم٤مرف)اًمري٤مض:  -إُم٦م

، 5ط.، دار اسمـ يمثػم)سمػموت:  -اجل٤مُمع اًمّمحٞمح اعمختٍماًمٌخ٤مري، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ-  -;3

 -(م9:;3 ,هـ 3629

، 3ط.) -ُمًٜمد اًمٌزار اعمٜمِمقر سم٤مؾمؿ اًمٌحر اًمزظم٤مراًمٌزار، أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمٛمرو-  -42

 -(م::;3

ُم١مؾم٦ًم )سمػموت:  -اإلطم٤ًمن ذم شم٘مري٥م صحٞمح اسمـ طم٤ٌمناًمًٌتل، حمٛمد سمـ طم٤ٌمن-  -43

 -(هـ:362، 3اًمرؾم٤مًم٦م، ط.

 -(3دار اًمٗمٙمر، ط.)سمػموت:  -اًمث٘م٤متاًمًٌتل، حمٛمد سمـ طم٤ٌمن-  -44

، 3ط. ،دار اًمّمٛمٞمٕمل)اًمري٤مض-  -اعمجروطملم ُمـ اعمحدصملماًمًٌتل، حمٛمد سمـ طم٤ٌمن-  -45

 -(هـ3642

 -(دار وُمٙمت٦ٌم اهلالل) -اًمٕملماًمٌٍمي، اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد-  -46

 -ي وآداب اًم٤ًمُمعاجل٤مُمع ٕظمالق اًمراواًمٌٖمدادي، أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم اخلٓمٞم٥م-  -47

 -(ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف)اًمري٤مض: 

 ،دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل)سمػموت:  -شم٤مريخ سمٖمداداًمٌٖمدادي، أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم اخلٓمٞم٥م-  -48

 -(م4224 ,هـ 3644، 3ط.

 -(هـ3643، 3ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد، ط.) -اعمِمٞمخ٦ماًمٌٖمدادي، حمٛمد سمـ أمحد اًمّمػمذم-  -49
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اعمٙمت٦ٌم )ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م:  -إقمٔمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامنُمًٜمد اإلُم٤مم اًمٌٚمخل، احلًلم سمـ حمٛمد-  -:4

 -(هـ3653، 3ط. ،اإلُمدادي٦م

 اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء-سمـ ىم٤ميامز اًمذهٌل، حمٛمد سمـ أمحد-  -;4

دار اًمقـمـ، ) -إحت٤مف اخلػمة اعمٝمرة سمزوائد اعم٤ًمٟمٞمد اًمٕمنمةاًمٌقسي، أمحد سمـ أيب سمٙمر-  -52

 -(م;;;3 ,هـ 3642، 3ط.

 -(دار اًمٙمت٥م)سمػموت:  -وم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مرُمٕمراًمٌٞمٝم٘مل، أمحد سمـ احلًلم-  -53

 -(دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل)سمػموت:  -اجل٤مُمع اًمٙمٌػماًمؽمُمذي، حمٛمد سمـ قمٞمًك-  -54

 -إٟمقاء وإزُمٜم٦م وُمٕمروم٦م أقمٞم٤من اًمٙمقايم٥م ذم اًمٜمجقماهلل سمـ طمًلم-  اًمث٘مٗمل، قمٌد -55

 -(دار اجلٞمؾ)سمػموت: 

، 4ط. ،اًمٕمٚمٛمٞم٦مدار اًمٙمت٥م )سمػموت:  -احلٞمقاناجل٤مطمظ، قمٛمرو سمـ سمحر اًمٙمٜم٤مين-  -56

 -(هـ3646

، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد)اًمري٤مض:  -اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤ملاهلل سمـ قمدي-  اجلرضم٤مين، قمٌد -57

 -(هـ4235 ,هـ 3656، 3ط.

دار اًمٕمٚمؿ )سمػموت:  -اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦ماجلقهري: إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد-  -58

 -(هـ3629، 6ط. ،ًمٚمٛماليلم

دار )سمػموت:  -واء يمالم اًمٕمرب ُمـ اًمٙمٚمقمؿمٛمس اًمٕمٚمقم وداحلٛمػمي، ٟمِمقان سمـ ؾمٕمٞمد-  -59

 -(م;;;3 ,هـ 3642، 3ط. ،اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس

)سمػموت:  -دٓئؾ اًمٜمٌقة وُمٕمروم٦م أطمقال ص٤مطم٥م اًمنميٕم٦ماخلراؾم٤مين، أمحد سمـ احلًلم-  -:5

 -(هـ3627، 3ط. ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 دار أـمٚمس ًمٚمٜمنم)اًمري٤مض:  -اًم٘مقل ذم قمٚمؿ اًمٜمجقماخلٓمٞم٥م، أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم-  -;5

 -(م;;;3 ,هـ 3642، 3ط. ،واًمتقزيع

 (-اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م)اعمديٜم٦م اعمٜمقرة:  -اًمٙمٗم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمرواي٦ماخلٓمٞم٥م، أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم-  -62

جمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة، ) -اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويمقناًمدارىمٓمٜمل، قمكم سمـ قمٛمر-  -63
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 -(هـ3625، 3ط.

مجٕمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م )اًمٌحريـ:  -وضمقاهر اًمٕمٚمؿاعمج٤مًم٦ًم اًمديٜمقري، أمحد سمـ ُمروان-  -64

 -(هـ;363اإلؾمالُمٞم٦م، 

 -إٟمقاء ذم ُمقاؾمؿ اًمٕمرباهلل سمـ ُمًٚمؿ-  اًمديٜمقري، قمٌد -65

اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ) -اعم٘متٜمك ذم هد اًمٙمٜمكاًمذهٌل، حمٛمد سمـ أمحد-  -66

 -(هـ:362، 3ط.

 ,هـ 3627، 5اًمرؾم٤مًم٦م، ط.ُم١مؾم٦ًم ) -ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءاًمذهٌل، حمٛمد سمـ أمحد-  -67

 -(م7:;3

 ،ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م)دُمِمؼ:  -ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤ملاًمذهٌل، حمٛمد سمـ أمحد-  -68

 -(م;422 ,هـ 3652، 3ط.

 -(م;9;3 ,هـ ;;35دار اًمٗمٙمر، ) -ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦ماًمرازي: أمحد سمـ وم٤مرس-  -69

 -(٤مء اًمؽماثدار إطمٞم)سمػموت:  -اجلرح واًمتٕمديؾاًمرمحـ سمـ حمٛمد-  اًمرازي: قمٌد -:6

، 7اًمدار اًمٜمٛمقذضمٞم٦م، ط.)سمػموت:  -خمت٤مر اًمّمح٤محاًمرازي، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر-  -;6

 -(هـ3642

 ,هـ 3649، 3، ط.احلٛمٞميضُمٓم٤مسمع ) -اًمٕمٚمؾاًمرمحـ اعمٜمذري-  اًمرازي، حمٛمد سمـ قمٌد -72

 -(م4228

 (-دار ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة)سمػموت:  -ُمٕمجؿ ُمتـ اًمٚمٖم٦م )ُمقؾمققم٦م ًمٖمقي٦م طمديث٦م(رو٤م، أمحد-  -73

)سمػموت:  -شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقساًمرزاق احلًٞمٜمل-  حمٛمد سمـ قمٌداًمزسمٞمدي،  -74

 -(هـ3636، 3ط.، دار اًمٗمٙمر

طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )يمٗم٤مي٦م احل٤مضم٦م ذم اهل٤مدي-  اًمًٜمدي، حمٛمد سمـ قمٌد -75

 -(دار اجلٞمؾ)سمػموت:  -ذح ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف(

ُمريمز )اًم٘م٤مهرة:  -ًػم سم٤معم٠مصمقراًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗماًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر-  اًمًٞمقـمل، قمٌد -76

 -(هـ3646، 3ط.، هجر
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دار ) -شمدري٥م اًمراوي ذم ذح شم٘مري٥م اًمٜمقاوياًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر-  اًمًٞمقـمل، قمٌد -77

 -(ـمٞم٦ٌم

 -(م4237 ,هـ 3658، 3دار اًمت٠مصٞمؾ، ط.) -اعمّمٜمػاًمرزاق سمـ مه٤مم-  اًمّمٜمٕم٤مين، قمٌد -78

 -(احلرُملمدار )اًم٘م٤مهرة: اعمٕمجؿ إوؾمط، اًمٓمؼماين، ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد-  -79

 ,هـ 3644، 3ط.) -ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآناًمٓمؼمي، حمٛمد سمـ ضمرير-  -:7

 -(م4223

 ,هـ 3637، 3ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ط.) -ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مراًمٓمح٤موي، أمحد سمـ حمٛمد-  -;7

 -(م6;36

، 3ط.، دار هجر)ُمٍم:  -ُمًٜمد أيب داود اًمٓمٞم٤مًمزاًمٓمٞم٤مًمز، ؾمٚمٞمامن سمـ داوود-  -82

 -(م;;;3 ,هـ ;363

جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح ثٞمٛملم، حمٛمد سمـ ص٤مًمح- اًمٕم -83

 -(هـ3635دار اًمقـمـ، ) -اًمٕمثٞمٛملم

دار اًمٕم٤مصٛم٦م، ) -اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م سمزوائد اعم٤ًمٟمٞمد اًمثامٟمٞم٦ماًمٕمً٘مالين، أمحد سمـ طمجر-  -84

 -(3ط.

قمامدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ) -اًمٜمٙم٧م قمغم يمت٤مب اسمـ اًمّمالحاًمٕمً٘مالين، أمحد سمـ طمجر-  -85

 -(م6:;3 ,هـ 3626، 3سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ط.

، 3ط. ،ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م)سمػموت: حترير شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م، اًمٕمً٘مالين، أمحد سمـ طمجر-  -86

 -(م9;;3 ,هـ 3639

دار )سمػموت:  -شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م سمزوائد رضم٤مل إئٛم٦م إرسمٕم٦ماًمٕمً٘مالين، أمحد سمـ طمجر-  -87

 -(م8;;3، 3ط. ،اًمٌِم٤مئر

 ,هـ 3628، 3ط. ،دار اًمرؿمٞمد)ؾمقري٤م:  -شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥ماًمٕمً٘مالين، أمحد سمـ طمجر-  -88

 -(م8:;3

 ،دار اعمٕمروم٦م)سمػموت:  -ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مرياًمٕمً٘مالين، أمحد سمـ طمجر-  -89
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 -(م;359

 -(م4224، 3دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م، ط.) -ًم٤ًمن اعمٞمزاناًمٕمً٘مالين، أمحد سمـ طمجر-  -:8

قم٤ممل اًمٙمت٥م، )سمػموت:  -م اعمراؾمٞمؾضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ذم أطمٙم٤ماًمٕمالئل، ظمٚمٞمؾ يمٞمٙمٚمدي-  -;8

 -(م8:;3 ,هـ 3629، 4ط.

 -(اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م) -اعمّم٤ٌمح اعمٜمػماًمٗمٞمقُمل، أمحد سمـ حمٛمد-  -92

 ،دار اسمـ اجلقزي)اًمري٤مض:  -اًمٗمقائد )اًمٖمٞمالٟمٞم٤مت(اهلل-  اًم٘مراذم، أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد -93

 -(هـ3639، 3ط.

قم٤ممل ) -اًمؼموق ذم أٟمقاء اًمٗمروق(اًمٗمروق )أٟمقار اًم٘مراذم، أمحد سمـ إدريس اعم٤مًمٙمل-  -94

 -(اًمٙمت٥م

 -شمٜمزيف اًمنميٕم٦م اعمرومققم٦م قمـ إظم٤ٌمر اًمِمٜمٞمٕم٦م اعمقوققم٦ماًمٙمٜم٤مين، قمكم سمـ حمٛمد اسمـ قمرق-  -95

 -(هـ;;35، 3دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط.)سمػموت: 

يٚمٞمف: ُم٤م رواه ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد ذم ٟمًختف زائدًا  -اًمزهد واًمرىم٤مئؼاهلل سمـ اعم٤ٌمرك-  اعمروزي، قمٌد -96

 -(دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م)سمػموت:  -٤م رواه اعمروزي قمـ اسمـ اعم٤ٌمرك ذم يمت٤مب اًمزهدقمغم ُم

ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ) -هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملاًمرمحـ-  اعمزي، يقؾمػ سمـ قمٌد -97

 -(م2:;3 ,هـ 3622، 3ط.

إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة أو اعمًتخرج ُمـ إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة اًمقاطمد-  اعم٘مدد، حمٛمد سمـ قمٌد -98

 ,هـ 3642، 5ط. ،دار ظمي)ًمٌٜم٤من:  -خيرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝماممم٤م مل 

 -(م4222

 ,هـ 3638، 4ط. ،قم٤ممل اًمٙمت٥م)سمػموت:  -إظم٤ٌمر اعمقوم٘مٞم٤متاعمٙمل، اًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر-  -99

 -(م8;;3

 –هـ 3626، 3دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث، ط.)دُمِمؼ:  -ُمًٜمد أيب يٕمغماعمقصكم، أمحد سمـ قمكم-  -:9

 -(م6:;3

 هـ(-;;35) -شم٤مريخ اعمديٜم٦مـ ؿم٦ٌم- اًمٜمٛمػمي، قمٛمر سم -;9
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اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم اًمٜمٞم٤ًمسمقري، ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج-  -2:

 -(دار إطمٞم٤مء اًمؽماث- )سمػموت: رؾمقل اهلل 

، 7ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ط.) -يمٜمز اًمٕمامل ذم ؾمٜمـ إىمقال وإومٕم٤ملاهلٜمدي، اعمت٘مل-  -3:

 -(م3:;3 ,هـ 3623
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