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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
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 رـتحريْال سُـْـئيرَ

 يّنِرْد القَمَّحَمُ نُبْ دُالِد. خَأ.
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 إػداد

 يىن تُد حسني تٍ أمحد آل ضٍف اهلل اََسًد. 
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ورٟم٦ٌَّم قمٜمد ُمّمٞم٦ٌٍم( رواي٦م ودراي٦م، سمتخرجيف ودراؾم٦م إؾمٜم٤مده، وسمٞم٤من درضمتف ُمـ طمٞم٨م اًمتّمحٞمح 

 -واًمتْمٕمٞمػ، واحلٙمؿ قمٚمٞمف

اًمتّمحٞمح ُمـ طمٞم٨م ختري٩م احلدي٨م، ودراؾم٦م إؾمٜم٤مده، وسمٞم٤من درضمتف  ُمٜمٝم٤م أهداف اًمٌح٨م:

 واًمتْمٕمٞمػ-

  آؾمتٜم٤ٌمـمل-كمي٘مقم اًمٌح٨م قمغم اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمتحٚمٞم :٨مُمٜمٝم٩م اًمٌح

هذا احلدي٨م ن إ :أدى اًمٌح٨م إمم اؾمتخالص مجٚم٦م ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م أذيمر أمهٝم٤مأهؿ اًمٜمت٤مئ٩م: 

ُيروى سم٢مؾمٜم٤مديـ أطمدمه٤م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام، وهق ؿمديد اًمْمٕمػ، وأظَمر قمـ أٟمس 

 ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر ، وهق وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد، وًمف ؿم٤مهد  يت٘مّقى سمف، وىمد اٟمتٝم٧م اًم٤ٌمطمث٦م إمم

احلٙمؿ سمتحًٞمٜمف، ظمالوم٤ًم عم٤م ذه٥م إًمٞمف سمٕمض اعمٕم٤مسيـ، وأٟمف دال دًٓم٦م سحي٦م قمغم طمرُم٦م 

 اعمٕم٤مزف واًمٜمٞم٤مطم٦م-

ومم٤م أراه ضمديرًا سم٤مًمذيمر هق شمٌٜمّل ُمنموقم٤مت سمحثٞم٦م شُمْدَرس ومٞمٝم٤م  أهؿ اًمتقصٞم٤مت:

ًمٚمٙمِمػ قمـ ُمدى صحتٝم٤م- وآؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمت٘مٜمٞم٤مت احلديث٦م وشمقفمٞمٗمٝم٤م ًمٚمحٗم٤مظ ٨م إطم٤مدي

 وٟمنمه٤م-ط قمغم ؾمٜم٦ّم اعمّمٓمٗمك 

 : ًمٕمـ، ٟمٕمٛم٦م، ُمّمٞم٦ٌم، ُمزُم٤مر، ٟمٞم٤مطم٦م، همٜم٤مء-اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م
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  Abstract 

Research Subject: Study of a hadeeth: (Two cursed sounds in this world and the 

hereafter: a flute when a blessing، and a ringtone when a calamity) is a narration and 

know-how، through its output، study of its chain of transmission، and its degree in terms 

of correction and weakness، and its judgment. 

Research objectives: including the facing of the hadith، studying its chain of 

transmission، and showing its degree in terms of correction and weakening. 

Research methodology: The research is based on the inductive analytical deductive 

approach. 

The most important results: The research led to a number of conclusions، the most 

important ones are that this hadith is narrated with two isnads، one of which is on the 

authority of Ibn Abbas، may God be pleased with them، and he is very weak، and the 

other is on the authority of Anas، may Allah be pleased with him، and he has a weak 

chain of narration and he has a witness from the hadith of Jabir، may Allah be pleased 

with him، to be strengthened by it. The researcher concluded with the ruling on his 

improvement، contrary to what some contemporaries said، and that it clearly indicates 

the prohibition of musical instruments and wailing. 

The most important recommendations: What I consider worth noting is the adoption 

of research projects in which hadiths are studied to reveal their validity. And take 

advantage of modern technologies and employ them to preserve and spread the Sunnah 

of the Prophet (PBUH). 

Key words: cursed، blessing، misfortune، flute، mourning، singing. 
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        ;7 
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وُم٤م يمٜم٤م ًمٜمٝمتدي ًمقٓ أن هداٟم٤م اهلل، احلٛمد هلل اًمذي سملّم ًمٜم٤م  ذااًمذي هداٟم٤م هلاحلٛمد هلل 

ٌّٞمف اًمّم٤مدق إُملم، أمحده وأؾمتٕمٞمٜمف وأؾمتٝمديف  ذائٕمف وأطمٙم٤مُمف ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز، وقمغم ًم٤ًمن ٟم

وأشمقيّمؾ قمٚمٞمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ هق ؾمٌح٤مٟمف، وأّن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف وصٗمّٞمف ُمـ ظَمٚم٘مف، 

ًا وٟمذيرًا ورمح٦م ًمٚمٕم٤معملم وهاضم٤ًم ُمٜمػمًا، أٟمٓم٘مف سم٤محِلٙمٛم٦م وؾمّدده سم٤مًمقطمل أرؾمَٚمف ؿم ٤مهدًا وُمٌنمِّ

وقمّمٛمف ُمـ اهلقى، وقمغم آًمف وصحٌف اًمذيـ طمٗمٔمقا طمديثف وسمّٚمٖمقا ؾمٜمّتف وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن 

يـ   جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيٱُّإمم يقم اًمدِّ

 [-92,93 إطمزاب:]َّمخجس جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت

 مهٱُّىم٤مل شمٕم٤ممم:  أرؾمؾ اهلل رؾمقًمف سم٤مهلدى وديـ احلؼ، وأشم٤مه اًم٘مرآن وُمثٚمف ُمٕمف:ًم٘مد  

وم٤مًمًٜم٦ّم وطمل صم٤من همػم اًم٘مرآن  [،66اًمٜمحؾ:  ]َّٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه

 [-6 – 5اًمٜمجؿ: ]َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٛمؾ توشمِموهل أصؾ ُمـ أصقل اًمديـ، شُمًتٛمّد ُمٜمٝم٤م اًمٕم٘م٤مئد وإطمٙم٤مم وأداب وهمػمه٤م، 

وهل ؿم٤مرطم٦م ًمٙمت٤مب اهلل، ُمٗمّّمٚم٦م  ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ أو شم٘مرير،ط قمغم يمؾ ُم٤م صدر قمـ اًمٜمٌل 

ّم٦م ًمٕم٤مُمف، ُم٘مّٞمدة ًم وىمد اقمتٜم٧م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م طمٗمٔم٤ًم  -ٚم٘مفـُٛمٓمعمُجٛمٚمف، خمّمِّ

م، وسمف إذ سمف يٕمرف احلالل واحلرام، وُمـ ـمري٘مف يتقصؾ إمم اعمٚمؽ اًمٕمالوشمدويٜم٤ًم ىمدياًم وطمديث٤ًم، 

ُمٌثقصم٦م ذم سمٕمض ُمـ إطم٤مدي٨م ال شمزال وموقمغم اًمرهمؿ ُمـ ذًمؽ ييضء اًم٤ًمًمٙمقن إًمٞمف ؾمٌٚمٝمؿ- 

حتت٤مج إمم ُمزيد سمٞم٤من ُمـ اًمتّمحٞمح أو اًمتْمٕمٞمػ وُم٤م ذم احلدي٨م ُمـ ُمت٤مسمٕم٤مت  إصم٤ٌمت احلديثٞم٦م

 وؿمقاهد، ويمذا دراؾم٦م اعمتـ وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م ُمـ ُم٤ًمئؾ وم٘مٝمٞم٦م أو ًمٓم٤مئػ طمديثٞم٦م- 

أن يٌذل أوىم٤مت اًمٕمٛمر، ًمٜمنم قمٚمؿ هَمٛمر، وشمٜمٌٞمف ـم٤مًم٥م هُمٛمر،  ضم٥م اعمختصوعم٤م يم٤من ُمـ وا

وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ أطمٙم٤مم،  ,يتٕمٚمؼ سمدرضم٦م إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م٦م ومٞمام ظم٤مصَّ ,اًمّمقاب ًمٚمٜم٤مس  وٟمنم

 رواي٦م ودراي٦م- احلدي٨ماؾمتٕمٜم٧ُم سم٤مهلل وقَمزُم٧ُم قمغم دراؾم٦م 
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 ذيمر أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ُمٕمزوة عمقاوٕمٝم٤م سمذيمر اؾمؿ اًمًقرة ورىمؿ أي٦م- -3
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ختري٩م احلدي٨م ُمـ ُمقاـمٜمف سمِذيمر ُمـ أظمرضمف ُمـ أئٛم٦م احلدي٨م صمؿ اًمٙمت٤مب واًم٤ٌمب واجلزء  -4

 واًمّمٗمح٦م-

قمٚمٞمف اًمؽممج٦م ًمرضم٤مل اإلؾمٜم٤مد وختّمٞمص اًمْمٕمٞمػ ذم اإلؾمٜم٤مد سمؽممج٦م واومٞم٦م، صمؿ سمٞم٤من احلٙمؿ  -5

 طم٥ًم اعمّتٌع ذم ذًمؽ-

 سمٞم٤من احلٙمؿ قمغم احلدي٨م- -6

 ٟم٘مؾ يمالم اًمٕمٚمامء طمقل هذا احلدي٨م- -7

 شمقصمٞمؼ اًمٜم٘مقل ُمـ ُمّم٤مدره٤م ىمدر اإلُمٙم٤من، وم٢من مل أضمد ومٛمـ اًمٙمت٥م اًمتل ذيمرهت٤م- -8

 شمرشمٞم٥م أىمقال اًمٕمٚمامء، واًمٙمت٥م قمغم شم٘مّدم ؾمٜمقات اًمقومٞم٤مت- -9

 سمٞم٤من همري٥م أًمٗم٤مظ احلدي٨م- -:

 سم٤محلدي٨م ذيمرهت٤م سم٤مظمتّم٤مر-اؾمتٜم٤ٌمط ُم٤ًمئؾ وم٘مٝمٞم٦م شمتٕمٚمؼ  -;

 شم٘مًٞمؿ اًمٌح٨م إمم ُمٌحثلم، اؿمتٛمؾ يمؾ ُمٌح٨م قمغم قمدد ُمـ اعمٓم٤مًم٥م- -32

 ومٞمٝم٤م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت-و ،ذيمر اخل٤ممت٦م -33

 اًمٗمٝم٤مرس وصم٧ٌم اعمراضمع- -34

 خط٘ البخح:

اؿمتٛمؾ اًمٌح٨م قمغم ُم٘مدُم٦م، وُمٌحثلم، ذم يمؾ ُمٜمٝمام قمدد ُمـ اعمٓم٤مًم٥م، وظم٤ممت٦م اؿمتٛمٚم٧م 

 اًمٗمٝم٤مرس- قمغم اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت، صمؿ

اؿمتٛمٚم٧م اعم٘مدُم٦م قمغم ؾم٥ٌم آظمتٞم٤مر، ُمقوققمف، وأهداف اًمٌح٨م وأمهٞمتف، وُمٜمٝمجف، 

 واإلضمراءات اًمٕمٛمٚمٞم٦م، وظمٓم٦م اًمٌح٨م واًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م-

 ُمٓم٤مًم٥م:صمالصم٦م اعمٌح٨م إول: دراؾم٦م احلدي٨م رواي٦م، وومٞمف 

 ختري٩م احلدي٨م ُمـ ُمّم٤مدره- اعمٓمٚم٥م إول:

 دراؾم٦م إؾمٜم٤مد احلدي٨م- اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 سمٞم٤من درضمتف واحلٙمؿ قمٚمٞمف- اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:
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 :ُمٓمٚم٤ٌمن اعمٌح٨م اًمث٤مين: دراؾم٦م احلدي٨م دراي٦م، وومٞمف

 سمٞم٤من همري٥م احلدي٨م- اعمٓمٚم٥م إول:

 -سمٞم٤من وم٘مف احلدي٨م اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 -واؿمتٛمٚم٧م قمغم أهّؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت اخل٤ممت٦م:

 -واؿمتٛمٚم٧م قمغم اعمراضمع اًمٗمٝم٤مرس:

 الدزاضات الطابك٘:

أمهٞم٦م اًمٌح٨م إٓ سمٕمد اًمتٕمرف قمغم إو٤مومتف اعمٕمرومٞم٦م إمم اًمدراؾم٤مت اًمتل ؾمٌ٘متف ٓ شمٔمٝمر 

وشم٘مدُم٧م قمٚمٞمف، ومٌٕمد ؾم١مال أهؾ اًمٌح٨م اعمتخّمّملم واًمت٘ميص ذم ُمريمز اعمٚمؽ ومٞمّمؾ ًمٚمٌحقث 

ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م  يمت٤مب ُمًت٘مؾ ُمـ أومرد دراؾم٦م هذا احلدي٨م ذم واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، مل أقمثر قمغم

، إٓ أن هٜم٤مك ُمـ شمٜم٤مول دراؾم٦م ُم٤ًمئٚمف اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ووسمٞم٤من همريٌف خترجيف، وسمٞم٤من ُمت٤مسمٕم٤مشمف وؿمقاهده،

ختري٩م احلدي٨م وم٘مط وٛمـ جمٛمققم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اًمٖمٜم٤مء واعمٕم٤مزف، همػم أٟمف اظمُتٚمػ 

ِمٞمخ ًمٚم ،"حتريؿ آٓت اًمٓمرب"ذم احلٙمؿ قمغم درضم٦م احلدي٨م، ومُحٙمؿ قمٚمٞمف سم٤محلًـ ذم يمت٤مب 

، ًمٚمِمٞمخ " اعمقؾمٞم٘مك واًمٖمٜم٤مء ذم ُمٞمزان اإلؾمالم"حمٛمد سمـ ٟم٤مس إًم٤ٌمين، وسم٤مًمْمٕمػ ذم يمت٤مب 

٧م وشمِمٙمٚمقمٌد اهلل سمـ يقؾمػ اجُلديع> ومل أىمػ قمغم همػممه٤م ذم ختري٩م احلدي٨م خترجي٤ًم ُمٗمّماًل، 

ذم اظمتالف احلٙمؿ قمغم احلدي٨م، ومٕمزُم٧ُم ُمتقيمٚم٦م قمغم اهلل ذم هذا اًمٌح٨م  ًمٚمٌح٨م رهم٦ٌم قمٜمدي

اًمّمقاب سمدراؾم٦م إؾمٜم٤مد احلدي٨م ومجع ُمت٤مسمٕم٤مشمف وؿمقاهده وسمٞم٤من ُمقاـمـ اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م،  دمٚمٞم٧م

 وسمٞم٤من همريٌف، واحلٙمؿ قمٚمٞمف- 

 وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ؾمٞمدٟم٤م وطمٌٞمٌٜم٤م وىمّرة أقمٞمٜمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم-
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 املبخح األّل

 دزاض٘ اذتدٓح زّآ٘ 

 مصادزِ.املطلب األّل: ختسٓج اذتدٓح مً 

 -هذا احلدي٨م يُروى ُمـ طمدي٨م أٟمس، واسمـ قم٤ٌمس

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ قمكم 36.84وم٠مظمرضمف اًمٌزار ذم ُمًٜمده )، وم٠مُم٤م طمدي٨م أٟمس 

اًمٗماّلس، طمّدصمٜم٤م أسمق قم٤مصؿ، طمدصمٜم٤م ؿَمٌٞم٥م سمـ سمِنم اًمٌجكم، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ي٘مقل: 

 ش-وأظمرِة: ُِمزُم٤مٌر قمٜمد ٟمٕمٛم٦ٍم، ورٟم٦ٌَّم قمٜمد ُمّمٞم٦ٌمٍ َصقشم٤مِن َُمٚمٕمقٟم٤مِن ذم اًمدٟمٞم٤م ط: »ىم٤مل رؾمقل اهلل 

( قمـ حمٛمد سمـ يقٟمس 3.588وم٠مظمرضمف اًمُ٘مِمػمي ذم رؾم٤مًمتف ) وشمقسمع اًمٗماّلس قمٚمٞمف،

( وُمـ ـمري٘مف اًمْمٞم٤مء اعم٘مدد :5.45وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمَتٞمٛمل ذم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ) اًمُٙمَديٛمل،

يمالمه٤م قمـ  سمـ إسمراهٞمؿ اًمٓمَرؾُمقد،( ُمـ ـمريؼ أيب أُمٞم٦م حمٛمد ::8.3ذم إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة )

 أيب قم٤مصؿ اًمْمح٤مك سمـ خمٚمد، سمف-

( طمدصمٜم٤م اسمـ 9.523وم٠مظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ )  وأُم٤م طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس

ي٤مؾملم، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمٕم٤موي٦م، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ زي٤مد، طمدصمٜم٤م ُمٞمٛمقن قمـ اسمـ قم٤ٌمس قمـ اًمٜمٌل 

٦ٍم قمٜمد َصقشم٤مِن َُمٚمٕمقٟم٤مِن ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرِة: صق»ىم٤مل: ط  ت ُِمزُم٤مٌر قمٜمد ٟمٕمٛم٦ٍم، وصقت رٟمَّ

 ش-ُمّمٞم٦ٌمٍ 

وًمٚمحدي٨م ؿم٤مهد، يرويف حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم اًم٘م٤ميض، واظمتٚمػ قمٚمٞمف ذم 

(، 5.436(، واًمٌزار ذم ُمًٜمده ):3.35إؾمٜم٤مده، أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )

واسمـ ؾمٕمد ذم  ( قمـ اًمٜمي سمـ إؾمامقمٞمؾ،423وأضمري ذم حتريؿ اًمٜمرد واعمالهل )ص: 

( قمـ قمٌد اهلل سمـ ُٟمٛمػم ;7(، واسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم ذم اعمالهل )ص: :3.35اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )

( قمـ 6.65(، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك )4;6.4اهلَْٛمداين، واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر )

 ( قمـ أمحد سمـ أيب ـمٞم٦ٌم، واًمٌٞمٝم٘مل ذم4.467إهائٞمؾ سمـ يقٟمس، واسمـ طم٤ٌمن ذم اعمجروطملم )

( قمـ يقٟمس سمـ سُمٙمػم، مجٞمٕمٝمؿ قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم 34.652ؿمٕم٥م اإليامن )

قمـ قمٓم٤مء، قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ىم٤مل: أظمذ رؾمقل اهلل 
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سمٞمدي وم٤مٟمٓمٚمؼ يب إمم اًمٜمخؾ اًمذي ومٞمف إسمراهٞمؿ، ومقوٕمف ذم طمجره وهق جيقد سمٜمٗمًف، ومذروم٧م ط 

إٟمام هُنٞم٧م قمـ اًمٜمَّقح »أشمٌٙمل ي٤م رؾمقل اهلل! أومل شمٜمف قمـ اًمٌٙم٤مء؟ ىم٤مل:  قمٞمٜم٤مه، وم٘مٚم٧م ًمف:

أمح٘ملم وم٤مضمريـ: صقٍت قمٜمد ٟمٕمٛم٦م> هلٍق، وًمٕم٥ٍم، وُمزاُمػم ؿمٞمٓم٤من، وصقٍت قمٜمد  صقشملم  قمـ 

ُمّمٞم٦ٌم> َخِش وضمقه، وؿَمؼِّ ضُمٞمقب، وَرّٟم٦م ؿمٞمٓم٤من، إٟمام هذا رمح٦م، وُمـ ٓ َيرطمؿ ٓ ُيرطمؿ، ي٤م 

إسمراهٞمؿ ًمقٓ أٟمف أُمٌر طمٌؼ، ووقمٌد ص٤مدق، وأهن٤م ؾمٌٞمؾ ُم٠مشمٞم٦م، وأن ُأظمراٟم٤م ؾمتٚمَحؼ ُأوٟٓم٤م> حلِزّٟم٤م 

ٟم٤م هق أؿمّد ُمـ هذا، وإٟم٤م سمؽ عمحزوٟمقن، شمدُمع اًمٕملم وحيَزن اًم٘مٚم٥م وٓ ٟم٘مقل ُم٤م قمٚمٞمؽ طُمز

 ش-ُيًِخط اًمرّب 

( قمـ قمكم سمـ ه٤مؿمؿ، وقمٌد سمـ محٞمد ذم ُمًٜمده 5.84وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )

( قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك اًمٕمٌز، واسمـ قمٌد احلٙمؿ ذم ومتقح ُمٍم واعمٖمرب )ص: ;4.34)

( قمـ قمٞمًك سمـ يقٟمس، واًمٌالُذري ذم أٟم٤ًمب إذاف ;5.53 ضم٤مُمٕمف )(، واًمؽمُمذي ذم93

( قمـ ويمٞمع سمـ 9:( قمـ قمٌد اهلل سمـ إضمٚمح، واحلٙمٞمؿ اًمؽمُمذي ذم اعمٜمٝمٞم٤مت )ص: 3.673)

( قمـ أيب قمقاٟم٦م اًمٞمِمُٙمري، مجٞمٕمٝمؿ قمـ حمٛمد سمـ 34.653اجلراح، واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن )

سمٞمد قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف- - - ط ٤مسمر ىم٤مل: أظمذ اًمٜمٌل قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم قمـ قمٓم٤مء قمـ ضم

 احلدي٨م-

٤م أسم٤من اعمٙمت٥م ذم رواي٦م ظمٚمػ سمـ ظمٚمٞمٗم٦م، ومرواه قمـ حمٛمد سمـ قمٌد وظم٤مًمػ ه١مٓء مجٞمٕمً 

اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح قمـ اسمـ قمٛمر، وأظمرضمف اسمـ اجلقزي ذم شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس 

 ف-( قمـ ظمٚمػ سمـ ظمٚمٞمٗم٦م قمـ أسم٤من اعمٙمت٥م سم:42)ص: 

وهذا اًمقضمف ُمـ اًمرواي٦م ظمٓم٠م ووهؿ فم٤مهر ٓ ظمٗم٤مء سمف> ٓشمٗم٤مق اجلٛمع اًمٙمثػم ُمـ اًمرواة 

قمـ اسمـ أيب ًمٞمغم قمغم ظمالومف ذم اجلٛمٚم٦م، وًمذًمؽ طمٞمٜمام طمٙمك اًمدارىمٓمٜمل ضمزم سم٤مًمقهؿ ومٞمف، وٟم٥ًم 

 هذا آظمتالف وآوٓمراب ومٞمف ٓسمـ أيب ًمٞمغم-

ٞمغم، واظمتٚمػ قمٜمف> ومرواه ظمٚمػ سمـ ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: )يرويف حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًم

ظمٚمٞمٗم٦م، واظمتٚمػ قمٜمف> ومرواه حمٛمد سمـ يُمٚمٞم٥م، قمـ ظمٚمػ سمـ ظمٚمٞمٗم٦م، قمـ أسم٤من اعمٙمت٥م، قمـ اسمـ 

ؿ ومٞمف، ورواه هبٚمقل سمـ طم٤ًمن، قمـ ظمٚمػ سمـ ظمٚمٞمٗم٦م، أيب ًمٞمغم، قمـ قمٓم٤مء، قمـ اسمـ قمٛمر، ووهِ 
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واه قمٛمر سمـ أيب قمـ أسم٤من اعمٙمت٥م، قمـ اسمـ أيب ًمٞمغم، قمـ قمٓم٤مء، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف، ور

ًمٞمغم، وإهائٞمؾ، واًمٜمي سمـ إؾمامقمٞمؾ، قمـ اسمـ أيب ًمٞمغم، قمـ قمٓم٤مء، قمـ ضم٤مسمر، قمـ قمٌد اًمرمحـ 

، طسمـ قمقف، ورواه قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك، قمـ اسمـ أيب ًمٞمغم، قمـ قمٓم٤مء، قمـ ضم٤مسمر، قمـ اًمٜمٌل 

 -(3)وآوٓمراب ُمـ اسمـ أيب ًمٞمغم(

٦م اًمتل طمٙم٤مه٤م اًمدارىمٓمٜمل ؾمقى ُم٤م ضُمٕمؾ وسم٤مًمت٠مُمؾ ذم اًمقضمٝملم إّوًملم، أو إوضمف اًمثالصم

يرويف قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف  ومٞمف ُمـ رواي٦م اسمـ قمٛمر، وم٢من آظمتالف ومٞمف حمتٛمؾ> ٕن ضم٤مسمراً 

 ذم ذًمؽ يمّٚمف، ؾمقاء ضُمٕمؾ ذم ُمًٜمده أو ُمًٜمد ضم٤مسمر-

 -(4)أظمذه قمٜمف( ومٙم٠من ضم٤مسمرا  ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: )وم٢من يم٤من حمٗمقفم٤مً 

 إوضمف يمّٚمٝم٤م قمغم اسمـ أيب ًمٞمغم اًم٘م٤ميض-ًمٙمـ ُمدار احلدي٨م ذم هذه 

واسمـ أيب ًمٞمغم، هق حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم، ُمٗمتل اًمٙمقوم٦م وىم٤موٞمٝم٤م، يٙم٤مد يتٗمؼ 

ت٘مّقى سمف سمرواي٦م همػمه ٓ يٌٚمغ ُمٌٚمغ اًمؽمك، سمؾ هق وٕمػ يُ  اعمحدصمقن واحلٗم٤مظ قمغم وٕمٗمف، وٕمٗم٤مً 

 -(5)ممـ هق ذم ُمٜمزًمتف ُمـ اًمْمٕمػ أو ومقق ذًمؽ

 قم٦م: هق ص٤مًمح، ًمٞمس سم٠مىمقى ُم٤م يٙمقن-ىم٤مل أسمق زر

تٝمؿ، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: حمٚمف اًمّمدق، ويم٤من ؾمٞمئ احلٗمظ، ؿُمٖمؾ سم٤مًم٘مْم٤مء، وم٤ًمء طمٗمٔمف، ٓ يُ 

 إٟمام يٜمٙمر قمٚمٞمف يمثرة اخلٓم٠م، ُيٙمت٥م طمديثف، وٓ حيت٩م سمف، هق وطمج٤مج سمـ أرـم٤مة ُم٤م أىمرهبام!

 وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: ًمٞمس سم٤مًم٘مقي-

 وىم٤مل أمحد: ُمْمٓمرب احلدي٨م-

 ٤م رأي٧م أؾمقأ ُمـ طمٗمٔمف-وىم٤مل ؿمٕم٦ٌم: ُم

 وىم٤مل حيٞمك اًم٘مٓم٤من: ؾمٞمئ احلٗمظ ضمدا-

 وىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم: ًمٞمس سمذاك-

                                                           

 - ، اًمري٤مض، حت٘مٞمؼ: حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل اًمًٚمٗمل3، دار ـمٞم٦ٌم، ط(34.669)اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م  ( اًمٕمٚمؾ3)

 - ، حت٘مٞمؼ: جمٛمققم٦م ُمـ اًم٤ٌمطمثلم3، دار اًمٕم٤مصٛم٦م، ط(7.578( اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م )4)

، ، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، سمػموت، حت٘مٞمؼ: حمٛمد اًمٌح٤موي3، دار اعمٕمروم٦م، ط(4.835)( يٜمٔمر شمرمجتف ُمـ ُمٞمزان آقمتدال 5)

 (- 523.;، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )، حت٘مٞمؼ: جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم5، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ط(8.532) اًمذهٌل
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 وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: ردئ احلٗمظ يمثػم اًمقهؿ-

 ٜم٦م، ضم٤مئز احلدي٨م، ىم٤مرئ٤مً ، ص٤مطم٥م ؾُم صدوىم٤مً  واٟمٗمرد احل٤مومظ اًمٕمجكم، وم٘م٤مل: يم٤من وم٘مٞمٝم٤مً 

 -(3)، ىمرأ قمٚمٞمف محزة اًمزي٤متقم٤معم٤مً 

ومٞمف: )يم٤من رديء احلٗمظ، يمثػم اًمقهؿ، وم٤مطمش اخلٓم٠م، يروي  يمام اٟمٗمرد اسمـ طم٤ٌمن سم٘مقًمف

اًمٌمء قمغم اًمتقّهؿ، وحيّدث قمغم احُل٤ًٌمن ويمُثرت اعمٜم٤ميمػم ُمـ طمديثف، وم٤مؾمتحؼ اًمؽمك شمريمف أمحد 

ومٝمق طمٙمؿ اٟمٗمرد سمف، ومل ُيت٤مسمع  ،وهذا احلٙمؿ إذا يم٤من اعمراد سمف شمرك آطمتج٤مج مجٚم٦م -(4)وحيٞمك(

 شم٘مّدُمف ُمـ طمٗم٤مظ احلدي٨م وأئٛمتف-قمٚمٞمف، إذا ُم٤م ىمقرن سم٠مطمٙم٤مم ُمـ 

 -(5)وىمد شمٕمّ٘مٌف احل٤مومظ اًمذهٌل سم٘مقًمف: )مل ٟمرهؿ شمريم٤مه، سمؾ ًمّٞمٜم٤مه(

وىم٤مل اًمؽمُمذي: )وهٙمذا ُمـ شمٙمٚمؿ ذم اسمـ أيب ًمٞمغم، إٟمام شمٙمٚمؿ ومٞمف ُمـ ىِمٌؾ طمٗمٔمف- ىم٤مل قمكم، 

 ىم٤مل حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد: روى ؿمٕم٦ٌم قمـ اسمـ أيب ًمٞمغم قمـ أظمٞمف قمٞمًك قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم

ذم اًمُٕمٓم٤مس، ىم٤مل حيٞمك: صمؿ ًم٘مٞم٧م اسمـ أيب ًمٞمغم، ومحّدصمٜم٤م قمـ أظمٞمف ط قمـ أيب أيقب قمـ اًمٜمٌل 

ىم٤مل أسمق قمٞمًك: ويروى قمـ اسمـ أيب ط قمٞمًك قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم قمـ قمكم قمـ اًمٜمٌل 

ًمٞمغم ٟمحق هذا همػم رء، يم٤من َيروى اًمٌمء ُمرة هٙمذا، وُمرة هٙمذا> يٖمػّم آؾمٜم٤مد، وإٟمام ضم٤مء هذا 

ىِمٌؾ طمٗمٔمف> ٕن أيمثر ُمـ ُم٣م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يم٤مٟمقا ٓ يٙمتٌقن، وُمـ يمت٥م ُمٜمٝمؿ إٟمام يم٤من ُمـ 

يٙمت٥م هلؿ سمٕمد اًمًامع، وؾمٛمٕم٧م أمحد اسمـ احلًـ ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

ًمٞمغم ٓ حيت٩م سمف، ويمذًمؽ ُمـ شمٙمّٚمؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم جم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد، وقمٌد اهلل  أيب  اسمـ  ي٘مقل: 

سمـ هلٞمٕم٦م وهمػممه٤م، إٟمام شمٙمّٚمٛمقا ومٞمٝمؿ ُمـ ىِمٌؾ طمٗمٔمٝمؿ ويمثرة ظمٓمئٝمؿ- وىمد روى قمٜمٝمؿ همػم 

                                                           

 ( شمٜمٔمر هذه اًمٜم٘مقل ذم اعمّم٤مدر اًم٤ًمسم٘م٦م- 3)

، وزارة إوىم٤مف، اًم٘م٤مهرة، حت٘مٞمؼ: أسمق (7:يمت٤مسمف اًمًامع )ص (، وشمٌٕمف قمٚمٞمف اسمـ ـم٤مهر اًم٘مٞمناين ذم 4.467( اعمجروطملم )4)

 - اًمقوم٤مء اعمراهمل

(- واٟمٔمر أُمثٚم٦م أظمرى ًمتٕم٘م٤ٌمت اًمذهٌل واسمـ طمجر قمغم اسمـ طم٤ٌمن ووصٗمف إّي٤مه سم٤معم٤ٌمًمٖم٦م 5.838( ُمٞمزان آقمتدال )5)

، ُمٙمت٦ٌم اعمٜم٤مر، (495، رىمؿ )(367(، رىمؿ )67واإلومراط ذم دقمقى اًمؽمك ًمٚمرواة- ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف وهق ُمقصمؼ، ًمٚمذهٌل رىمؿ )

، ُمٞمزان 3، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ط(;:3.3، شمذيمرة احلٗم٤مظ، ًمٚمذهٌل )، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ؿمٙمقر3اًمزرىم٤مء، ط

(، رىمؿ 5356(، شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م، ٓسمـ طمجر، رىمؿ )4.475(، ):4.36(، ):3.53(، )3.496آقمتدال، ًمٚمذهٌل )

 (- 6398(، رىمؿ )5698(، رىمؿ )5375)
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واطمد ُمـ إئٛم٦م، وم٢مذا شمٗمّرد أطمد ُمـ ه١مٓء سمحدي٨م، ومل يت٤مسمع قمٚمٞمف مل حيت٩م سمف يمام ىم٤مل أمحد سمـ 

 -(3)ًمٞمغم ٓ حيت٩م سمف، إٟمام قمٜمك إذا شمٗمّرد سم٤مًمٌمء( ك أسم اسمـ  طمٜمٌؾ: 

ي١ميمد ذًمؽ أٟمف ىم٤مل ذم هذا  >(4)يريد أٟمف إذا شمقسمع قمٚمٞمف، أو ؿمٝمد ًمروايتف ؿم٤مهد شم٘مّقى سمف

 ويم٠مٟمف قمٜمك سم٤مًمِم٤مهد ُم٤م روي ذم طمدي٨م أٟمس  ،احلدي٨م سمٕمٞمٜمف قم٘م٥م إظمراضمف: طمدي٨م طمًـ

 اعمت٘مّدم-

 -(5)ًمٞمغم، وهق وٕمٞمػ، ومٚمٕمٚمف اقمتْمد(ىم٤مل اًمٜمقوي: )وهق ُمـ رواي٦م حمٛمد سمـ أيب 

وىمد طمٙمؿ قمغم هذه اًمرواي٦م سمٕمض اعمٕم٤مسيـ سم٤مًمِمذوذ واًمٜمٙم٤مرة، واطمت٩م ذم ذًمؽ سم٠من 

ٌُٜم٤مين ىمد رواه قمـ أٟمس  صم٤مسمت٤مً  وومٞمف: ، (6.3:29(، وُمًٚمؿ )5:.4أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ومٞمام ، اًم

إن اًمٕملم شمدُمع، واًم٘مٚم٥م حيزن، وٓ ٟم٘مقل إٓ ُم٤م ُيريض رسّمٜم٤م، وإّٟم٤م »

 (6)- ومل يذيمر هذه اًمزي٤مدة ،شعمحزوٟمقن  إسمراهٞمؿ  ي٤م سمٗمراىمؽ 

                                                           

 (- 8.463ًمٕمٚمؾ اًمّمٖمػم، ًمٚمؽمُمذي اعمٓمٌقع ذم آظمر اجل٤مُمع )( ا3)

( قمـ قمكم سمـ طمجر، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م طمٗمص سمـ همٞم٤مث، قمـ احلّج٤مج، قمـ ;:3.8أظمرج اًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف )وؿم٤مهده ُم٤م ( 4)

صمؿ ىم٤مل: )هذا طمدي٨م طمًـ، - اًمٔمٝمر ذم اًمًٗمر ريمٕمتلم وسمٕمده٤م ريمٕمتلم طقمٓمّٞم٦م، قمـ اسمـ قمٛمر، ىم٤مل: صٚمٞم٧م ُمع اًمٜمٌل 

 اسمـ قمـ ه٤مؿمؿ، سمـ قمكم طمدصمٜم٤م: ىم٤مل اعمح٤مريب، قمٌٞمد سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م قمٛمر، اسمـ قمـ وٟم٤مومع، قمٓمٞم٦م، قمـ ًمٞمغم،  أيب  اسمـ وىمد رواه 

ذم احلي واًمًٗمر، ومّمٚمٞم٧م ُمٕمف ذم احلي اًمٔمٝمر  ط اًمٜمٌل ُمع صٚمٞم٧م: ىم٤مل قمٛمر، اسمـ قمـ وٟم٤مومع، قمٓمٞم٦م، قمـ ًمٞمغم، أيب

، أرسمٕم٤م وسمٕمده٤م ريمٕمتلم، وصٚمٞم٧م ُمٕمف ذم اًمًٗمر اًمٔمٝمر ريمٕمتلم وسمٕمده٤م ريمٕمتلم، واًمٕمٍم ريمٕمتلم ومل يّمؾ سمٕمده٤م ؿمٞمئ٤مً 

واعمٖمرب ذم احلي واًمًٗمر ؾمقاء، صمالث ريمٕم٤مت، ٓ يٜم٘مص ذم طمي وٓ ؾمٗمر، وهل وشمر اًمٜمٝم٤مر، وسمٕمده٤م ريمٕمتلم- هذا 

ومَحٙمؿ قمغم - )ُمـ هذا، وٓ أروي قمٜمف ؿمٞمئ٤مً  أقمج٥م إزمّ  ، ي٘مقل: ُم٤م روى اسمـ أيب ًمٞمغم طمديث٤مً ؾمٛمٕم٧م حمٛمداً  طمدي٨م طمًـ،

٤مد رواي٦م اسمـ أيب ًمٞمغم سمرواي٦م احلّج٤مج سمـ أرـم٤مة، ُمع أن احلج٤مج سمـ أرـم٤مة وٕمٞمػ ذم اًمرواي٦م تْماحلدي٨م سم٠مٟمف طَمًـ، ٓقم

ىمقًمف: )ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ؾمٕمٞمد اًمًٕمدي، ي٘مقل  ٤ٌمنوٟمٔمػم هذا آٟمٗمراد ذم احلٙمؿ ُمـ اسمـ طم- قمٜمد أهؾ احلدي٨م

ُمـ أقمٞم٤من  ذم قم٘م٥م هذا اخلؼم عم٤م ىمرأه: )ًمق مل يرو اسمـ أيب ًمٞمغم همػم هذا احلدي٨م ًمٙم٤من ُيًتحؼ أن ُيؽمك طمديثف( > وم٢من أطمداً 

(، وشمٌٕمف 4.467وطملم )اعمجر، (8;4.3احلٗم٤مظ واًمٜمّ٘م٤مد مل جيٕمؾ اسمـ أيب ًمٞمغم ذم قمداد اعمؽمويملم- يٜمٔمر: هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )

 (-7:قمٚمٞمف اسمـ ـم٤مهر اًم٘مٞمناين ذم يمت٤مسمف اًمًامع )ص: 

اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت،  ، ُم١مؾم٦ًم(4.3279)اًمٜمقوي اإلؾمالم، وىمقاقمد اًمًٜمـ ُمٝمامت ذم إطمٙم٤مم ظمالص٦م( ظمالص٦م إطمٙم٤مم 5)

 - اجلٛمؾ إؾمامقمٞمؾ طمًلم: أطم٤مديثف وظمرج ، طم٘م٘مف3ط

 - 3ط ، ُم١مؾم٦ًم اًمري٤مض،(627واًمٖمٜم٤مء ذم ُمٞمزان اإلؾمالم )ص:  ك( يٜمٔمر: اعمقؾمٞم٘م6)
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 -(3)يمام وضّمف حتًلم اًمؽمُمذي ًمف سم٠من ُمراده سمذًمؽ أصؾ اًم٘مّم٦م ٓ إمم مجٞمع ُمٗمرداهت٤م

ذيمر سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم يمراهٞم٦م وُم٤م ذه٥م إًمٞمف ٓ ئمٝمر صقاسمف> ٕن احل٤مومظ اًمؽمُمذي ىمد 

، صمؿ ذيمر شاعمّٞم٧م يٕمذب سمٌٙم٤مء أهٚمف قمٚمٞمفط: »اًمٌٙم٤مء قمغم اعمّٞم٧م، وذيمر ومٞمف طمدي٨م رؾمقل اهلل 

 سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرظمّم٦م ذم اًمٌٙم٤مء قمغم اعمّٞم٧م، وذيمر هذا احلدي٨م-

وُم٤م ُذيمر ذم هذا احلدي٨م ُمـ شمٚمؽ اًمزي٤مدة ُمٗمّن هلذه اًمرظمّم٦م، وًمق يم٤من اعمراد ِذيمر ُم٤م يدل 

اًمرظمّم٦م ذم أهؾ اعمّٞم٧م قمغم ُمّٞمتٝمؿ، واؾمتٖمٜمل اًمؽمُمذي سمحدي٨م أٟمس اعمت٘مّدم اًمذي ذم  قمغم

أصؾ اًم٘مّم٦م  اًمّمحٞمحلم قمـ هذا احلدي٨م، وم٤محلٙمؿ سم٤محلًـ قمغم هذه اًمرواي٦م همػم ُم٘متٍم قمغم

 يمام ىمٞمؾ، هلذا اًم٥ًٌم، وٕٟمف إصؾ ذم احلٙمؿ، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ-

 

 املطلب الجاىٕ

 دزاض٘ إضياد اذتدٓح

 .: دزاض٘ إضياد حدٓح أىظ اًلأّ

 -(4)قمٛمرو سمـ قمكم سمـ سمحر سمـ يَمٜمٞمز اًم٤ٌمهكم، أسمق طمٗمص اًمّمػمذم، اًمٗماّلس ,3

روى قمـ: أيب قم٤مصؿ اًمْمح٤مك سمـ خمٚمد، وؾمٚمٞمامن  اإلُم٤مم اعمحّدث اًمث٘م٦م احل٤مومظ احلج٦م،

 سمـ طمرب، وؾمٝمؾ سمـ مح٤مد، وصٗمقان سمـ قمٞمًك، وهمػمهؿ-

وزيمري٤م سملم حيٞمك، وأسمق زرقم٦م اًمرازي، وحمٛمد  وروى قمٜمف: أمحد سمـ قمٛمرو أسمق سمٙمر اًمٌّزار،

 سمـ ضمرير اًمٓمؼمي وهمػمهؿ-

 ، ذم آظمر ذي اًم٘مٕمدة- ه;46شمقذم ؾمٜم٦م 

 

 

                                                           

 (- 628واًمٖمٜم٤مء ذم ُمٞمزان اإلؾمالم )ص:  ك( يٜمٔمر: اعمقؾمٞم٘م3)

، هتذي٥م اًمٙمامل، ًمٚمٛمزي ، سمػموت3، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث، ط(;8.46( يٜمٔمر: اجلرح واًمتٕمديؾ، ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )4)

، حت٘مٞمؼ: دائرة اعمٕم٤مرف (٤ً3.459من اعمٞمزان، ٓسمـ طمجر )ًم ، حت٘مٞمؼ: سمِم٤مر قمقاد،3، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ط(44.385)

 - ، سمػموت5اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، ط
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 -(3)أسمق قم٤مصؿ اًمٜمٌٞمؾ، اًمْمّح٤مك سمـ خمٚمد سمـ اًمْمح٤مك اًمِمٞم٤ٌمين ,4

 اإلُم٤مم اعمحدث اًمث٘م٦م احل٤مومظ، وصم٘مف حيٞمك سمـ ُمٕملم، واًمٕمجكم، واسمـ ؾمٕمد، واسمـ طمجر-

وؾمٚمٞمامن سمـ اًمتٞمٛمل، وقمثامن سمـ ؾمٕمد اًمٙم٤مشم٥م، واسمـ أيب ذئ٥م، روى قمـ: ؿمٌٞم٥م سمـ سمنم، 

 وهمػمهؿ-

وروى قمٜمف: قمٛمرو سمـ قمكم، وضمرير سمـ طم٤مزم، وقمكم سمـ اعمديٜمل، وه٤مرون احلاّمل، واسمٜمف 

 قمٛمرو سمـ أيب قم٤مصؿ وهمػمهؿ-

 - ه433شمقذم ؾمٜم٦م 

 -(4)ؿمٌٞم٥م سمـ سمنم وي٘م٤مل: اسمـ قمٌد اهلل اًمٌجكم، أسمق سمنم اًمٙمقذم ,5

 ُم٤مًمؽ، وقمٙمرُم٦م ُمقمم اسمـ قم٤ٌمس-روى قمـ: أٟمس سمـ 

 وروى قمٜمف: أسمق قم٤مصؿ اًمْمح٤مك سمـ خمٚمد، وإهائٞمؾ سمـ يقٟمس، وأمحد سمـ سمِمػم-

 ُمٕملم، وىم٤مل: صم٘م٦م، ومل يرو قمٜمف همػم أيب قم٤مصؿ- ومقصّم٘مف حيل سمـ اظمُتٚمػ ذم ُمٜمزًمتف ذم اًمرواي٦م

 وم٘م٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ًملّم احلدي٨م، طمديثف طمدي٨م اًمِمٞمقخ- >سمٞمٜمام وّٕمٗمف آظمرون

 اًمٌخ٤مري: ُمٜمٙمر احلدي٨م-وىم٤مل 

 وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، وىم٤مل: خيٓمئ يمثػمًا-

 وذيمره اسمـ اجلقزي ذم اًمْمٕمٗم٤مء-

 وخلّص احل٤مومظ اسمـ طمجر طم٤مًمف وم٘م٤مل ذم اًمت٘مري٥م: صدوق خيٓمئ-

وًمذًمؽ ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي:  >واًمذي ئمٝمر مم٤م شم٘مّدم أن ؿمٌٞم٥م سمـ سمنم ىمٚمٞمؾ احلدي٨م

ًمديف ُمـ احلدي٨م ىمٚمٞمؾ يم٘مٚم٦م أطم٤مدي٨م اًمِمٞمقخ، وهق  أن ُم٤م :أي >)طمديثف طمدي٨م اًمِمٞمقخ(

                                                           

، ،سمػموت3دار اًمٗمٙمر،ط ،(7;6.6(، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م، ٓسمـ طمجر )6.685( يٜمٔمر: اجلرح واًمتٕمديؾ، ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )3)

 - ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمقاُم٦م3، دار اًمرؿمٞمد، ط(3.3:2شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )

، 3، قم٤ممل اًمٙمت٥م، ط(4;5(، شمرشمٞم٥م قمٚمؾ اًمؽمُمذي اًمٙمٌػم )ص: 6.579ديؾ، ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )( يٜمٔمر: اجلرح واًمتٕم4)

، سمؼموت، حت٘مٞمؼ: ذف اًمديـ 3دار اًمٗمٙمر، ط (،;6.57، اًمث٘م٤مت، ٓسمـ طم٤ٌمن )سمػموت، ٟمح٘مٞمؼ: صٌحل اًم٤ًمُمرائل

هتذي٥م  اهلل اًم٘م٤ميض، ؼ: قمٌد، سمػموت، حت٘مٞم3دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط (،:4.5اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويمقن، ٓسمـ اجلقزي، ) أمحد،

 -(3.485(، شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م، ٓسمـ طمجر );6.48اًمتٝمذي٥م، ٓسمـ طمجر )
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 أو رّداً  ُمّمٓمٚمح ظم٤مص سم٤مًمرواة اعم٘مّٚملم ذم اًمرواي٦م قمٜمد اعمت٘مّدُملم، وهل ٓ شم٘متيض سمٛمٗمرده٤م وٕمٗم٤مً 

 -(3)حلدي٨م اًمراوي، وهم٤مي٦م ُم٤م شمدّل قمٚمٞمف أٟمف ًمٞمس سم٤معمٙمثر ذم اًمرواي٦م

وأُم٤م ىمقًمف: )ًملّم احلدي٨م(، ومٛمراده سمف أول ُمراشم٥م اًمْمٕمػ، وهق اًمْمٕمػ اخلٗمٞمػ، يٗمّن 

ذًمؽ سمٕمض قم٤ٌمراشمف ومٞمٛمـ ىم٤مل ومٞمٝمؿ ذًمؽ، طمٞم٨م ىم٤مل ذم ـمٚمح٦م سمـ قمٛمرو احليُمل: )ًمٞمس 

احلـدي٨م، ًمٞمس سمذاك،  ًملّم  وىم٤مل ذم ُمٝم٤مضمر ُمقمم اًمٌٙمرات: ) -(4)احلدي٨م قمٜمدهؿ( ًملّم  سم٤مًم٘مقي 

ٜمدي: )ص٤مًمح  -(5)يٙمت٥م طمديثف(وًمٞمس سم٤معمتلم، ؿمٞمـخ  ًِ احلدي٨م، حمّٚمف  ًملّم  وىم٤مل ذم أيب ُمٕمنَم اًم

احلدي٨م، ؿمٞمخ ًمٞمس سم٤معمتلم، ٓ حيت٩م سمف إٓ أن  ًملّم  سمؾ ىم٤مل ذم ؿمج٤مع سمـ اًمقًمٞمد: ) ،(6)اًمِّمدق(

 -(7)قمٜمده قمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ قمٚم٘مٛم٦م أطم٤مدي٨م صح٤مح(

وأُم٤م ىمقل اًمٌخ٤مري ومٞمف )ُمٜمٙمر احلدي٨م(، وم٢من هذا احلٙمؿ ومٞمف ذم فم٤مهره ويمثػم ُمـ 

إـمالىم٤مشمف ُيراد سمف اًمْمٕمػ اًمِمديد اًمذي سمٚمغ درضم٦م اًمؽمك، وًمٙمٜمٝم٤م شمٓمٚمؼ أيْم٤ًم وُيِم٤مر هب٤م إمم يمثرة 

شمٗمّرد اًمراوي ذم طمديثف ُمـ همػم دًٓم٦م قمغم وٕمػ أو رّد ذم اًمرواي٦م، يدّل قمغم ذًمؽ ىمقل حيٞمك سمـ 

 -(8)احلدي٨م وًمٞمس سم٤معمؽموك( إسمراهٞمؿ سمـ ُمٝم٤مضمر: )ُمٜمٙمر  ُمٕملم ذم

ٌُّع أن اؾمتٕمامل اًمٌخ٤مري هلذه اًمٚمٗمٔم٦م ٓ خيتٚمػ قمـ  ىم٤مل اجلُديع: )واًمذي وضمدشمف سم٤مًمتت

اؾمتٕمامل ُمـ ؾمٌ٘مف أو حل٘مف ُمـ قمٚمامء احلدي٨م، ومٝمق إٟمام ي٘مقل ذًمؽ ذم طمؼِّ ُمـ همٚم٧ٌم اًمٜمٙم٤مرة قمغم 

قمٚمٞمف همػمه سمٛمثؾ طُمٙمٛمف، ورسمَّام وصػ سمٙمقٟمف طمديثف، أو اؾمتحٙمٛم٧م ُمـ مجٞمٕمف، ورسمام طمٙمؿ 

ؿ سم٤مًمٙمذب، ورسمام ُوصػ سمٛمجرد اًمْمٕمػ، ورسمام ىم٤مل ذًمؽ  )ُمؽموك احلدي٨م(، ورسمام اهتُّ

 -(9)اًمٌخ٤مري ذم اًمراوي اعمجٝمقل اًمذي مل يرو إٓ احلدي٨م اًمقاطمد اعمٜمٙمر(

                                                           

 - 3، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، ط(:3.79) ، اجلديع( يٜمٔمر: حترير قمٚمقم احلدي٨م3)

 (- :6.69( اجلرح واًمتٕمديؾ، ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )4)

 (- 484.:( اجلرح واًمتٕمديؾ، ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )5)

 (- 7;6.:( اجلرح واًمتٕمديؾ، ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )6)

 (- ;6.59( اجلرح واًمتٕمديؾ، ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )7)

 (- 4.355( اجلرح واًمتٕمديؾ، ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )8)

 (- واٟمٔمر أُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ ومٞمف- 3.836( حترير قمٚمقم احلدي٨م )9)
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قمغم اًمتقصمٞمؼ اعمٓمٚمؼ ًمٞمحٞمك سمـ ُمٕملم ًمف، وهق يتٕم٤مرض  يمؾ هذا اًمذي شم٘مّدم ُيِمٙمؾ ضمداً 

ُمع فم٤مهر اًمتْمٕمٞمػ اًمِمديد ًمف ُمـ اًمٌخ٤مري، يمام يتٕم٤مرض ُمع شمْمٕمٞمػ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي  مت٤مُم٤مً 

 ًمف-

واًمذي ئمٝمر أن ُم٠مظمذ هذا اًمت٤ٌميـ هق اظمتالومٝمؿ ذم ىمٌقل شمٚمؽ إومراد اًمتل يروهي٤م 

، ؿمديداً  ويْمّٕمٗمٝم٤م شمْمٕمٞمٗم٤مً  ٤م٢من اًمٌخ٤مري يرّدهواقمت٤ٌمره٤م سمٖمػمه٤م، ومٌٞمٜمام ي٘مٌٚمٝم٤م حيٞمك سمـ ُمٕملم، وم

ٕمد أن ًتٌويتقؾّمط أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي ذم رّده٤م دون أن يّمؾ هب٤م إمم أدٟمك درضم٤مت اًمْمٕمػ، وٓ ي

 ًمف، وأن طمٙمٛمٝم٤م ذًمؽ خيتص سمٌٞم٤من يمثرة اعمٗم٤مريد ذم روايتف- يٙمقن اًمٌخ٤مري ُمقاوم٘م٤مً 

د اًم٘مٓم٤من ذم )ىمٞمس سمـ أيب ي٘مقل اجلُديع: )وقمغم هذا محؾ سمٕمض إئٛم٦م ىمقل حيٞمك سمـ ؾمٕمٞم

اًمذيـ أـْمَرْوه "وذيمر ًمف أطم٤مدي٨م ُمٜم٤ميمػم، يمام ىم٤مل يٕم٘مقب سمـ ؿمٞم٦ٌم:  ،"ُمٜمٙمر احلدي٨م"طم٤مزم(: 

 -(3)("حيٛمٚمقن هذه إطم٤مدي٨م قمٜمف قمغم أهن٤م قمٜمدهؿ همػم ُمٜم٤ميمػم، وىم٤مًمقا: هل همرائ٥م

ٝمد وًمٕمؾ هذا اعمذه٥م اًمقؾمط أومم> ٕن حيٞمك سمـ ُمٕملم مل يٙمـ ًمٞمقصم٘مف ًمقٓ وضمقد ُم٤م يِم

أن هُيدر رأي أيب طم٤مشمؿ ومٞمف> ًمدًٓمتف قمغم وضمقد ُم٤مٓ  ًمّمح٦م روايتف ُمع ىمٚمتٝم٤م، وٓ يٛمٙمـ أيْم٤مً 

ٛمؾ قمٚمٞمف هذا اًمتْم٤مرب ذم احلٙمؿ قمغم ؿم٤مهد ًمف ذم سمٕمض روايتف، وهذا اًمًٌٞمؾ هق أقمدل ُم٤م حُي 

 ؿمٌٞم٥م سمـ سمنم-

 -(4)أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمي سمـ وٛمْمؿ سمـ زيد، أسمق محزة إٟمّم٤مري اخلزرضمل ,6

 ، وأطمد اعمٙمثريـ ُمـ اًمرواي٦م قمٜمف-طاًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ، ظم٤مدم رؾمقل اهلل 

 - ه3;شمقذم ؾمٜم٦م 

 

 

 

 
                                                           

 (- 3.839( حترير قمٚمقم احلدي٨م )3)

، اإلص٤مسم٦م ذم ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد اًمٌج٤موي3، دار اجلٞمؾ، ط(;3.32ٓسمـ قمٌد اًمؼم ) ( يٜمٔمر: آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب،4)

 - ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد اًمٌج٤موي3، دار اجلٞمؾ، ط(3.497متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، ٓسمـ طمجر )
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 . : دزاض٘ إضياد حدٓح عبد اهلل بً عباعثاىًٔا

 -(3)، أسمق احلًـ اًمُدوريي٤مؾملم  سمـ  حمٛمد  سمـ  اهلل  قمٌد  ,3

سمـ روى قمـ: أمحد سمـ قمٌد اجل٤ٌمر اًمًٙمقين، واحلًـ سمـ ؿمٌٞم٥م، وقمكم سمـ قمٌدة، وحمٛمد 

 ُمٕم٤موي٦م إٟمامـمل، وحمٛمد سمـ ُمرداس، وحمٛمد يـ حيٞمك اًمُ٘مٓمٕمل-

 ، وأسمق سمٙمر اًمِم٤مومٕمل-كمروى قمٜمف: اسمـ قمدّي، وأسمق سمٙمر اإلؾمامقمٞم

 : صم٘م٦م ُم٠مُمقن-كمىم٤مل اإلؾمامقمٞم

 وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: صم٘م٦م-

 - ه525شمقذم ؾمٜم٦م 

 -(4)حمٛمد سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ يزيد إٟمامـمل أسمق ضمٕمٗمر اًمٌٖمدادي ,4

وإسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد وقم٤ٌمد سمـ اًمٕمقام وحمٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦م احلراين روى قمـ: ظمٚمػ سمـ ظمٚمٞمٗم٦م 

 -وقمكم سمـ ه٤مؿمؿ سمـ اًمؼميد وأيب سمٙمر سمـ قمٞم٤مش وحمٛمد سمـ احلًـ اًمٗم٘مٞمف وهمػمهؿ

وروى قمٜمف: اًمٜم٤ًمئل، واًم٘م٤مؾمؿ سمـ اعمٓمّرز، وحمٛمد سمـ ضمرير، وحيٞمك سمـ ص٤مقمد، واعمح٤مُمكم 

 وآظمرون-

 ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل، وُمًٚمٛم٦م سمـ اًم٘م٤مؾمؿ: ٓ سم٠مس سمف-

 ل اًمٌزار: صم٘م٦م-وىم٤م

٤ٌّمن ذم اًمث٘م٤مت: وىم٤مل رسمام وهؿ-  وذيمره اسمـ طم

 وىم٤مل اسمـ طمجر: صدوق رسمام وهؿ-

 

 

 

                                                           

، ؾم١مآت ، حت٘مٞمؼ: زي٤مد حمٛمد3، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، ط(4.8:4 )كم( يٜمٔمر: ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اإلؾمامقمٞم3)

، دار (33.539، شم٤مريخ سمٖمداد )، حت٘مٞمؼ: ُمقومؼ قمٌد اهلل3، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف، اًمري٤مض، ط(452ٚمدارىمٓمٜمل )ص اًمًٝمٛمل ًم

 - ، حت٘مٞمؼ: سمِم٤مر قمقاد3اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت، ط

 (- 729(، شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 685.;(، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م، ٓسمـ طمجر )48.699( يٜمٔمر: هتذي٥م اًمٙمامل، ًمٚمٛمّزي )4)
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 -(3)حمٛمد سمـ زي٤مد اًمٓمح٤من اجلزري اًمٞمِمُٙمري ,5

روى قمـ: حمٛمد سمـ قمجالن، وُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران، وُمٕمغم سمـ زي٤مد اًمُ٘مردود، وقمٌد 

 اًمٙمريؿ سمـ ُم٤مًمؽ اجلَزري، وهمػمهؿ-

اًمَتٞمٛمل، وإؾمامقمٞمؾ سمـ ُصٌٞمح، وظمالد سمـ حيٞمك، وزي٤مد سمـ حيٞمك وروى قمٜمف: قمثامن سمـ زومر 

٤مين، واحلًـ سمـ اًمرسمٞمع اًمٌقراين، وهمػمهؿ- ًّ  احل

 ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم: ًمٞمس سمٌمء يمذاب-

 يْمع إطم٤مدي٨م- ظمٌٞمث٤مً  وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ: يم٤من أقمقر يمذاسم٤مً 

 وىم٤مل قمٛمرو سمـ قمكم اًمٗماّلس: يم٤من يمذاسم٤م ُمؽموك احلدي٨م- 

 اًمرازي: ُمؽموك احلدي٨م-وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ 

 وىم٤مل اسمـ طمجر: يمّذسمقه-

 -(4)ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران، اجلَزري، أسمق أيقب اًمَرىّمل ,6

روى قمـ: قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، واًمزسمػم سمـ اًمٕمّقام، وأيب هريرة، وقم٤مئِم٦م، واسمـ قم٤ٌمس، 

 واسمـ قمٛمر، وهمػمهؿ-

سمـ وروى قمٜمف: اسمٜمف قمٛمرو، ومحٞمد اًمٓمقيؾ، وأيقب اًمًختٞم٤مين، وضمٕمٗمر سمـ سمرىم٤من، وحمٛمد 

 زي٤مد اًمٓمّح٤من، وهمػمهؿ-

 وىم٤مل اًمٕمجكم، واسمـ ؾمٕمد، وأمحد سمـ طمٜمٌؾ، وأسمق زرقم٦م، واًمٜم٤ًمئل، واسمـ طمجر: صم٘م٦م-

 -(5)قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف اًم٘مرر اهل٤مؿمٛمل ,7

 إُم٦م- وطمؼمط رؾمقل اهلل اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ، اسمـ قمؿ 

                                                           

، 3، دار اًمققمل، طمٚم٥م، ط(;37.47(، اعمجروطملم، ٓسمـ طم٤ٌمن ):9.47واًمتٕمديؾ، ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )( يٜمٔمر: اجلرح 3)

، سمػموت، حت٘مٞمؼ: قم٤مدل 3، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط(:;9.4، اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء، ٓسمـ قمدي )حت٘مٞمؼ: حمٛمقد إسمراهٞمؿ

  -(;69، شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م، ٓسمـ طمجر )ص:(392.;، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م، ٓسمـ طمجر )أمحد

(، شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م، ٓسمـ 2;32.5(، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م، ٓسمـ طمجر )455.:( يٜمٔمر: اجلرح واًمتٕمديؾ، ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )4)

 (- 778طمجر )ص: 

 (- 6.343(، اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، ٓسمـ طمجر )55;.5( يٜمٔمر: آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، ٓسمـ قمٌد اًمؼم )5)
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  ه:8شمقذم ؾمٜم٦م 
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 املطلب الجالح

 دزجتُ ّاذتهه علُٔ بٔاٌ

اًمذي ئمٝمر مم٤م شم٘مّدم ذم دراؾم٦م أطمقال إؾمٜم٤مد احلدي٨م ُمـ ـمري٘مٞمف يتٌلم أن احلدي٨م هبذا 

واهٞم٦م ذم اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ، وٓ يت٘مّقى أطمدمه٤م سم٤مٔظمر> ٕن اًمرواي٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس

ـ ، ومٛمدراه٤م قمغم ؿَمٌٞم٥م سمإؾمٜم٤مده٤م أطمد اعمؽمويملم اًمقّو٤مقملم يمام شم٘مّدم، وأُم٤م اًمرواي٦م قمـ أٟمس 

 سمنِم، وىمد شم٘مّدم أن إرضمح ذم طم٤مًمف اًمْمٕمػ-

 يت٘مّقى سمف ويّمػم طمًٜم٤ًم ًمٖمػمه- ًمٙمـ ًمٚمحدي٨م ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر 
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 املبخح الجاىٕ

 دزاض٘ اذتدٓح دزآ٘ 

 )َصقشم٤مِن َُمٚمٕمقٟم٤مِن ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرِة: ُِمزُم٤مٌر قمٜمد ٟمٕمٛم٦ٍم، ورٟم٦ٌَّم قمٜمد ُمّمٞم٦ٌٍم(

 .غسٓب اذتدٓحاملطلب األّل: بٔاٌ 

ىمقًمف )ُمٚمٕمقٟم٤من(: اًمٚمٕمـ ذم اًمٚمٖم٦م: اإِلسْمَٕم٤مُد واًمٓمَّْرد ُمـ اخلػم، وىمٞمؾ: اًمٓمرد واإلسمٕم٤مد ُمـ 

٥ّم واًمدقم٤مء ًَّ  -(3)اهلل، وُمـ اخلٚمؼ: اًم

وًمٕمـ اًمّمقت قم٤ٌمرة قمـ ًمٕمـ وم٤مقمٚمف، أو اعمراد شمٌٕمٞمد اًمّمقت ٟمٗمًف قمـ اًمرمح٦م وم٠مومم ُمـ 

 -(4)صّقشمف، أو اعمراد أٟمف ٓ يرومع يمام يرومع اًمٙمٚمؿ اًمٓمّٞم٥م

ر هِب٤َم وهق آًم٦م سمٗمتح اعمٞمؿ ووٛمٝم٤م، : واعمَْْزُُمقر وىمقًمف: )ُمزُم٤مر(: اعمِْزَُم٤مر ُمـ اخلِم٥م أو ُيَزُمَّ

ٌُقق صٖمػم  -(5)ُمٕمدن شمٜمتٝمل ىمّمٌتٝم٤م سم

 وىمقًمف: )قمٜمد ٟمٕمٛم٦م(، اظمتٚمػ ذم وٌٓمٝم٤م، وم٘مٞمؾ سم٤مًمٕملم اعمٝمٛمٚم٦م، وىمٞمؾ سم٤مًمٖملم اعمٕمجٛم٦م-

وُمـ ىم٤مل: إٟمف سم٤معمٕمجٛم٦م وم٘مد أسمٕمد ىم٤مل اًمّمٜمٕم٤مين: )سم٤مًمٙمن واعمٝمٛمٚم٦م وهق اًمالئؼ سم٘مريٜمف، 

 -(6)رواي٦م ودراي٦م، واعمراد إصقات قمٜمد إومراح(

ٟملم: اًمّمٞم٤مح قمٜمد اًمٌٙم٤مء، واإلرٟم٤من: صقت  ٞمَح٦م احلزيٜم٦م، واًمرَّ ٦ُم اًمّمَّ ٟمَّ وىمقًمف: )ورّٟم٦م(: اًمرَّ

 -(8)واعمراد اًمّمٞمح٦م سم٤مًمٜمٞم٤مح قمغم اعمقشمك -(7)اًمِمٝمٞمؼ ُمع اًمٌٙم٤مء

                                                           

 -3، دار ص٤مدر، سمػموت، ط(35.5:9) ة: ًمٕمـ، ُم٤مد( ًم٤ًمن اًمٕمرب: اسمـ ُمٜمٔمقر3)

 ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد إؾمح٤مق-3، ُمٙمت٦ٌم دار اًمًالم، اًمري٤مض، ط(:.9( اًمتٜمقير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم، ًمٚمّمٜمٕم٤مين )4)

: حت٘مٞمؼ اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، (، اعمٙمت٦ٌم4.534يمت٤مب اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر، ٓسمـ إصمػم أسمق اًمًٕم٤مدات ) يٜمٔمر: (5)

(، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك 6.549ًم٤ًمن اًمٕمرب، ٓسمـ ُمٜمٔمقر ) اًمٓمٜم٤مطمل، حمٛمد حمٛمقد , اًمزاوى أمحد ـم٤مهر

  ، دار اًمدقمقة، جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م-(3.622وآظمرون )

 (- ;.9( اًمتٜمقير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم، ًمٚمّمٜمٕم٤مين )6)

 -(35.3:9( يٜمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب، ٓسمـ ُمٜمٔمقر )7)

 (- ;.9( اًمتٜمقير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم، ًمٚمّمٜمٕم٤مين )8)
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صقٍت قمٜمد : » ي٨م ضم٤مسمر أو قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقفوىمد ضم٤مء ذًمؽ يمّٚمف ُمٗمّنا ذم طمد

ٟمٕمٛم٦م> هلٍق، وًمٕم٥ٍم، وُمزاُمػم ؿمٞمٓم٤من، وصقٍت قمٜمد ُمّمٞم٦ٌم> َخِش وضمقه، وؿَمؼِّ ضُمٞمقب، وَرّٟم٦م 

 ش-ؿمٞمٓم٤من

 

 املطلب الجاىٕ

 بٔاٌ فكُ اذتدٓح

 املطأل٘ األّىل: حهه املعاشف.

ُمـ يم٤ٌمئر اًمذٟمقب، وذًمؽ دّل هذا احلدي٨م أيْم٤م قمغم طمرُم٦م اًمتٖمٜمّل سم٤معمٕم٤مزف، وأهن٤م يمٌػمة 

 -(3)عم٤م ُذيمر ذم احلدي٨م ُمـ ًمٕمـ وم٤مقمٚمف

وؾمامه صقشم٤ًم ط ىم٤مل اسمـ اًم٘مّٞمؿ: )ومٙمٞمػ يًتجٞمز اًمٕم٤مرف إسم٤مطم٦م ُم٤م هنك قمٜمف رؾمقل اهلل 

أمحؼ وم٤مضمرًا، وُمزُمقر اًمِمٞمٓم٤من، وضمٕمٚمف واًمٜمٞم٤مطم٦م اًمتل ًمٕمـ وم٤مقمٚمٝم٤م أظمقيـ؟ وأظمرج اًمٜمٝمل قمٜمٝمام 

 -(4)واًمُٗمجقر وصٗم٤ًم واطمدًا(خمرضم٤ًم واطمدًا، ووصٗمٝمام سم٤محلُٛمؼ 

هبذيـ اعمقوٕملم واحل٤مًمتلم، سمؾ هق ذم إطمقال يمّٚمٝم٤م، وىمد أظمذ  وهذا احلٙمؿ ًمٞمس خمتّم٤مً 

سمٔم٤مهر هذا اًمتخّمٞمص اًمُ٘مِمػمي ذم رؾم٤مًمتف وم٘م٤مل: )ُمٗمٝمقم اخلٓم٤مب ي٘متيض إسم٤مطم٦م همػم هذا ذم 

 -(5)همػم هذه إطمقال وإٓ سمٓمؾ اًمتخّمٞمص(

)واًمتخّمٞمص ظمرج قمغم اًمٖم٤مًم٥م ومال ُمٗمٝمقم ًمف، وهذا وىمد رّد ذًمؽ اًمّمٜمٕم٤مين سم٘مقًمف: 

اًمٚمٕمـ ي٘متيض حتريؿ هذيـ اًمّمقشملم ذم يمؾ طم٤مل، ومٛمـ زقمؿ ضمقاز ذًمؽ ذم همػم ه٤مشملم احل٤مًمتلم 

 -(6)وم٘مد أسمٕمد(

ع أمجع قمٚمامء إُمّم٤مر قمغم يمراهٞم٦م اًمٖمٜم٤مء واعمٜموىمد ٟم٘مؾ اسمـ اجلقزي ىمقل اًمٓمؼمي: )

ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم شمٗم٘م٧م اعمذاه٥م إرسمٕم٦م قمغم حتريٛمف، وم٘مد ااًمٖمٜم٤مء سم٤معمٕم٤مزف وإذا اىمؽمن  -(3)ُمٜمف(

                                                           

 - ، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م، سمػموت، حت٘مٞمؼ: ٟمزار ُمّمٓمٗمك(4.558( يٜمٔمر: اًمزواضمر قمـ اىمؽماف اًمٙم٤ٌمئر )3)

 - ، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف، اًمري٤مض، حت٘مٞمؼ: حمٛمد اًمٗم٘مل(3.477( إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من )4)

 - ٜم٤من، حت٘مٞمؼ: ظمٚمٞمؾ اعمٜمّمقر، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ًمٌ(4.729( اًمرؾم٤مًم٦م اًم٘مِمػمي٦م )5)

 (- ;.9( اًمتٜمقير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم، ًمٚمّمٜمٕم٤مين )6)
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: )ُمذه٥م إئٛم٦م إرسمٕم٦م أن آٓت اًمٚمٝمق يمٚمٝم٤م طمرام، صم٧ٌم ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

أظمؼم أٟمف ؾمٞمٙمقن ُمـ أُمتف ُمـ يًتحؾ احلر واحلرير واخلٛمر واعمٕم٤مزف،  طوهمػمه أن اًمٜمٌل 

 ،(4)(أشم٤ٌمع إئٛم٦م ذم آٓت اًمٚمٝمق ٟمزاقم٤مً -- ومل يذيمر أطمد ُمـ -وذيمر أهنؿ يٛمًخقن ىمردة وظمٜم٤مزير

 -(5)(اشمٗم٘م٧م اعمذاه٥م إرسمٕم٦م قمغم حتريؿ آٓت اًمٓمرب يمٚمٝم٤م): ىم٤مل إًم٤ٌمينو

ومم٤م يٓمقل اعمٌح٨م، ويًقد سمف اًمّمٗمح٤مت، اؾمتٕمراض مجٞمع إىمقال، وسم٤مٓيمتٗم٤مء سم٤مإلطم٤مًم٦م 

 (6)مت٤مم اًمٗم٤مئدة- 

 املطأل٘ الجاىٔ٘: حهه البهاٛ علٙ املْتٙ.

قمغم أن اًمٌٙم٤مء قمغم اعمقشمك اعمّم٤مطم٥م ًمٚمٜمَقح وَخش اًمقضمقه وؿمّؼ اجلٞمقب  دّل احلدي٨م

 -(7)طمرام، ويمٌػمة ُمـ يم٤ٌمئر اًمذٟمقب، وذًمؽ عم٤م ذيمر ذم احلدي٨م ُمـ ًمٕمـ وم٤مقمٚمف

وأُم٤م ُمٓمٚمؼ اًمٌٙم٤مء اخل٤مزم ُمـ هذه اًمٕمقارض، وم٢مٟمف ُم٤ٌمح وٓ طمرج ومٞمف> ٕٟمف سمٙم٤مء رمح٦م، 

 ّدم-يمام شم٘مط وٓ ؾَمَخط ومٞمف، وىمد ومٕمٚمف رؾمقل اهلل 

سمٌٕمد  وُم٘مٞمداً  ىم٤مل اًمِمقيم٤مين: )ومٞمجٛمع سملم إطم٤مدي٨م سمحٛمؾ اًمٜمٝمل قمـ اًمٌٙم٤مء ُمٓمٚم٘م٤مً 

اعمقت قمغم اًمٌٙم٤مء اعمٗميض إمم ُم٤م ٓ جيقز ُمـ اًمٜمقح واًمٍماخ وهمػم ذًمؽ، واإلذن سمف قمغم جمرد 

اًمٌٙم٤مء اًمذي هق دُمع اًمٕملم وُم٤م ٓ يٛمٙمـ دومٕمف ُمـ اًمّمقت، وىمد أؿم٤مر إمم هذا اجلٛمع ىمقًمف: 

 -(8)(---وًمٙمـ هنٞم٧م قمـ صقشملم»

 

 

                                                           

 -كماجلٛمٞم اًمًٞمد- د: حت٘مٞمؼ ،3ط سمػموت، اًمٕمريب، اًمٙمت٤مب دار (،3.4:5إسمٚمٞمس ) ( شمٚمٌٞمس7)

 سمـ حمٛمد سمـ اًمرمحـ قمٌد: حت٘مٞمؼ ،4ط شمٞمٛمٞم٦م، اسمـ ( ُمٙمت٦ٌم798. 33) شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وومت٤موى ورؾم٤مئؾ ( يمت٥م8)

 اًمٕم٤مصٛمل- ىم٤مؾمؿ

 (-3.367اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م ) (9)

 (-3.4:5إسمٚمٞمس) شمٚمٌٞمس (:)

 (- 3.484( يٜمٔمر: اًمزواضمر قمـ اىمؽماف اًمٙم٤ٌمئر )7)

 - ، دار اسمـ اًم٘مٞمؿ، اًمري٤مض، حت٘مٞمؼ: ـم٤مرق سمـ قمقض اهلل(6.345( ٟمٞمؾ إوـم٤مر )8)
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ُٓػسع للنطله عيد الّيعن٘ ّالفسحالجالج٘املطأل٘    .: ما 

 ؾمجقد اًمِمٙمر:  - أ

ؽمة وأمحد واًمِم٤مومٕمل إمم وذه٥م اًمٕمَ   اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ُمنموقمٞم٦م ؾمجقد اًمِمٙمر هلل

ُمع شمقاشمر اًمٜمٕمؿ ط إذ مل ي١مصمر قمٜمف  >يٙمره إٟمف: ,قمٜمف ذم رواي٦م,وىم٤مل ُم٤مًمؽ إصم٤ٌمت ُمنموقمٞمتٝم٤م، 

وًمٞمس هٜم٤مك دًمٞمؾ قمغم اؿمؽماط اًمقوقء وـمٝم٤مرة اًمثٞم٤مب واعمٙم٤من، وٓ ُم٤م يدل قمغم ط قمٚمٞمف 

 -(3)اًمتٙمٌػم ذم ؾمجقد اًمِمٙمر

 اًمتٙمٌػم:  - ب

وىم٤مل اسمـ سمٓم٤َّمل ذم  -"سم٤مب اًمتٙمٌػم واًمتًٌٞمح قمٜمد اًمتٕمج٥م"سمّقب اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف 

اًمتٙمٌػم واًمتًٌٞمح ُمٕمٜم٤ممه٤م شمٕمٔمٞمؿ اهلل، وشمٜمزهيف ُمـ اًمًقء، واؾمتٕمامًمف قمٜمد "ذح اًمّمحٞمح: 

اًمتٕمج٥م واؾمتٕمٔم٤مم إُمقر طمًـ، وومٞمف متريـ اًمٚم٤ًمن قمغم ذيمر اهلل وذًمؽ ُمـ أومْمؾ 

 -(4)"إقمامل

غم ُمـ وقمٚمؼ اسمـ طمجر قمغم يمالُمف ىم٤مل: وهذا شمقضمٞمف ضمٞمد يم٠من اًمٌخ٤مري رُمز إمم اًمرد قم

 -(5)صٜمع ُمـ ذًمؽ

أُم٤م شمٙمٌػمهؿ ومٚمنورهؿ هلذه اًمٌِم٤مرة اًمٕمٔمٞمٛم٦م--- وومٞمف محٚمٝمؿ قمغم دمديد "ىم٤مل اًمٜمقوي: 

 -(6)"ؿمٙمر اهلل شمٕم٤ممم وشمٙمٌػمه ومحده قمغم يمثرة ٟمٕمٛمف

 .ماذا ٓفعل املطله عيد املصٔب٘ :السابع٘املطأل٘ 

 ىمقل: )إٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن(: ,أ 

سمثالث سمِم٤مئر قمٜمد صؼمهؿ واؾمؽمضم٤مقمٝمؿ سم٘مقهلؿ )إٟم٤م هلل اُمتدح اهلل اًمّم٤مسمريـ وسمنمهؿ 

 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ُّٱ وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن( ىم٤مل شمٕم٤ممم:

                                                           

 ( سم٤مظمتّم٤مر- 6.49اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )( 3)

(4 )(;.586 -) 

 اخلٓمٞم٥م- اًمديـ حم٥م: حت٘مٞمؼ سمػموت، اعمٕمروم٦م، (، دار:;32.7)ومتح اًم٤ٌمري ( 5)

 اًم٤ٌمىمل- قمٌد وم١ماد حمٛمد: حت٘مٞمؼ سمػموت، اًمٕمريب، اًمؽماث إطمٞم٤مء دار ( سم٤مظمتّم٤مر،7;.5صحٞمح ُمًٚمؿ سمنمح اًمٜمقوي )( 6)
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,377 ]اًمٌ٘مرة:َّىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي

378] 

ٙمٚمامت ُمٚمج٠م ًمٚمٛمّم٤مسملم، وقمّمٛم٦م ًمٚمٛمٛمتحٜملم، وم٢مهن٤م اًمومٞمف سمٞم٤من أن هذه " ىم٤مل اًمِمقيم٤مين:

  -(3)"واإلقمؽماف سم٤مًمٌٕم٨م واًمٜمِمقرضم٤مُمٕم٦م سملم اإلىمرار سم٤مًمٕمٌقدي٦م 

 آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمّمالة: ,ب 

ذم يمت٤مسمف احلٙمٞمؿ، اًمّمالة سم٤مًمّمؼم، واُمتدح ُمـ يًتٕملم سم٤مًمّمالة وشمٕم٤ممم  ىمرن اهلل ؾمٌح٤مٟمف

]ؾمقرة َّجح مج حج مث هت مت حتخت جت هب ُّٱقمٜمد ٟمزول اعمّمٞم٦ٌم، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 [-67 اًمٌ٘مرة:

 -(4)"سمف أُمٌر صغمإذا طمزَ "ط: ويم٤من اًمرؾمقل 

اخل٤مؿمٕملم سم٤مقمت٤ٌمر اؾمتٕمامل ضمقارطمٝمؿ ذم اًمّمالة، وُمالزُمتٝمؿ ًمقفم٤مئػ واؾمتثٜمك ؾمٌح٤مٟمف 

ٟمٗمًٝمؿ إشمٕم٤مسم٤ًم قمٔمٞماًم، ذم إؾم٤ٌمب اعمقضم٦ٌم ًمٚمحْمقر اخلِمقع اًمذي هق روح اًمّمالة، وإشمٕم٤مهبؿ ٕ

ٕهنؿ عم٤م يٕمٚمٛمقٟمف ُمـ شمْم٤مقمػ إضمر وشمقومر اجلزاء، واًمٔمٗمر سمام وقمد اهلل سمف ُمـ  >واخلْمقع

اعمت٤مقم٥م ويتذًمؾ هلؿ ُم٤م يرشمٙمٌقٟمف ُمـ اعمّم٤مقم٥م، سمؾ يّمػم ذًمؽ  قمٔمٞمؿ اًمثقاب شُمًٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ شمٚمؽ

 -(5)ًمذة هلؿ ظم٤مًمّم٦م وراطم٦م قمٜمدهؿ حمْم٦م

 اًمّمؼم واًمرو٤م واًمِمٙمر:  ,ج 

ًمٚمٕمٌد ومٞمف أرسمع "ٟمزول اعمّمٞم٦ٌم: قمٜمد يمالُمف قمـ طم٤مل اًمٕمٌد  ضذم ُمٕمر ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 ُم٘م٤مُم٤مت:

                                                           

 - سمػموت ،دار اًمٗمٙمر (،;3.37ومتح اًم٘مدير )( 3)

(، دار اًمٗمٙمر، سمػموت، حت٘مٞمؼ: حمٛمد  4.57ُمـ اًمٚمٞمؾ ) طأظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب وىم٧م ىمٞم٤مم اًمٜمٌل ( 4)

، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، حت٘مٞمؼ: حم٥م "أظمرضمف أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ"(: 5.394ومتحل، ىم٤مل اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري )

ٜمف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اجل٤مُمع ) ًّ  اعمٙمت٥م اًمِم٤مويش، زهػم: ـمٌٕمف قمغم (، أذف6925.:7:.4اًمديـ اخلٓمٞم٥م، وطم

 -هـ:362 اًمث٤مًمث٦م، اًمٓمٌٕم٦م سمػموت، اإلؾمالُمل،

 (-;3.9ومتح اًم٘مدير: اًمِمقيم٤مين )( 5)
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 يٗمٕمٚمف إٓ أىمؾ ٓ أطمده٤م: ُم٘م٤مم اًمٕمجز وهق ُم٘م٤مم اجلزع واًمِمٙمقى واًمًخط، وهذا ُم٤م

 وهق أقمٔمؿ اعمّمٞمٌتلم-  اًمٜم٤مس قم٘ماًل، وديٜم٤ًم، وُمروءًة،

 إُم٤م هلل وإُم٤م ًمٚمٛمروءة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م- ،واعم٘م٤مم اًمث٤مين: ُم٘م٤مم اًمّمؼم

اعم٘م٤مم اًمث٤مًم٨م: ُم٘م٤مم اًمرو٤م وهق أقمغم ُمـ ُم٘م٤مم اًمّمؼم، وذم وضمقسمف ٟمزاع، واًمّمؼم ُمتٗمؼ 

 قمغم وضمقسمف- 

ومٞمِمٙمر  ،ُم٘م٤مم اًمرو٤م، وم٢مٟمف يِمٝمد اًمٌٚمٞم٦م ٟمٕمٛم٦ماعم٘م٤مم اًمراسمع: ُم٘م٤مم اًمِمٙمر وهق أقمغم ُمـ 

ٌَْتغم قمٚمٞمٝم٤م  -(3)"اًمـُٛم

ظمػم ىمدوة ذم صؼمه ورو٤مه وؿمٙمره هلل قمغم ُم٤م ىمدر ويمت٥م، يم٤من ط وًمٜم٤م ذم رؾمقل اهلل  

 -(4)"احلٛمد هلل قمغم يمؾ طم٤مل "قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم إذا رأى ُم٤م يٙمره ىم٤مل: 

 ٌف أمجٕملموصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، حت٘مٞمؼ: زيمري٤م قمكم يقؾمػ-75 قمدة اًمّم٤مسمريـ وذظمػمة اًمِم٤ميمريـ: اسمـ اًم٘مٞمؿ )ص( 3)

(، دار اًمٗمٙمر، سمػموت، حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌد 4.3472دب،سم٤مب ومْمؾ احل٤مُمديـ )أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م ذم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب إ( 4)

 -"إؾمٜم٤مد صحٞمح"(: 6.353اًم٤ٌمىمل، وىم٤مل اًمٌّمػمي ذم اًمزوائد )
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 ارتامت٘

احلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت، وأصكم وأؾمٚمؿ قمغم ظمػم اًمؼمي٦م وأزيم٤مه٤م حمٛمد سمـ 

 قمٌد اهلل، وم٘مد اٟمتٝمٞم٧م سمٗمْمؾ اهلل وشمقومٞم٘مف ُمـ دراؾم٦م احلدي٨م دراي٦م ورواي٦م-

 ّالرٖ ناٌ مً أظَس ىتاٜجُ:

 -يت٘مّقى سمِم٤مهده ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر  ًمٖمػمه أن احلدي٨م طمًـ -3

 دّل احلدي٨م قمغم طمرُم٦م اعمٕم٤مزف، وأٟمف يمٌػمة ُمـ اًمٙم٤ٌمئر- -4

 دّل احلدي٨م قمغم طمرُم٦م اًمٜمٞم٤مطم٦م، وأهن٤م يمٌػمة ُمـ يم٤ٌمئر اًمذٟمقب- -5

 اًمٌٙم٤مء قمغم اعمٞم٧م سمام ٓ ٟمقح ومٞمف ُم٤ٌمح ًمٞمس حمّرُم٤م، وىمد دًّم٧م اًمًٜم٦م قمغم ُمنموقمٞمتف- -6

وأومٕم٤مًمف ذم ط جي٥م قمغم اعمًٚمؿ قمٜمد وىمقع اًمٗمرح أو اعمّمٞم٦ٌم آىمتداء سم٠مىمقال اًمرؾمقل  -7

 ه٤مشملم احل٤مًمتلم-

 ّقد أّصت ٍرِ الدزاض٘ مبا ٓأتٕ:

 -آهتامم سمتتٌع ـمرق احلدي٨م ٓؾمتخراج احلٙمؿ اًمدىمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م -3

سمحثٞم٦م شُمْدَرس ومٞمٝم٤م إطم٤مدي٨م اعمٜمتنمة قمغم أًمًٜم٦م اًمٜم٤مس ًمٚمٙمِمػ قمـ  ُمنموقم٤متشمٌٜمل  -4

 ُمدى صحتٝم٤م-

 وٟمنمه٤م-ط ّمٓمٗمك آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمت٘مٜمٞم٤مت احلديث٦م وشمقفمٞمٗمٝم٤م ًمٚمحٗم٤مظ قمغم ؾمٜم٦م اعم -5

 وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ-
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 املساجعفَسع 

اسمـ اًم٘مٞمناين، حمٛمد سمـ ـم٤مهر اعم٘مدد- اًمًامع- حت٘مٞمؼ: أسمق اًمقوم٤م اعمراهمل، وزارة  -3

 إوىم٤مف، اعمجٚمس إقمغم ًمٚمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، ُمٍم-

أسمق قمٌد اهلل- قمدة اًمّم٤مسمريـ وذظمػمة اسمـ اًم٘مٞمؿ، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر أيقب اًمزرقمل  -4

 اًمِم٤ميمريـ- حت٘مٞمؼ: زيمري٤م قمكم يقؾمػ، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-

اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، أمحد قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين أسمق اًمٕم٤ٌمس- يمت٥م ورؾم٤مئؾ وومت٤موى ؿمٞمخ  -5

، 4اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م- حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمٕم٤مصٛمل اًمٜمجدي، ط

 ٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م-اًم٘م٤مهرة، ُمٙمت

اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر -إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ُمـ ُمّم٤ميد اًمِمٞمٓم٤من- حت٘مٞمؼ: حمٛمد  -6

 طم٤مُمد اًمٗم٘مل، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف-

، 3أسمق اًمٗمرج، قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد- شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس- حت٘مٞمؼ: د- اًمًٞمد اجلٛمٞمكم، ط -7

 -هـ3627سمػموت، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب،

سمٙمر قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اعمٕمروف- ذم اعمالهل- حت٘مٞمؼ ودراؾم٦م: قمٛمرو قمٌد أيب اًمدٟمٞم٤م، أسمق  -8

 - هـ3638، اًم٘م٤مهرة، ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، 3اعمٜمٕمؿ ؾمٚمٞمؿ، ط

، 3أيب ؿمٞم٦ٌم، قمٌد اهلل سمـ حمٛمد أسمق سمٙمر- اعمّمٜمػ- حت٘مٞمؼ: يمامل يقؾمػ احلقت، ط -9

 هـ-;362اًمري٤مض ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد،  

، أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ احلًلم-  -: يُّ حتريؿ اًمٜمرد واًمِمٓمرٟم٩م واعمالهل- حت٘مٞمؼ: حمٛمد أضُمرِّ

 -هـ3624، 3ؾمٕمٞمد قمٛمر إدريس، ط

إصٌٝم٤مين، إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد، اًمتٛمٞمٛمل، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ- دار احلدي٨م- حت٘مٞمؼ: أيٛمـ سمـ  -;

 هـ-3636، اًم٘م٤مهرة، 3ص٤مًمح سمـ ؿمٕم٤ٌمن، ط

ر ، اجلٌٞمؾ، دا5إًم٤ٌمين، حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ -حتريؿ آٓت اًمٓمرب- ُم١مؾم٦ًم اًمري٤من، ط -32

 هـ-3648اًمّمديؼ، 
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إًم٤ٌمين، حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ- ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ورء ُمـ وم٘مٝمٝم٤م وومقائده٤م-  -33

 هـ-3637، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، 3ط

إًم٤ٌمين، حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ- صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف ) اًمٗمتح اًمٙمٌػم (- أذف  -34

 هـ-:362ٙمت٥م اإلؾمالُمل، ، سمػموت، اعم5قمغم ـمٌٕمف: زهػم اًمِم٤مويش، ط

اًمٌخ٤مري، أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ- صحٞمح اًمٌخ٤مري )اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح  -35

، دار ـمقق اًمٜمج٤مة، 3اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف(- حت٘مٞمؼ: حمٛمد زهػم، ط

 هـ-3644

، 3ط اًمٌزار، أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمٛمرو- ُمًٜمد اًمٌزار- حت٘مٞمؼ: حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل، -36

 هـ-;362ُم١مؾم٦ًم قمٚمقم اًم٘مرآن، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ، 

ًٌُتل، حمٛمد سمـ طم٤ٌمن أسمق طم٤مشمؿ اًمتٛمٞمٛمل- اعمجروطملم ُمـ اعمحدصملم واًمْمٕمٗم٤مء  -37 اًم

 -هـ8;35، طمٚم٥م، دار اًمققمل، 3واعمؽمويملم- حت٘مٞمؼ: حمٛمقد إسمراهٞمؿ زايد، ط

ٞمد ذف اًمديـ اًمًٌتل، حمٛمد سمـ طم٤ٌمن سمـ أمحد أسمق طم٤مشمؿ اًمتٛمٞمٛمل- اًمث٘م٤مت- حت٘مٞمؼ: اًمً -38

 هـ-7;35، سمػموت، دار اًمٗمٙمر، 3أمحد، ط

اًمٌٖمدادي، أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم اخلٓمٞم٥م- شم٤مريخ سمٖمداد- حت٘مٞمؼ: سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف،  -39

 هـ-3644، سمػموت، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، 3ط

ٌَاَلُذري، أمحد سمـ حيٞمك- أٟم٤ًمب إذاف- حت٘مٞمؼ: ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر وري٤مض اًمزريمكم، ط -:3 ، 3اًم

 -هـ3639ر، سمػموت، دار اًمٗمٙم

سمـ اجلقزي، قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد- اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم- حت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل  -;3

 هـ-3628، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 3اًم٘م٤ميض، ط

سمـ قمٌد اًمؼم، يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد -آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب- حت٘مٞمؼ: قمكم  -42

 هـ-3634، دار اجلٞمؾ، 3حمٛمد اًمٌج٤موي، ط

ٙمؿ، قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل- ومتقح ُمٍم واعمٖمرب- ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م، سمـ قمٌد احل -43

 هـ-3637
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 ، سمػموت، دار ص٤مدر-3سمـ ُمٜمٔمقر، حمٛمد سمـ ُمٙمرم إومري٘مل اعمٍمي- ًم٤ًمن اًمٕمرب- ط -44

اًمٌٞمٝم٘مل، أمحد سمـ احلًلم أسمق سمٙمر- ؿمٕم٥م اإليامن- حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٕمكم قمٌد احلٛمٞمد طم٤مُمد،  -45

 -هـ3645ٜمنم واًمتقزيع، ، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد ًمٚم3ط

اًمؽمُمذي، حمٛمد سمـ قمكم احلٙمٞمؿ - اعمٜمٝمٞم٤مت- حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمثامن اخلِم٧م، اًم٘م٤مهرة، ُمٙمت٦ٌم  -46

 هـ-3628اًم٘مرآن ًمٚمٓمٌع واًمٜمنم واًمتقزيع، 

اًمؽمُمذي، حمٛمد سمـ قمٞمًك أسمق قمٞمًك- اجل٤مُمع )ؾمٜمـ اًمؽمُمذي(- حت٘مٞمؼ: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر  -47

 وآظمرون، سمػموت، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب-

اًمؽمُمذي، حمٛمد سمـ قمٞمًك- قمٚمؾ اًمؽمُمذي اًمٙمٌػم- رشمٌف قمغم يمت٥م اجل٤مُمع: أسمق ـم٤مًم٥م  -48

، سمػموت، قم٤ممل اًمٙمت٥م، ُمٙمت٦ٌم 3اًم٘م٤ميض، حت٘مٞمؼ: صٌحل اًم٤ًمُمرائل، وآظمرون، ط

 هــ-;362اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، 

 اجلديع، قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ- اعمقؾمٞم٘مك واًمٖمٜم٤مء ذم ُمٞمزان اإلؾمالم- ُم١مؾم٦ًم اًمري٤مض- -49

 هـ-3646، سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 3 -حترير قمٚمقم احلدي٨م- طاهلل اجلديع، قمٌد -:4

اجلرضم٤مين، أسمق أمحد قمٌد اهلل سمـ قمدي- اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل- حت٘مٞمؼ: قم٤مدل أمحد  -;4

 هــ-:363، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 3قمٌد اعمقضمقد، قمكم حمٛمد ُمٕمقض، ط

يقؾمػ اًمًٝمٛمل  اجلرضم٤مين، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ محزة سمـ يقؾمػ اًمًٝمٛمل -ؾم١مآت محزة سمـ -52

، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف، 3اًم٘م٤مدر، ط ًمٚمدار ىمٓمٜمل- حت٘مٞمؼ: ُمقومؼ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد

 هـ- 3626

اجلرضم٤مين، أمحد سمـ إسمراهٞمؿ، أسمق سمٙمر اإلؾمامقمٞمكم- اعمٕمجؿ ذم أؾم٤مُمل ؿمٞمقخ أيب سمٙمر  -53

 ، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ،3اإلؾمامقمٞمكم- حت٘مٞمؼ: د- زي٤مد حمٛمد ُمٜمّمقر، ط

 -هـ3632

اجلزري، أسمق اًمًٕم٤مدات اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمد- اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر- حت٘مٞمؼ: ـم٤مهر  -54

 أمحد اًمزاوى، وحمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل، سمػموت، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م-
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، سمػموت، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م 3اجلقزي، قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد- شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس- ط -55

 هـ-3643واًمٜمنم، 

سمـ قمٛمر أسمق احلًـ- اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م- حت٘مٞمؼ: حمٗمقظ  اًمدار ىمٓمٜمل، قمكم -56

 - هـ3627، اًمري٤مض، دار ـمٞم٦ٌم، 3اًمرمحـ زيـ اهلل اًمًٚمٗمل، ط

، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 3اًمذهٌل، حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن- شمذيمرة احلٗم٤مظ- ط -57

 هـ-;363

- حت٘مٞمؼ: حمٛمد ؿمٙمقر اًمذهٌل، حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن- ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف وهق ُمقصمؼ -58

 هـ-3628، اًمزرىم٤مء، ُمٙمت٦ٌم اعمٜم٤مر،  3اعمٞم٤مديٜمل، ط

اًمذهٌل، حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن-ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل- حت٘مٞمؼ: قمكم حمٛمد  -59

 - هـ35:4، سمػموت، دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، 3اًمٌج٤موي، ط

جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم  اًمذهٌل، حمٛمد سمـ أمحد ؿمٛمس اًمديـ- ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء- حت٘مٞمؼ: -:5

 -  هـ3627، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 5سم٢مذاف اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، ط

اًمًجًت٤مين، ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م أسمق داود -ؾمٜمـ أيب داود- حت٘مٞمؼ:  حمٛمد ومتحل اًمديـ  -;5

 قمٌد احلٛمٞمد، سمػموت، دار اًمٗمٙمر-

اًمِم٤مومٕمل، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين- ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح  -62

 خ٤مري- حت٘مٞمؼ:  حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م، سمػموت، دار اعمٕمروم٦م-اًمٌ

اًمِمقيم٤مين، حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد،- ومتح اًم٘مدير اجل٤مُمع سملم ومٜمل اًمرواي٦م واًمدراي٦م ذم قمٚمؿ  -63

 اًمتٗمًػم- سمػموت، دار اًمٗمٙمر-

اًمِمقيم٤مين، حمٛمد قمكم- ٟمٞمؾ إوـم٤مر ُمـ أهار ُمٜمت٘مك إظم٤ٌمر- حت٘مٞمؼ: أسمق ُمٕم٤مذ ـم٤مرق سمـ  -64

 هـ-;364د، اًمري٤مض، دار اسمـ اًم٘مٞمؿ، قمقض اهلل سمـ حمٛم

د  -65 د إؾمح٤مق حمٛمَّ اًمّمٜمٕم٤مين، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ- اًمتٜمقير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم- حت٘مٞمؼ: حمٛمَّ

 -هـ3654، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم دار اًمًالم، 3إسمراهٞمؿ، ط
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اًمٓمح٤موي، أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد- ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر- حت٘مٞمؼ: حمٛمد زهري اًمٜمج٤مر،  -66

 - هـ3636ت٥م، ، سمػموت، قم٤ممل اًمٙم3ط

، سمػموت، 3قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ سمـ إدريس اًمرازي اًمتٛمٞمٛمل- اجلرح واًمتٕمديؾ- ط -67

 دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب-

اًمٕمً٘مالين، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ -اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م- حت٘مٞمؼ: قمكم  -68

 هـ-3634، دار اجلٞمؾ، 3حمٛمد اًمٌج٤موي، ط

ر أسمق اًمٗمْمؾ- شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م- حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمقاُم٦م، اًمٕمً٘مالين، أمحد سمـ قمكم سمـ طمج -69

 هـ-3628، ؾمقري٤م، دار اًمرؿمٞمد،  3ط

، سمػموت، دار 3اًمٕمً٘مالين، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ- هتذي٥م اًمتٝمذي٥م- ط -:6

 هـ-3626اًمٗمٙمر، 

اًمٕمً٘مالين، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر- اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م سمزوائد اعم٤ًمٟمد اًمثامٟمٞم٦م- حت٘مٞمؼ:  -;6

 -هـ;363، دار اًمٖمٞم٨م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ٤ٌ3مطمثلم، طجمٛمققم٦م ُمـ اًم

، 5اًمٕمً٘مالين، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر- ًم٤ًمن اعمٞمزان- حت٘مٞمؼ دائرة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، ط -72

 هـ-3628سمػموت، ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت، 
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