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ملجنة جامعة املنك خامذ
منعنوم امرشعية وامذراسات اإلسالمية

عنمية – دورية  -محكمة
طزيزي الباحث ....الرتققم األصظ هلذا العداد هو (الرتققم الؼديم :ادجؾد ()82
العدد ( ،)1ولغرض توثقق إصدارات ادجؾة متفقد ُا إلدراجفا يف قواطد بقاكات
طادقة ،تم إطادة الرتققم بطريؼة تسؾسؾقة كام هو ضاهر طذ غالف ادجؾة
اخلارجي .يف حال رغبتؽم احلصول طذ أي مستـد رسؿي إلثبات ذلك ،يؿؽـؽم
التواصل مع هقئة التحرير طذ ايؿقل ادجؾةalmajallah@kku.edu.sa :

اذلٍئخ االعزشبسٌخ
ِعبيل اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس عجذ اٌ٘ٛبة أث ٛعٍٍّبْ

عضٍ٘ ٛئخ وجبس اٌعٍّبء

اٌشٍـــخ األعزــــبر اٌذوزــــٛس ععذ اخلضالْ

ً
عضٍ٘ ٛئخ وجبس اٌعٍّبء (عبثمب)

اٌشٍـــخ اٌذوزـــــٛس لٍظ ادلجـــــبسن

ً
عضٍ٘ ٛئخ وجبس اٌعٍّبء (عبثمب)

فضٍٍخ اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس أمحذ ِعجذ عجذ اٌىشٌُ

عضٍ٘ ٛئخ وجبس عٍّبء األص٘ش

فضٍٍخ اٌشٍــخ األعزبر اٌذوزٛس صا٘ش ثٓ عٛاض األدلعً

أعزبر اٌزفغري ٚعٍِٗٛ

فضٍٍخ اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس ٔبصش ثٓ عجذ اٌىشٌُ اٌعمً
فضٍٍخ اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس عٍبض ثٓ ٔبًِ اٌغًٍّ
فضٍٍخ اٌشٍـــخ األعزبر اٌذوزٛس عجذ اٌشمحٓ اٌضٍٔذي

أعزبر اٌعمٍذح ٚادلزا٘ت ادلعبصشح
أعزبر أصٛي اٌفمٗ
أعزبر اٌضمبفخ اإلعالٍِخ

سئٍظ ٍ٘ئخ اٌزذشٌش

د .خـــبٌـذ ثـٓ حمـّذ اٌمـــشٔـً

أعضبء ٍ٘ئخ اٌزذشٌش

 .1أ.د.حمّذ ثٓ ظــــبفش اٌشـٙــــشي
 .2أ.د.جربًٌ ثٓ حمّذ دغٓ اٌجصًٍٍ
 .3أ.د.حيــً ثٓ عجـذ اهلل اٌجىـــــــشي
 .4أ.د.وّــــبي ِـٌٛــــٛد جذٍــــــش
 .5أ.دٍِٕ.ــشح ثٕذ حمّذ اٌـذٚعــشي
 .6أ.د .عجـذ اٌـشصاق ِجـشٚن ثبٌعمشٚص
 .7أ.د .أدــّذ آي عـعـذ اٌغــبِــــذي
 .8دِ.ـذـّـذ ثٓ عٍــً اٌــمشٔــــً
 .9دِ.ـذـّـذ ثٓ عـبمل اٌشغٍـــــجً
 .11دِ.ـصـطـفى أوـــشَ عٍــً شـــــــبٖ
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عٕـٛاْ اٌجـذش

اعـــُ اٌجـبدش

اٌصفذبد

1

اإلخجبد يف اٌمشآْ اٌىشٌُ دساعخ ِٛضٛعٍخ

د .أمحذ ثٓ عجذ اهلل ثٓ أمحذ احلصًٍٕ

36 - 3

اٌشٚاح ادلٛصٛف ْٛثـ (صذٚق ٌٗ أ٘ٚبَ) عٕذ اثٓ دجش يف

2

اٌزمشٌت ممٓ ارفك اٌجخبسي ِٚغٍُ عٍى اٌشٚاٌخ ذلّب يف

دٛٔ .سح عجذ اهلل حمّذ اٌغّالط

117 - 37

3

أث ٛطب٘ش حمّٛد اٌغٛاوًٕ ٚجٛٙدٖ يف احلذٌش ٚعٍِٗٛ

د .صٌٕت دغٓ اٌصبيف أمحذ

141 - 118

4

أدٚاد اٌٛعً اٌفىشي يف اجملبي اٌعمذي ٚاٌفىشي

د.دغٓ ثٓ حمّذ دغٓ األمسشي

188 - 142

5

ٍِالد ٌغٛع ادلغٍخ يف األٔبجًٍ "دساعخ حتٍٍٍٍخ"

د .عجذ اهلل أمحذ ِجبسن ثبٚادي

228 - 189

ِغبئً إٌٛاصي ٚاٌٛالعبد ِىبٔزٙب ٚأصش٘ب

د .محذي عجذ احلٍّذ عجذ اٌمبدس

اخلطبة اٌمشآًٔ ٌجًٕ إعشائًٍ "دساعخ ِمبصذٌخ"

د .أمحذ حمّذ ٘بدي اذلجٍط

311 - 265

د .دغٓ ثٓ عًٍ ثٓ ٍِٕع اٌشٙشأً

363 - 312

د .ععٍذ ثٓ عًٍ ثٓ عجذ اهلل األمسشي

411 - 364

6
7
8
9
11

11

12

صذٍذٍّٙب (مجع ٚدساعخ)

يف ادلز٘ت احلٕفً

دٚس األعــشح يف حتصني األٚالد ضذ االحنشاف اٌفىشي يف ضٛء
اٌمشآْ اٌىشٌُ

رغطٍخ احملشَ ٚج ٗٙيف ضٛء دذٌش اثٓ عجبط دساعخ دذٌضٍخ
فمٍٙخ

ً
دذٌش "دىت ال ٌزذذس إٌبط أْ حمّذا ٌمزً أصذبثٗ" :دساعخ
ُ
دذٌضٍخ ِٛضٛعٍخ أصٌٍٛخ ِمبصذٌخ
ادلمبسٔخ ثني ششٚح صذٍخ اٌجخبسي (اٌىٛاوت اٌذساسيٚ ،فزخ

اٌجبسيٚ ،عّذح اٌمبسيٚ ،إسشبد اٌغبسي) ِٓ ثذاٌخ اٌىزبة دىت
وزبة اإلميبْ  /ثبة ِٓ لبي إْ اإلميبْ ٘ ٛاٌعًّ
ٌ
ألٛاي اٌعٍّبء يف ٌفظ (دغٓ غشٌت) عٕذ اإلِبَ اٌرتِزي

حمّذ وشه

د .ساِض ثٓ حمّذ أث ٛاٌغعٛد
اٌجبدضخ /أمسبء ثٕذ محذ ثٓ إثشاٍُ٘
اٌشزٛي

264 - 229

452 -412

512 -453

د .إلجبي حمّذ أمحذ اٌٛلٍذ

531-513

13

طبئفخ اإلخٛح اٌجٌٕٛذٌخ دساعخ عمذٌخ ٚصفٍخ

د .عجذ اهلل ثٓ عجذ اٌشمحٓ ادلٍّبْ

561-532

14

ثٕبء اٌٛعً اٌذًٌٕ يف فىش عٍى ششٌعزً

اٌجبدضخ /دٕـبْ عٍٍّـبْ حمّذ ادلطٛع

617-562

15

ُّ ْ
ُ ُ
شاصارٗ
إث
د
ثزعذ
اٌىزبة
عٍى
ىُ
ِٕٙجٍخ احل
ِ

أ.د .دبمت ثبي

647-618

دساعخ رطجٍمٍخ يف وزبثٗ اجلبِع

احلؿد هلل وكػى ،وسالم طذ طباده الذين اصصػى ،أما بعد:
فقرسين ومجقع أطضاء هقئة حترير جمؾة جامعة ادؾك خالد لؾعؾوم الرشطقة والدراسات اإلسالمقة أن كزف
إلقؽم العدد األول يف "ادجؾد الثامن والعرشون" هلذا العام 1111هـ ،والذي ُيعدُّ كؼؾة كوطقة جديدة ،متضؿـا
مخسة طرش بحثا يف العديد من التخصصات الرشطقة والدراسات اإلسالمقة ،طذ أمل يف أن تـال هذه الباقة
إطجاب العديد من الؼراء ،وتؽون حافزا لؾؿزيد من العطاء ،فػي الدراسات الؼرآكقة بحث بعـوان :اإلخبات يف
الؼرآن الؽريم دراسة موضوطقة من إطداد :د .أمحد بن طبد اهلل بن أمحد احلصقـي ،والبحث اآلخر بعـوان :دور
األســرة يف حتصع األوالد ضد االكحراف الػؽري يف ضوء الؼرآن الؽريم من إطداد :د .حسن بن طظ بن مـقع
الشفراين ،ويف السـة وطؾومفا جاء البحث األول بعـوان :الرواة ادوصوفون بـ (صدوق له أوهام) طـد ابن حجر
يف التؼريب ممن اتػق البخاري ومسؾم طذ الرواية هلام يف صحقحقفام (مجعا ودراسة) من إطداد :د .كورة طبد اهلل
حمؿد الغؿالس ،والبحث اآلخر بعـوان :أبو صاهر حمؿود السواكـي وجفوده يف احلديث وطؾومه من إطداد:
د .زيـب حسن الصايف أمحد ،والبحث اآلخر بعـوان :تغطقة ادحرم وجفه يف ضوء حديث ابن طباس دراسة حديثقة
فؼفقة من إطداد د .سعقد بن طظ بن طبد اهلل األسؿري ،والبحث اآلخر بعـوان :حديث "حتى ال يتحدث الـاس
أن حمؿدا يؼتل أصحابه" :دراسة حديثقة موضوطقة ُأصولقة مؼاصدية من إطداد د .رامز بن حمؿد أبو السعود،
والبحث اآلخر بعـوان :ادؼاركة بع رشوح صحقح البخاري (الؽواكب الدراري ،وفتح الباري ،وطؿدة الؼاري،
وإرشاد الساري) من بداية الؽتاب حتى كتاب اإليامن  /باب من قال إن اإليامن هو العؿل ،من إطداد :الباحثة/
أسامء بـت محد بن إبراهقم الشتوي ،والبحث اآلخر بعـوان :أقوال العؾامء يف لػظ (حس ٌن غريب) طـد اإلمام
الرتمذي دراسة تطبقؼقة يف كتابه اجلامع ،من إطداد :د .إقبال حمؿد أمحد الوققد ،ويف العؼقدة وادذاهب ادعارصة
جاء البحث األول بعـوان :أدوات الوطي الػؽري يف ادجال العؼدي والػؽري ،من إطداد :د .حسن بن حمؿد
األسؿري ،والبحث اآلخر بعـوان :مقالد يسوع ادسقح يف األكاجقل -دراسة حتؾقؾقة ،-من إطداد :د .طبد اهلل أمحد
مبارك باوادي ،والبحث اآلخر بعـوان :صائػة اإلخوة البولـدية دراسة طؼدية وصػقة ،من إطداد :د .طبد اهلل بن
طبد الرمحن بن طبد اهلل ادقامن ،والبحث اآلخر بعـوان :بـاء الوطي الديـي يف فؽر طذ رشيعتي ،من إطداد :الباحثة/
حــان سؾقؿـان حمؿد ادطوع ،ويف الػؼه بحث بعـوان :مسائل الـوازل والواقعات مؽاكتفا وأثرها يف ادذهب
احلـػي ،من إطداد :د .محدي طبد احلؿقد طبد الؼادر حمؿد كشك ،ويف أصول الػؼه بحث بعـوان :اخلطاب الؼرآين
لبـي إرسائقل -دراسة مؼاصدية -من إطداد :د .أمحد حمؿد هادي اهلبقط ،والبحث اآلخر بعـوان :مـفجق ُة احلُؽم
طذ الؽتاب بتعدُّ د إ ْبرازاتِه ،من إطداد :أ .د .حاتم باي.
سائؾع اهلل جل وطال أن يبارك باجلفود ،وأن جيعل هذا العؿل فقام يرضقه.

ادلمارٔح تني شزٚح صذٍخ اٌثخاري

(اٌىٛاوة اٌذراريٚ ،فرخ اٌثاريٚ ،عّذج اٌماريٚ ،إرشاد اٌساري)
ِٓ تذاٌح اٌىراب دىت وراب اإلمياْ  /تاب ِٓ لاي إْ اإلمياْ ٘ٛ
اٌعًّ

إعذاد
أمساء تٕد محذ تٓ إتزاٍُ٘ اٌشرٛي

اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ذوح صحٞمح اًمٌخ٤مري (اًمٙمقايم٥م اًمدراري........،

إقمداد :اًمٌ٤مطمث٦م .أؾمامء سمٜم٧م محد سمـ إسمراهٞمؿ اًمِمتقي

ًَدـ ايبشح
اهتؿ إئٛم٦م سمنمح (صحٞمح اًمٌخ٤مري) ،واًمقىمقف قمغم خمتٚمػ ُمقاوٞمٕمف وضمقاٟمٌف،
واًمدوم٤مع قمٜمف ،وقمـ رواشمف واًمؽممج٦م هلؿ ،وإفمٝم٤مر ضمالًمتف ،ووم٘مف ُم١مًمٗمف ،ودىمتف ،واظمتٚمٗم٧م
ُمٜم٤مهجٝمؿ ،وشمٜمققم٧م أؾم٤مًمٞمٌٝمؿ ،ذم ذطمف وقمروفً ،مذا وىمٗم٧م قمغم أرسمٕم٦م ذوح ٕؿمٝمر ُمـ
ذطمف ذطم٤م يم٤مُمال ،وهل :اًمٙمقايم٥م اًمدراري ،وومتح اًمٌ٤مري ،وقمٛمدة اًم٘م٤مري ،وإرؿم٤مد
اًمً٤مري ،ومٝمل ُمقؾمققم٤مت طمديثٞم٦م ،وم٘مٝمٞم٦مً ،مٖمقي٦م ،صمؿ مجٕم٧م سمٞمٜمٝم٤م 8إىم٤مرن سملم ُمٜم٤مهجٝم٤م ُمـ
سمداي٦م اًمٙمت٤مب) طمتك (يمت٤مب اإليامن /سم٤مب ُمـ ىم٤مل إن اإليامن هق اًمٕمٛمؾ).
ومقىمٗم٧م قمغم اظمتالف اًمنماح ذم :ـمري٘م٦م قمروٝمؿ ًمٚمنمح واًمٜم٘مؾ ،وشمٜم٤موهلؿ ًمٚمٛمً٤مئؾ
احلديثٞم٦م  ،واًمٗم٘مٝمٞم٦م وإصقًمٞم٦م ،واًمٚمٖمقي٦م ،وقمروٝمؿ ًمٚمٗمقائد ،وشمٕمروٝمؿ ًمؽماضمؿ إسمقاب
واًمرضم٤مل وإؾم٤مٟمٞمد ،ومقضمدت سمٞمٜمٝمؿ اظمتالف ذم اعمٜمٝم٩م واشمٗم٤مق ذم اعم٘مّمد وهق اًمتًٌٞمط
واًمتقوٞمح ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ،وم٤مًمٙمرُم٤من شمٌخر ذم اًمٚمٖم٦م وأيمثر اًمٜم٘مؾ قمٜمف ُمـ سمٕمده وإن شمٕم٘مٌقه ،واسمـ
طمجر اىمتٍم قمغم ُم٤ممتس إًمٞمف احل٤مضم٦م واؾمتٗم٤مد يمثػمة ممـ ؾمٌ٘مقه ،واًمٕمٞمٜمل أؾمٝم٥م ذم اًمرضم٤مل
وإؾم٤مٟمٞمد وهمٚم٥م قمغم وم٘مٝمف ُمٞمٚمف ًمٚمٛمذه٥م احلٜمٗمل ،أُم٤م اًم٘مًٓمالين ومجٛمع ُمـ اًمنموح اًمتل
ؾمٌ٘متف ،وخلص ُم٤مضم٤مء ومٞمٝم٤م ذم ذطمف ،وزاد قمٚمٞمٝم٤م ُمـ قمٚمٛمفُ ،مٕمتٛمدة اًمٜمًخ٦م اًمٞمقٟمٞمٜمٞم٦م ذم وٌٓمف
ًمٚمحدي٨م.
وظمّمٚم٧م إمم أن قمٛمٚمٝمؿ سمامومٞمف ُمـ اظمتالف ذم اًمٓمري٘م٦م واعمٜمٝم٩م يٙمٛمؾ سمٕمْمف سمٕمْم٤م
ًمٞمح٘مؼ اعم٘مّمد ،وهق اًمٗمٝمؿ إيمؼم ًمٚمحدي٨م اًمنميػ ،وٟمنم قمٚمٛمف سملم ـمالسمف ،واًمقىمقف قمغم
ُمً٤مئٚمف ،ومال يٛمٙمـ آؾمتٖمٜم٤مء قمـ أطمده٤م سم٤مٔظمر ،وًمٙمـ سم٤مجلٛمع سمٞمٜمٝم٤م شمٙمٛمؾ اًمٗم٤مئدة ،وحيّمؾ
اعم٘مّمد.

343
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م

مؿ اًمِمتقيٞم محد سمـ إسمراه٧مٜ أؾمامء سم.م٦مطمث٤ٌ اًم:إقمداد

........،م اًمدراري٥مقايمٙمري (اًم٤مح اًمٌخٞم سملم ذوح صح٦مٟمر٤اعم٘م

In the name of God, the compassionating, the compassionate
Imams cared about explaining (al-Bukhary), identifying his different
subjects and aspects, defend him, defend his narrators and translate for
them, and show his majesty's, the knowledge of his author and his accuracy
and the approaches and methods were different in explaining and showing
it, so I mentioned four explanations of the most famous people who fully
explained it: Al-Kawakeb AlDerari, Fateh Al-Bari, Omdah Al- Qari,
Ershad Al-Sari. They are specialized Hadith, jurisprudence, linguistic,
encyclopaedias, then, I combined them to compare between their
approaches from (Bedayat Al-Ketab) till (Ketab Al-Eiman/who said that
faith is act chapter).
I identified the differences between the explanations in: The way of
showing and narrating the explanation, talking about Hadith, jurisprudence,
fundamentalism and linguistic issues and showing them for benefit and
exposure them to Abwab, Rejal and Asaneed translations. I figured out that
they have differences in approach, but they have the same intention which
is simplification and clarification for the student, so Al-Karamani has great
knowledge in linguistic and most people who narrate, they narrate after
him, Ibin Hajar cares about necessary issues and benefited from people
who were before him, Al-aini has elaborated about men and Asaneed and
his jurisprudence was near to Al-Hanafy, and Al-Qastalani who has
combined all the previous explanations and summarized his explanation
and he added his knowledge depending of the Younini copy and his
regulation for Hadith.
In conclusion, I noticed that their work is complementary even if it has
some differences in order to achieve the purpose which is the best
understanding for ALHadith Al-Sharif, spread its knowledge between
students, studying its issues, so we cannot dispensed with any of them, but
by combining them the benefit completed and the purpose achieved.
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اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ذوح صحٞمح اًمٌخ٤مري (اًمٙمقايم٥م اًمدراري........،

إقمداد :اًمٌ٤مطمث٦م .أؾمامء سمٜم٧م محد سمـ إسمراهٞمؿ اًمِمتقي

املكدَ١
إن احلٛمدهلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤مُ ،مـ هيده اهلل
ومال ُمْمؾ ًمف وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد أن
حمٛمدً ا قمٌده ورؾمقًمف.
أُم٤م سمٕمد..
وم٘مد ؾم٤مهؿ قمٚمامء اًمديـ ُمً٤ممه٦م ضمٚمٞمٚم٦م ذم ذح طمدي٨م رؾمقل اهلل -ط -وسمٞم٤مٟمفً 8مٞمًٝمؾ
قمغم اًمٜم٤مس ُمٕمروم٦م اًمديـ واًمٕمٛمؾ سم٠مطمٙم٤مُمف ٓ ،ؾمٞمام احلدي٨م اًمّمحٞمح ُمٜمٝم٤م ،وقمغم رأؾمٝم٤م
طمدي٨م يمت٤مب (اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل -ط -وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف)
ًمٚمٌخ٤مري -

 ،-وهق أمهٝم٤م ،وىمد شمً٤مسمؼ إئٛم٦م إمم ذطمف ،واًمقىمقف قمغم خمتٚمػ ُمقوققم٤مشمف

وضمقاٟمٌف ،واًمرد قمغم ُمٜمت٘مديف ،واًمذب قمـ رواشمف واًمؽممج٦م هلؿ ،وإفمٝم٤مر ضمالًم٦م اًمٙمت٤مب ،ووم٘مف
ُم١مًمٗمف ،ودىم٦م صٜمٕمتف -

.-

واظمتٚمٗم٧م ذم ذًمؽ ُمٜم٤مهجٝمؿ ،وشمٜمققم٧م أؾم٤مًمٞمٌٝمؿ ،ذم ذطمف وقمروف ،وُمـ أؿمٝمر ُمـ
ذطمف يم٤مُم ً
ال ُمـ إئٛم٦م :اًمٙمرُم٤مين ،واسمـ طمجر ،واًمٕمٞمٜمل ،واًم٘مًٓمالين –رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم،-
ومنموطمٝمؿ ُمقؾمققم٤مت طمديثٞم٦م ،وم٘مٝمٞم٦مً ،مٖمقي٦م ،همٜمٞم٦م سم٤مًمٗمقائد ،وعم٤م يم٤من ًمٙمؾ ذح ُم٤م اُمت٤مز سمف
قمغم همػمه قمٛمٚم٧م ُ-مًتٕمٞمٜم ً٦م سم٤مهلل -قمغم اعم٘م٤مرٟم٦م سملم هذه اًمنموح ُمـ سمداي٦م اًمٙمت٤مب طمتك يمت٤مب
اإليامن  /سم٤مب ُمـ ىم٤مل إن اإليامن هق اًمٕمٛمؾ.
َػهً ١ايبشح:
وضمقد ومروق سملم صحٞمح اًمٌخ٤مري وقمدم ووقح ُم٤ميتٛمٞمز سمف يمؾ ذح قمـ أظمرُ ،مع
أمهٞم٦م هذه اًمنموح ،وُمٙم٤مٟمتٝم٤م.
أُٖ ١ٝاملٛقٛع ٚضبب اختٝاز:ٙ
 -1قمٔمؿ ُمٙم٤مٟم٦م صحٞمح اًمٌخ٤مري سملم يمت٥م اًمًٜم٦م.
 -0ؿمٝمرة اًمنموح اعمخت٤مرة ًمٚمٛم٘م٤مرٟم٦م ،وشمداوهل٤م سملم اًمٜم٤مس.
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اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ذوح صحٞمح اًمٌخ٤مري (اًمٙمقايم٥م اًمدراري........،

 -1ؿمٛمقًمٞم٦م اًمنموح اعمذيمقرة ًمٙمؾ صحٞمح اًمٌخ٤مري.
ُ -2مٙم٤مٟم٦م ُم١مًمٗمل اًمنموح اعمخت٤مرة.
أٖداف ايبشح:
 -1اًمٙمِمػ قمـ اًمٗمروق سملم اًمنموح ،واًمقصقل إمم اجلٝمد اًمٕمٚمٛمل ًمٙمؾ واطمد ُمـ
اًمنماح.
 -0اًمٙمِمػ قمـ ُم٤م يٛمت٤مز سمف يمؾ ذح قمـ أظمر ،سمام يٗمٞمد ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ قمٜمد اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م
وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م.
 -1إسمراز اعمٙم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمألئٛم٦م ذاح صحٞمح اًمٌخ٤مري ُمـ ظمالل ذوطمٝمؿ.
ايدزاضات ايطابك:١
 -1اًمٙمرُم٤مين وُمٜمٝمجف ذم يمت٤مسمف (اًمٙمقايم٥م اًمدراري ذم ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري) ،د.أمحد
ُمٜمجل أمحد( ،رؾم٤مًم٦م ديمتقراة) ،ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى.
 -0آراء اًمٙمرُم٤مين اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمـ ظمالل يمت٤مسمف اًمٙمقايم٥م اًمدراري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري،
د.قمٌداًمٌ٤مؾمط قمٞم٤مدة اًمٙمرسمقزم( ،رؾم٤مًم٦م ديمتقراة) ،اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.
 -1سملم اإلُم٤مُملم اًمٕمٞمٜمل واسمـ طمجر (دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م عمٜمٝمجٞمٝمام ذم ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري)،
د.ضم٤مد اًمرب أُملم قمٌد اعمجٞمد( ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم) ،دار اعمحدصملم ،اًم٘م٤مهرة.
ُ -2مٜمٝم٩م اًمٙمرُم٤مين ذم ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري (دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م سمنمطمل اًمٕمٞمٜمل واسمـ طمجر)،
د.ؾمٞمد حمٛمد اًمتقيت قمٌد اًمًالم( ،رؾم٤مًم٦م ديمتقراة) ،ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة.
خط ١ايبشح:
متٗٝدٚ ،مخطَ ١باسحٚ ،خامت.١
اًمتٛمٝمٞمد (اًمتٕمريػ اعمقضمز سم٤مٕئٛم٦م أصح٤مب اًمنموح) ،وومٞمف أرسمٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م:
اعمٓمٚم٥م إول :شمرمج٦م اإلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ اًمٙمرُم٤مين.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :شمرمج٦م اإلُم٤مم اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين.
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اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ذوح صحٞمح اًمٌخ٤مري (اًمٙمقايم٥م اًمدراري........،

اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :شمرمج٦م اإلُم٤مم سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل.
اعمٓمٚم٥م اًمراسمع :شمرمج٦م اإلُم٤مم ؿمٝم٤مب اًمديـ اًم٘مًٓمالين.
اعمٌح٨م إول :اعم٘مدُم٦م ،واًمٌ٤مقم٨م قمغم اًمت٠مًمٞمػ ،وومٞمف ُمٓمٚمٌ٤من.
اعمٓمٚم٥م إول :اعم٘مدُم٦م.
اعمٓمٚم٥م أظمر :اًمٌ٤مقم٨م قمغم اًمت٠مًمٞمػ.
اعمٌح٨م اًمث٤مين :ـمري٘م٦م اًمنمح.
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :اًمّمٜمٕم٦م احلديثٞم٦م ،وومٞمف أرسمٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م.
اعمٓمٚم٥م إول :شمراضمؿ إسمقاب.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :اًمرضم٤مل وإؾم٤مٟمٞمد.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :اعمتقن
اعمٓمٚم٥م اًمراسمع :اًمٗمقائد وأداب واعمقاقمظ.
اعمٌح٨م اًمراسمع :اًمّمٜمٕم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،وومٞمف ُمٓمٚمٌ٤من.
اعمٓمٚم٥م إول :اًمٗم٘مف.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :أصقل اًمٗم٘مف.
اعمٌح٨م اخل٤مُمس :اًمٚمٖم٦م.
اخل٤ممت٦م ،وومٞمٝم٤م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت.
َٓٗر ايبشح:
اشمٌٕم٧م اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل طمٞم٨م اؾمت٘مري٧م يمؾ ذح ُمـ سم٤مب (يمٞمػ يم٤من سمدء اًمقطمل)،
وسمداي٦م (يمت٤مب اإليامن) طمتك سم٤مب (ُمـ ىم٤مل إن اإليامن هق اًمٕمٛمؾ) ُمـ صحٞمح اًمٌخ٤مري،
وىم٤مرٟم٧م سملم اًمنموح ُمًتدًم٦م سم٤مُٕمثٚم٦م اًمقاردة ومٞمٝم٤م ،صمؿ أسملم ُمقىمػ إئٛم٦م ،وُمدى اهتامُمٝمؿ
سمٛمٕم٤مجل٦م ىمْم٤مي٤م هذا اعمٌح٨م ،وُمقاوع آشمٗم٤مق أوآظمتالف أواًمتِم٤مسمف سمٞمٜمٝمام ،وأهيام أـم٤مل ومٞمف
وأهيام اظمتٍم وأوضمز ،وهمػم ذًمؽ مم٤م يتٓمٚمٌف يمؾ ُمٌح٨م.
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ايتُٗٝد
(ايتعسٜف املٛدص باأل ١ُ٥أؾشاب ايػسٚح)ٚ ،ف ٘ٝايتعسٜف باأل ١ُ٥أؾشاب ايػسٚح
أٚالّ :اإلَاّ ايهسَاْ ،ٞؾاسب نتاب (ايهٛانب ايدزاز ٟيف غسح ؾشٝح ايبداز:)ٟ
اإلُم٤مم ،ؿمٛمس اًمديـ ،أسمق قمٌد اهلل ،حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ قمكم اًمٙمرُم٤مين-سمٙمن أوًمف ،ىمٞمؾ:
وومتحف ،-صمؿ اًمٌٖمدادي ،وًمد515 :هـ(.)1
شمقضمف ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وم٠مظمذ قمـ واًمده وقمـ مج٤مقم٦م سمٙمرُم٤من ،صمؿ ارحتؾ إمم ؿمػماز ،وم٠مظمذ قمـ
اًم٘م٤ميض قمْمد اًمديـ وٓزُمف اصمٜمتل قمنمة ؾمٜم٦م طمتك ىمرأ قمٚمٞمف شمّم٤مٟمٞمٗمف ،صمؿ طم٩م واؾمتقـمـ
سمٖمداد ،ودظمؾ إمم اًمِم٤مم وُمٍم عم٤م ذع ذم ذح اًمٌخ٤مري ،ومًٛمٕمف سم٤مجل٤مُمع إزهر ُمـ ًمٗمظ
اعمحدث ٟم٤مس اًمديـ اًمٗم٤مرىمل( ،)0وهمػمه( ،)1صمؿ اؿمتٖمؾ سم٤مًمتّمٜمٞمػ ،وُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف :اًمٙمقايم٥م
اًمدرارى ذم ذح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ًمٚمٌخ٤مري ،ذح اعمقاىمػ ذم اًمٙمالم ،ذح خمتٍم اسمـ
احل٤مضم٥م ،وهمػمه٤م يمثػم(.)2

( )1اٟمٔمر :ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م (ٕ )162 /1يب سمٙمر سمـ أمحد سمـ حمٛمد إؾمدي اًمدُمِم٘مل ،شم٘مل اًمديـ اسمـ ىم٤ميض ؿمٝمٌ٦م ،حت٘مٞمؼ:
د.احل٤مومظ قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ ظم٤من ،دار قم٤ممل اًمٙمت٥م – سمػموت ،ط 1225 ،1هـ ،اًمْمقء اًمالُمع ٕهؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع ()001 /11
ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌداًمرمحـ اًمًخ٤مويُ ،مٜمِمقرات دار ُمٙمتٌ٦م احلٞم٤مة–سمػموت ،سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة ذم ـمٌ٘م٤مت اًمٚمٖمقيلم
واًمٜمح٤مة (ً ،)057 /1مٕمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر ،ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد إسمراهٞمؿ ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م ً -مٌٜم٤من.
( )0اٟمٔمر :اًمٙمقايم٥م اًمدراري ،)6/1( ،ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤مى ؿمٝمٌ٦م ( ،)162 /1اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اعم٤مئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م
(ٕ ،)44 /4يب اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد و٤من ،جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م  -اهلٜمد،
ط1170 ،0هـ1750 /م..
( )1اٟمٔمر :اًمٙمقايم٥م اًمدراري.)5 ،6/1( ،
( )2اٟمٔمر :سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة ( ،)062 /1هدي٦م اًمٕم٤مروملم أؾمامء اعم١مًمٗملم وآصم٤مر اعمّمٜمٗملم ( ،)150 /0إلؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد اًمٌ٤مسم٤مين
اًمٌٖمدادي ،ـمٌع سمٕمٜم٤مي٦م ويم٤مًم٦م اعمٕم٤مرف اجلٚمٞمٚم٦م ذم ُمٓمٌٕمتٝم٤م اًمٌٝمٞم٦م إؾمت٤مٟمٌقل 1731م ،أقم٤مدت ـمٌٕمف سم٤مٕوومً٧م :دار إطمٞم٤مء
اًمؽماث اًمٕمريب سمػموت.
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اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ذوح صحٞمح اًمٌخ٤مري (اًمٙمقايم٥م اًمدراري........،

إقمداد :اًمٌ٤مطمث٦م .أؾمامء سمٜم٧م محد سمـ إسمراهٞمؿ اًمِمتقي

ُمِم٤مرا إًمٞمف سم٤مًمٕمراق ،وشمّمدى ًمٜمنم اًمٕمٚمؿ سمٌٖمداد صمالصملم ؾمٜم٦م ( ،)1وم٠مظمذ قمٜمف مج٤مقم٦م
ويم٤من
ً
ُمـ اًمتالُمٞمذ ُمٜمٝمؿ اسمٜم٤مه شم٘مل اًمديـ حيٞمك( ،)0ومحٞمد اًمديـ اًمٙمرُم٤مين( ،)1وأسمق اًمٓم٤مهر حمٛمد سمـ
يٕم٘مقب سمـ حمٛمد اًمِمػمازي اًمٗمػموز آسم٤مدي ( ،)2وهمػمهؿ.
وأصمٜمك قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء ومذيمر اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمدّ يـ اًمٕمراىمل أٟمف اضمتٛمع سمف ذم احلج٤مز ،ويم٤من
ذيػ اًمٜمّٗمسُ ،م٘مٌ ً
ال قمغم ؿم٠مٟمف( ،)3شمقذم :أصمٜم٤مء قمقدشمف ُمـ احل٩م ؾمٜم٦م 564هـ ،ودومـ سمٛم٘مؼمة سم٤مب
أسمرز ُمـ ظمالل وصٞم٦م ُمٜمف ذم ُمقوع أقمده ًمٜمٗمًف-رمحف اهلل شمٕم٤ممم.)4(-
ابٔ سذس ،ؾاسب نتاب (فتح ايباز ٟغسح ؾشٝح ايبداز:)ٟ
ؿمٞمخ اإلؾمالم ،طم٤مومظ اًمدي٤مر اعمٍمي٦م ،ؿمٝم٤مب اًمديـ ،أسمق اًمٗمْمؾ ،أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد،
أيْم٤م سم٠ميب اًمٕمٌ٤مس ،وًمد:
اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،اًمٙمٜم٤مين ،اًمِم٤مومٕمل ،و ىمد يمٜم٤مه ؿمٞمخف اًمٕمراىمل ً
ُ00مـ ؿمٕمٌ٤من ؾمٜم٦م هـ 551قمكم ؿم٤مـملء اًمٜمٞمؾ سمٛمٍم(.)5
وًمع سم٤مٕدب واًمِمٕمر صمؿ أىمٌؾ قمغم احلدي٨م ،ورطمؾ إمم اًمٞمٛمـ واحلج٤مز وهمػممه٤م ًمًامع

( )1ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ( ،)063/0عمحٛمد سمـ قمكم سمـ أمحد وؿمٛمس اًمديـ اًمداوودي اعم٤مًمٙمل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت.
( )0اٟمٔمر :اًمْمقء اًمالُمع (.)037/0
( )1اٟمٔمر :اًمْمقء اًمالُمع (.)17 /2
( )2اٟمٔمر :ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمٚمداوودي (.) 057 ،052/0
( )3اٟمٔمر :ؿمذرات اًمذه٥م ذم أظمٌ٤مر ُمـ ذه٥م (ً ،)324 /6مٕمٌد احلل سمـ أمحد اسمـ اًمٕمامد اًمٕمٙمري احلٜمٌكم ،حت٘مٞمؼ :حمٛمقد
إرٟم٤مؤوط ،ط ،1دار اسمـ يمثػم ،دُمِمؼ و سمػموت1764 ،م.
( )4اٟمٔمر :ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤مى ؿمٝمٌ٦م ( ،)162 /1سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة ( ،)062 /1آراء اًمٙمرُم٤مين اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمـ ظمالل يمت٤مسمف
اًمٙمقايم٥م اًمدراري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري (ً ،)04-12مٕمٌداًمٌ٤مؾمط قمٞم٤مدة قمكم اًمٙمرسمقزم( ،رؾم٤مًم٦م ديمتقراه) ،أ.د .حمٛمقد
ظمٚمػ ضمراد اًمٕمٞمً٤موي ،0225-1206 ،اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.
اعمٙمل،
( )5اٟمٔمر :حلظ إحل٤مظ سمذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ (ص ،)011 :عمحٛمد سمـ حمٛمد ،أسمق اًمٗمْمؾ شم٘مل اًمديـ اسمـ ومٝمد اهل٤مؿمٛمل
ّ
دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط1217 ،1هـ 1776 -م .ذيؾ [ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ ًمٚمذهٌل] (صً ،)031 :مٕمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر،
ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل ،حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ زيمري٤م قمٛمػمات ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.
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اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ذوح صحٞمح اًمٌخ٤مري (اًمٙمقايم٥م اًمدراري........،

إقمداد :اًمٌ٤مطمث٦م .أؾمامء سمٜم٧م محد سمـ إسمراهٞمؿ اًمِمتقي

ُمٕمجام سم٠مؾمامئٝمؿ( ،)1وُمٜمٝمؿ :أسمق اًمٗمْمؾ
اًمِمٞمقخ ،ومٌٚمغ قمددهؿ أيمثر ُمـ ؾمٌٕمامئ٦م ؿمٞمخ ،وم٠مًمػ
ً
زيـ اًمديـ قمٌداًمرطمٞمؿ اًمٕمراىمل) ،(0وأسمقطمٗمص قمٛمر اًمٌٚمٞم٘مٜمل ،وأسمقطمٗمص هاج اًمديـ قمٛمر اسمـ
اعمٚم٘مـ(.)1
وصٜمػ اًمتّم٤مٟمٞمػ اًمتل قمؿ اًمٜمٗمع هب٤م يمنمح اًمٌخ٤مري ،و (هتذي٥م اًمتٝمذي٥م) و(شم٘مري٥م
اًمتٝمذي٥م) و(ًمً٤من اعمٞمزان) ،وهمػمه٤م يمثػم ضمدً ا ،يزيد قمغم اعمئ٦م ،وأُمغم أيمثر ُمـ أًمٗمل جمٚمس،
ووزم اًم٘مْم٤مء سم٤مًمدي٤مر اعمٍمي٦م واًمتدريس سمٕمدة أُم٤ميمـ) .(2وارحتؾ إًمٞمف اجلؿ اخلٗمػم ًمٞمٜمٝمٚمقا ُمـ
قمٚمقُمف ،وُمٜمٝمؿ :أمحد سمـ أيب سمٙمر اًمٌقصػمي اًمِم٤مومٕمل( ،)3وسمره٤من اًمديـ اًمٕمجٚمقين( ،)4وأمحد سمـ
ؾمٕمٞمد اًمتٚمٛمً٤مين اعمٖمريب اعم٤مًمٙمل(.)5
سم٤مًمًٞم٤مدة واًمٕمٚمؿ
أصمٜمك قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء ومقصٗمف و ُّزم اًمديـ أسمق زيد سمـ ظمٚمدون اعم٤مًمٙملِّ ،
واًمٗمْمؾ واإلضم٤مدة ،واإلسمداء ذم اًمٙمامل واإلقم٤مًم٦م( ،)6شمقذم630 :هـ -رمحف اهلل شمٕم٤ممم.)7(-
ايعٝين ،ؾاسب نتاب (عُد ٠ايكاز ٟغسح ؾشٝح ايبداز:)ٟ
اًمٕمالُم٦م ،سمدر اًمديـ ،أسمق حمٛمد ،حمٛمقد سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك اًمٕمٞمٜمل اًمٕمٜمت٤ميب ،احلٜمٗمل ،وًمد:

( )1اٟمٔمر :إقمالم ( ،)156 /1خلػم اًمديـ سمـ حمٛمقد اًمزريمكم اًمدُمِم٘مل ،ط ،13دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم0220 ،م.
( )0اٟمٔمر :ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ ًمٚمًٞمقـمل (ص.)031 :
( )1اٟمٔمر :ؿمذرات اًمذه٥م (.)174 /7
( )2اٟمٔمر :ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ ًمٚمًٞمقـمل (ص.)031 :
( )3اٟمٔمر :اجلقاهر واًمدرر ذم شمرمج٦م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ طمجر (ً ،)361 /0مِمٛمس اًمديـ أسمق اخلػم حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ
اًمًخ٤موي ،حت٘مٞمؼ :إسمراهٞمؿ سم٤مضمس قمٌد اعمجٞمد ،دار اسمـ طمزم ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع ،سمػموت ،ط 1217 ،1هـ -
1777م.
( )4اٟمٔمر :اجلقاهر واًمدرر (.)360 /0
( )5اٟمٔمر :اعمّمدر ٟمٗمًف (.)1252 /1
( )6اٟمٔمر :اعمّمدر ٟمٗمًف ()052 /1
( )7اٟمٔمر :اجلقاهر واًمدرر ( ،)1171 /1ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ ًمٚمًٞمقـمل (ص.)331 :
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اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ذوح صحٞمح اًمٌخ٤مري (اًمٙمقايم٥م اًمدراري........،

إقمداد :اًمٌ٤مطمث٦م .أؾمامء سمٜم٧م محد سمـ إسمراهٞمؿ اًمِمتقي

ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م 540هـ سمٕمٜمت٤مب(.)0()1
اؿمتٖمؾ سم٤مًمٗم٘مف وسمرع وُمٝمر قمغم يد واًمده ،واٟمتٗمع ذم اًمٜمحق وأصقل اًمٗم٘مف واعمٕم٤مين وهمػمه٤م
سم٤مًمٕمالُم٦م ضمؼميؾ سمـ ص٤مًمح اًمٌٖمدادي ،وأظمذ قمـ اًمٕمالء اًمًػماذم ،ودظمؾ ُمٕمف اًم٘م٤مهرة ،ووزم
ُمرارا ،صمؿ ٟمٔمر إطمٌ٤مس ،صمؿ ىمْم٤مء احلٜمٗمٞم٦م هب٤م ،ودرس احلدي٨م
ٟمٔمر احلًٌ٦م سم٤مًم٘م٤مهرة
ً
سم٤معم١ميدي٦م(.)2()1
صمؿ قمٛمر -

ُ -مدرؾم٦م سم٘مرب اجل٤مُمع إزهر ،ووىمػ هب٤م يمتٌف ،وًمف ُمّمٜمٗم٤مت يمثػمة ُمٜمٝم٤م:

ذح اًمٌخ٤مري ،ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر ،ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م ،وهمػمه٤م(.)3
ىمّمده اًمتالُمٞمذ ،وأظمذوا قمٜمف اًمٕمٚمؿ ذم اًمٚمٖم٦م واحلدي٨م واًمت٤مريخ وهمػمه٤م ،وُمٜمٝمؿ :اًمٙمامل
سمـ مه٤مم اًمديـ سمـ محٞمد اًمديـ اًمًٞمقاد( ،)4أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ صدىم٦م اًمٕمً٘مالين( ،)5وأسمق
اًمؼميم٤مت أمحد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٕمً٘مالين(.)6

(َ )1قملمُ شم٤مب :ىمٚمٕم٦م سملم طمٚم٥م وأٟمٓم٤ميمٞم٦مُ .مٕمجؿ اًمٌٚمدان (ً ،)154 /2مِمٝم٤مب اًمديـ ي٤مىمقت احلٛمقي ،دار ص٤مدر ،سمػموت،
ط 1773 ،0م.
( )0اٟمٔمر :سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة ( ،)053 /0طمًـ اعمح٤مضة ذم شم٤مريخ ُمٍم واًم٘م٤مهرة (ً ،)251 /1مٕمٌد اًمرمحـ اسمـ أيب سمٙمر و ضمالل
اًمديـ اًمًٞمقـمل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ ،ط ،1دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦مُ ،مٍم1745 ،م ،إقمالم (،)141 /5
ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم (ً ،)132 /10مٕمٛمر سمـ رو٤م سمـ حمٛمد راهم٥م سمـ قمٌد اًمٖمٜمل يمح٤مًم٦م اًمدُمِمؼُ ،مٙمتٌ٦م اعمثٜمك  -سمػموت ،دار
إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب سمػموت.
( )1اعمدرؾم٦م اعم١ميدي٦م :اٟمتٝم٧م قمامرهت٤م ذم 617هـ ،وسمٚمٖم٧م اًمٜمٗم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م أرسمٕملم أًمػ ديٜم٤مر ،واشمٗمؼ سمٕمد ذًمؽ سمًٜم٦م ُمٞمؾ ُمئذٟمتٝم٤م
سمٌ٤مب زويٚم٦م .اٟمٔمر :طمًـ اعمح٤مضة (.)050 /0
( )2اٟمٔمر :سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة ( ،)053 /0طمًـ اعمح٤مضة (.)252 /1
( )3اٟمٔمر :سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة ( ،)053 /0ؿمجرة اًمٜمقر اًمزيمٞم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت اعم٤مًمٙمٞم٦م ( )473 /1عمحٛمد سمـ حمٛمد اسمـ ؾم٤ممل خمٚمقف،
حت٘مٞمؼ :قمٌد اعمجٞمد ظمٞم٤مزم ،ط ،1دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مً ،مٌٜم٤من0221،مُ ،مٕمجؿ اعم١مًمٗملم (.)132 /10
( )4اٟمٔمر :اًمْمقء اًمالُمع (.)105 /6
( )5اٟمٔمر :اعمّمدر ٟمٗمًف (.)115 /1
( )6اٟمٔمر :اعمّمدر ٟمٗمًف (.)023 /1
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اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ذوح صحٞمح اًمٌخ٤مري (اًمٙمقايم٥م اًمدراري........،

أصمٜمك قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء وم٘م٤مل اًمًٞمقـمل :يم٤من إُم٤م ًُم٤م قم٤معمً٤م قمالُم٦م قم٤مر ًوم٤م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م واًمتٍميػ
وهمػممه٤م ،طم٤موم ًٔم٤م اًمٚمٖم٦م 8يمثػم آؾمتٕمامل حلقؿمٞمٝم٤م ،هيع اًمٙمت٤مسم٦م( ،)1شمقذم :ؾمٜم٦م 633هـ(.)0
ايكططالْ ،ٞؾاسب نتاب (إزغاد ايطاز ٟيػسح ؾشٝح ايبداز:)ٟ
احلج٦م ،احل٤مومظ ،ؿمٝم٤مب اًمدّ يـ ،أسمق اًمٕم ٌّ٤مس ،أمحد سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر
اإلُم٤مم،
ّ
اًم٘مًٓمالين -سمٗمتح اًم٘م٤مف وؿمدة قمغم اًمالم ،وىمٞمؾ :قمدُمٝم٤م ،-اعمٍمي ،اًمِم٤مومٕمل ،وًمد :سمٛمٍم
10ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م 631هـ(.)1
ٟمِم٠م سمٛمٍم ،وطمٗمظ اًم٘مرآن ،وطمٗمظ «اًمِم٤مـمٌٞم٦مش و«اجلزري٦مش وهمػمه٤م ،وذيمر ًمف قمدة
ُمِم٤ميخُ ،مٜمٝمؿ :احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،واًمِمٞمخ ظم٤مًمد إزهري اًمٜمحقي ،واجلالل
اًمٌٙمري(.)2
احلرار ،ويم٤من يٕمظ سم٤مجل٤مُمع اًمٕمٛمري وهمػمه ،وجيتٛمع
صمؿ وزم ُمِمٞمخ٦م ُم٘م٤مم اًمِمٞمخ أمحد ّ
قمٜمده اجلٛمع اًمٖمٗمػم ،صمؿ أىمٌؾ قمغم اًمت٠مًمٞمػ ،ومّمٜمػ قمد ًدا ُمـ اًمتّم٤مٟمٞمػ ُمـ أضمٚمٝم٤م( :إرؿم٤مد
ُمزضم٤م ذم قمنمة أؾمٗم٤مرُ ،مـ أمجع ذوطمف وأطمًٜمٝم٤م
اًمً٤مري ًمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري)
ً
اًمًٜمٞم٦م ذم ذح اعم٘مدُم٦م اجلزري٦م)،
وأخلّمٝم٤م ،و (اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م سم٤معمٜمح اعمحٛمدي٦م) ،و(اًمٕم٘مقد ّ
وهمػمه٤م(.)3

( )1سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة (.)053 /0
( )0اٟمٔمر :سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة ( ،)054 /0طمًـ اعمح٤مضة ذم شم٤مريخ ُمٍم واًم٘م٤مهرة ( ،)252 /1ؾمٚمؿ اًمقصقل إمم ـمٌ٘م٤مت اًمٗمحقل
اًمٗمحقل ( ،)134 /3عمّمٓمٗمك اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمقد قمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم٤مؤوطُ ،مٙمتٌ٦م إرؾمٞمٙم٤م ،شمريمٞم٤م 0212 ،م.
( )1اٟمٔمر :اًمٙمقايم٥م اًمً٤مئرة سم٠مقمٞم٤من اعمئ٦م اًمٕم٤مذة (ً ،)106 /1مٜمجؿ اًمديـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزي ،حت٘مٞمؼ :ظمٚمٞمؾ اعمٜمّمقر ،دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،ط 1216 ،1هـ  1775 -م ،ؿمذرات اًمذه٥م ( .)152 /12اٟمٔمر :شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر
حمٛمد سمـ قمٌد اًمرزاق احلًٞمٜمل ،حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك طمج٤مزي ،إسمراهٞمؿ اًمؽميزي وآظمرون،
اًم٘م٤مُمقس ( )030 /12عمحٛمد سمـ ّ
دار اهلداي٦م.
( )2اٟمٔمر :اًمٙمقايم٥م اًمً٤مئرة ( ،)106 /1ؿمذرات اًمذه٥م (.)147 /12
( )3اٟمٔمر :ؿمذرات اًمذه٥م ( ،)147 ،152 /12هدي٦م اًمٕم٤مروملم (.)117 /1
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يمثػما ًمٜمٗمًف وًمٖمػمه ،وأىمرأ اًمٓمٚمٌ٦م ،وشمٕم٤مـمك اًمِمٝم٤مدة ،وأظمذ قمٜمف مج٤مقم٦م
ويمت٥م سمخ ّٓمف ؿمٞم ًئ٤م ً
ُمٜمٝمؿ :اًمًخ٤موي( ،)1وأمحد سمـ حمٛمد اسمـ اًمٕمامد اًم َٕمٙمري( ،)0وهمػمهؿ.
أصمٜمك قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء وم٘م٤مل اسمـ اًمٕمامد :مل يٙمـ ًمف ٟمٔمػم ذم اًمققمظ( ،)1وىم٤مل اًمٕمالئل :إٟمف يم٤من
ال ديٜمً٤م قمٗمٞم ًٗم٤م ُمت٘مٚم ً
ال حمّم ً
وم٤مو ً
ال ُمـ قمنمة اًمٜم٤مس إٓ ذم اعمٓم٤مًمٕم٦م واًمت٠مًمٞمػ واإلىمراء واًمٕمٌ٤مدة(،)2
شمقذم :ؾمٜم٦م 701ه سم٤مًم٘م٤مهرة ،ودومـ سم٤معمدرؾم٦م اًمٕمٞمٜمٞم٦م(.)3


( )1اٟمٔمر :ؿمذرات اًمذه٥م (.)147 /12
( )0اٟمٔمر :اًمٙمقايم٥م اًمً٤مئرة (.)106 /1
( )1ؿمذرات اًمذه٥م (.)152 /12
( )2اًمٙمقايم٥م اًمً٤مئرة (.)106 /1
( )3اٟمٔمر :اًمٙمقايم٥م اًمً٤مئرة ( ،)107 /1ؿمذرات اًمذه٥م ( ،)152 /12إقمالم (.)010 /1
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املبشح األٍٚ
املكدَٚ ،١ايباعح عً ٢ايتأيٝف
املطًب األ :ٍٚاملكدَ:١
اومتتح إئٛم٦م يمٚمٝمؿ ذوطمٝمؿ سمٛم٘مدُم٤مت ،سملم اعمختٍمة واعمتقؾمٓم٦م يمٛم٘مدُم٦م اإلُم٤مُملم
اًمٙمرُم٤مين واًمٕمٞمٜمل ،واًمٓمقيٚم٦م اعم٘مًٛم٦م ًمٗمّمقل يمٛم٘مدُم٦م اإلُم٤مُملم اسمـ طمجر واًم٘مًٓمالين
ًمنمطمٞمٝمام ،وشمٗمّمٞمؾ ذًمؽ أيت:
ايهٛانب ايدزاز ،ٟيًهسَاْ:ٞ
ىمدم ذطمف سمٛم٘مدُم٦م ُمتقؾمٓم٦م ذيمر ومٞمٝم٤م :اًمٌ٤مقم٨م قمغم شم٠مًمٞمػ يمت٤مسمف ،وأؿم٤مر إمم اًمنموح اًمتل
وؾمامه (اًمٙمقايم٥م اًمدراري ذم ذح
ؾمٌ٘متف ،وذيمر ُمٜمٝمجف ذم ذطمف ،وسمٕمض ُمّم٤مدره ومٞمفّ ،
صحٞمح اًمٌخ٤مري) ،وؾمٛمك ؿمٞمقظمف اًمذيـ أظمذ قمٜمٝمؿ صحٞمح اًمٌخ٤مري ،وظمتٛمٝم٤م سمذيمر شمرمج٦م
ًمإلُم٤مم اًمٌخ٤مري(.)1
فتح ايباز ،ٟالبٔ سذس:
ىمدم ذطمف سمٛم٘مدُم٦م أؾمامه٤م :هدي اًمً٤مري ،ىمًٛمٝم٤م إمم قمنمة أىمً٤مم سم٘مقًمف" :ويٜمحٍم
اًم٘مقل ومٞمٝم٤م  -إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم -ذم قمنمة ومّمقل "..صمؿ قمده٤م(.)0
عُد ٠ايكاز ،ٟيًعٝين:
اومتتح يمت٤مسمف سمٛم٘مدُم٦م خمتٍمة ،اسمتدأه٤م سم٤محلٛمد ،صمؿ شمٙمٚمؿ قمـ ومْمؾ اًمًٜم٦م وُمٜمزًمتٝم٤م ،صمؿ
شمٙمٚمؿ قمـ اًمٌخ٤مري وقمٛمٚمف ذم احلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م ،واًمّمحٞمح وممٞمزاشمف قمغم ؾم٤مئر يمت٥م احلدي٨م ،صمؿ
وؾمامه
قمـ ذوطمف قمغم يمت٥م احلدي٨م ،صمؿ اًمٌ٤مقم٨م قمغم ذطمف ًمّمحٞمح اًمٌخ٤مري ،وُمٜمٝمجف ومٞمفّ ،

( )1اٟمٔمر :اًمٙمقايم٥م اًمدراري (.)11-0 /1
( )0ومتح اًمٌ٤مري (ٕ ،)1 ،2 /1محد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل ،حت٘مٞمؼ :حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م ،دار اعمٕمروم٦م ،سمػموت،
.1157
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اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ذوح صحٞمح اًمٌخ٤مري (اًمٙمقايم٥م اًمدراري........،
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(قمٛمدة اًم٘م٤مري ذم ذح اًمٌخ٤مري) ،وذيمر ؿمٞمقظمف اًمذيـ أظمذ قمٜمٝمؿ اًمّمحٞمح ،وظمتؿ سمذيمر
جمٛمققم٦م ُمـ اًمٗمقائد قمـ اًمّمحٞمح ورضم٤مًمف(.)1
إزغاد ايطاز ،ٟيًكططالْ:ٞ
اومتتح ُم٘مدُمتف سمحٛمد اهلل واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف ،صمؿ شمٙمٚمؿ قمـ ومْمؾ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م وُمٙم٤مٟم٦م يمت٤مب
اًمٌخ٤مري وُمٞمزشمف قمغم همػمه ،صمؿ ذيمر سم٤مقمثف قمغم شم٠مًمٞمػ ذطمف ،صمؿ ىمًؿ اعم٘مدُم٦م إمم مخً٦م ومّمقل،
وقمده٤م (.)0

املطًب ايجاْٞ
ايباعح عً ٢ايتأيٝف
ذيمر إئٛم٦م اًمنماح ذم ُم٘مدُم٤مهتؿ أؾمٌ٤مب شم٠مًمٞمٗمٝمؿ ذوطمٝمؿ ،واظمتٞم٤مرهؿ (صحٞمح
ذطم٤م ؿم٤موم ًٞم٤م ُمًتقوم ًٞم٤م ًمٚمج٤مُمع
اًمٌخ٤مري) ،وىمد اظمتٚمٗم٧م سمقاقم٨م اًمت٠مًمٞمػ ،ومٛمٜمٝمؿ ُمـ مل َير
ً
ذطم٤م ُمِمتٛم ً
ال قمغم يمِمػ سمٕمض ُم٤م
اًمّمحٞمح يم٤مًمٙمرُم٤مين يمام ىم٤مل ذم ُم٘مدُمتف(( :وإين مل َأر ًمف
ً
ال سمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٌح٨م قمـ قمقيّم٤مشمف ومْم ً
ال قمـ يمٚمٝم٤م ،أو ُمًت٘م ً
يتٕمٚمؼ ُمـ اًمٙمت٤مب ومْم ً
ال قمـ
ضمٝمٚمٝم٤م...واًمنموح اًمتل ذطمٝم٤م اًمِم٤مرطمقن ٓ شمِمٗمل قمٚمٞم ً
ال وٓ شمً٘مل همٚمٞمالً))(.)1
وُمٜمٝمؿ ُمـ أقمج٥م سمّمٜمٞمع اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مسمف وشمّمديف جلٛمع احلدي٨م اًمّمحٞمح ،وم٠مراد أن
ذطم٤م ئمٝمر ومقائدهيم٤مسمـ طمجر واًم٘مًٓمالين ،ىم٤مل اسمـ طمجر ذم ُم٘مدُمتف(( :وىمد
يْمؿ إًمٞمف
ً
اؾمتخرت اهلل ذم أن أوؿ إًمٞمف ً
ٟمٌذا ؿم٤مرطم ً٦م ًمٗمقائده ُمقوح٦م عم٘م٤مصده ،)2())...وىم٤مل اًم٘مًٓمالين

( )1قمٛمدة اًم٘م٤مري(ٕ .)2 /1يب حمٛمد حمٛمقد سمـ أمحد اًمٖمٞمت٤ميب ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت.
( )0اٟمٔمر :إرؿم٤مد اًمً٤مري (ٕ ،)24-0 /1محد سمـ حمٛمد اًم٘مًٓمالين اًم٘متٞمٌل اعمٍمي ،ط ،4اعمٓمٌٕم٦م اًمٙمؼمى إُمػمي٦مُ ،مٍم،
1101هـ.
( )1اًمٙمقايم٥م اًمدراري (.)1/1
( )2ومتح اًمٌ٤مري (.)1 /1
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ذم ُم٘مدُمتف(( :إن يمت٤مب اًمٌخ٤مري اجل٤مُمع ىمد أفمٝمر ُمـ يمٜمقز ُمٓم٤مًمٌٝم٤م اًمٕم٤مًمٞم٦م إسمريز اًمٌالهم٦م...
وأشمك ُمـ صحٞمح احلدي٨م ووم٘مٝمف سمام مل يًٌؼ إًمٞمف وٓ قمرج أطمد قمٚمٞمف ،وم٤مٟمٗمرد سمٙمثرة ومرائد ومقائده
ُمزضم٤م
وزوائد قمقائده...وًمٓم٤معم٤م ظمٓمر ذم اخل٤مـمر اعمخ٤مـمر أن أقمٚمؼ قمٚمٞمف
ذطم٤م أُمزضمف ومٞمف ً
ً
درضم٤م))(.)1
وأدرضمف وٛمٜمف ً
وُمٜمٝمؿ ُمـ ـمٚم٥م ُمٜمف شمالُمٞمذه أن ينمطمف يم٤مًمٕمٞمٜمل ،ىم٤مل ذم ُم٘مدُمتفٟ(( :مدسمتٜمل إمم ذح هذا
اًمٙمت٤مب...يمثرة دقم٤مء سمٕمض إصح٤مب سم٤مًمتّمدي ًمنمح هذا اًمٙمت٤مب))(.)0


()1إرؿم٤مد اًمً٤مري (.)0 /1
()0قمٛمدة اًم٘م٤مري(.)1 ،2 /1
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اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ذوح صحٞمح اًمٌخ٤مري (اًمٙمقايم٥م اًمدراري........،

إقمداد :اًمٌ٤مطمث٦م .أؾمامء سمٜم٧م محد سمـ إسمراهٞمؿ اًمِمتقي

املبشح ايجاْٞ
طسٜك ١ايػسح
شمٜمققم٧م أؾم٤مًمٞم٥م اًمنماح ذم قمرض ذوطمٝمؿ ،ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم ّٓمع أًمٗم٤مظ احلدي٨م ،صمؿ ؾمٚمؽ
ُمٜمٝم٩م اًمنمح سمذيمر يمؾ ًمٗمٔم٦م ُمـ أًمٗم٤مظ اعمتـ يم٤مًمٙمرُم٤مين ي٠ميت سم٤مًمٚمٗمٔم٦م اعمراد ذطمٝم٤م ومٞم٘مقل:
(ىمقًمف ،) :صمؿ يِمٛمؾ سمنمطمف يمؾ أًمٗم٤مظ احلدي٨م ورواشمف.
ٍ
ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ ؾمٜمد احلدي٨م
عمقاوع
وأُم٤م اسمـ طمجر ومًٚمؽ ُمٜمٝم٩م اًمنمح اعمقوٕمل( ،)1يتّمدى
َ
وُمتٜمف ،وٓ يِمٛمٚمٝم٤م يمٚمٝم٤م( ،)0وأؿم٤مر ًمذًمؽ ذم ُم٘مدُمتف(.)1
وأُم٤م اًمٕمٞمٜمل ومًٚمؽ ُمٜمٝم٩م اًمنمح اعمقوققمل ،وهق شم٘مًٞمؿ اًمنمح إمم ُمقوققم٤مت(،)2
وهذه اعمٞمزة ًمٞمً٧م ذم اًمٗمتح وٓ ذم اًمٙمقايم٥م اًمدراري وٓ ذم إرؿم٤مد اًمً٤مري.
وأُم٤م اًم٘مًٓمالين ومًٚمؽ ُمٜمٝم٩م اًمنمح اعمٛمزوج ،وهق ذح يذيمر ٟمص احلدي٨م ؾمٜمدً ا وُمتٜمً٤م
ممزوضملم سمنمطمٝمام ،وماليتٛمٞمز اعمتـ إٓ سمقوٕمف سملم أىمقاس أو يمت٤مسمتف سمخط أيمؼم ،أو سمحؼم خمتٚمػ
ًمقٟمف( ،)3وأؿم٤مر ًمذًمؽ ذم ُم٘مدُمتف(.)4


(ُ )1مٜمٝم٩م احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ذم اًمٕم٘مٞمدة ُمـ ظمالل يمت٤مسمف ومتح اًمٌ٤مري (رؾم٤مًم٦م اعم٤مضمًتػم) (ص ،)130 :عمحٛمد
إؾمح٤مق يمٜمدو ،اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦مُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمد /اًمري٤مض.
( )0اٟمٔمرُ :مٜمٝم٩م اًمٕمالُم٦م اًم٘مًٓمالين ذم يمت٤مسمف (ص.)10 :
( )1ومتح اًمٌ٤مري (.)2 /1
( )2اٟمٔمرُ :مٜمٝم٩م اًمٕمالُم٦م اًم٘مًٓمالين ذم يمت٤مسمف (ص.)10 :
( )3اعمّمدر ٟمٗمًف (ص.)10 :
( )4اٟمٔمر :إرؿم٤مد اًمً٤مري (.)0 /1
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اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ذوح صحٞمح اًمٌخ٤مري (اًمٙمقايم٥م اًمدراري........،

إقمداد :اًمٌ٤مطمث٦م .أؾمامء سمٜم٧م محد سمـ إسمراهٞمؿ اًمِمتقي

املبشح ايجايح
ايؿٓع ١اذتدٜج١ٝ
املطًب األ :ٍٚتسادِ األبٛاب:
وىمػ إئٛم٦م اًمنماح قمغم شمراضمؿ اًمٌخ٤مري ٕسمقاسمف ،ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىمد ينمح ُمٕمٜم٤مه٤م ،ويٕمرب
أًمٗم٤مفمٝم٤م يم٤مإلُم٤مم اًمٙمرُم٤مين ،وُمٜمٝمؿ ُمـ أوضمز ذم اًمنمح ،أو ذيمره قمٜمد احل٤مضم٦م إًمٞمف يم٤مإلُم٤مم
اًم٘مًٓمالين ،أُم٤م اإلُم٤مم اًمٕمٞمٜمل ،ومٞمًٌ٘مف أوًٓ سمذيمر ُمٜم٤مؾمٌ٦م احلدي٨م ًمٚمؽممج٦م ،وُمثٚمف اإلُم٤مم اسمـ
طمجر اًمذي يٙمتٗمل سمذيمر اعمٜم٤مؾمٌ٦م.
 َٔٚأَجً ١ذيو يف ايػسٚح:
ايهٛانب ايدزاز ،ٟيًهسَاْ:ٞ
ىمد يتٙمٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م ،وُمٜمف ذطمف ًمـ(سم٤مب أي اإلؾمالم أومْمؾ)((( :)1ىمقًمف( :أي) سم٤مًمرومع ٓ
سم٤مجلر ؾمقاء ٟمقٟم٧م اًمٌ٤مب ،أو مل شمٜمقٟمف ؾمقاء وىمٗم٧م قمٚمٞمف أم ٓ وُمٕمٜم٤مه أي ظمّم٤مل اإلؾمالم أومْمؾ،
إذ ذط أي أن شمدظمؾ قمغم ُمتٕمدد وٟمٗمس اإلؾمالم ٓ شمٕمدد ومٞمف 8وٕن اجلقاب يدل قمغم أن
اًمً١مال قمـ اخلّمٚم٦م ٓ قمـ اإلؾمالم ٟمٗمًف ،ومحذف اعمْم٤مف وأىمٞمؿ اعمْم٤مف إًمٞمف ُم٘م٤مُمف...وُمٕمٜمك
إومْمؾ هق إيمثر صمقا ًسم٤م قمٜمد اهلل))(.)0
فتح ايباز ،ٟالبٔ سذس:
يذيمر ُمٜم٤مؾمٌ٦م اًمٌ٤مب ًمؽممجتف ،و أؿم٤مر إمم ذًمؽ ذم ُم٘مدُمتف سم٘مقًمف(( :أؾمقق إن ؿم٤مء اهلل
اًمٌ٤مب وطمديثف أوًٓ ،صمؿ أذيمر وضمف اعمٜم٤مؾمٌ٦م سمٞمٜمٝمام إن يم٤مٟم٧م ظمٗمٞم٦م))( ،)1وُمٜمف ذم ذطمف طمدي٨م
اًمّمٚمّم٦مُ ،مـ سم٤مب (يمٞمػ سمدء اًمقطمل)((( :)2اقمؽمض اإلؾمامقمٞمكم وم٘م٤مل :هذا احلدي٨م ٓ يّمٚمح
هلذه اًمؽممج٦م ،وإٟمام اعمٜم٤مؾم٥م ًمـ(يمٞمػ سمدء اًمقطمل) احلدي٨م اًمذي سمٕمده ،وأُم٤م هذا ومٝمق ًمٙمٞمٗمٞم٦م
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)11 /1
( )0اًمٙمقايم٥م اًمدراري (.)72 /1
( )1ومتح اًمٌ٤مري (.)2 /1
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)4 /1
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اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ذوح صحٞمح اًمٌخ٤مري (اًمٙمقايم٥م اًمدراري........،

إقمداد :اًمٌ٤مطمث٦م .أؾمامء سمٜم٧م محد سمـ إسمراهٞمؿ اًمِمتقي

إشمٞم٤من اًمقطملً ٓ ،مٌدء اًمقطمل...ىمٚم٧م :ؾمٞم٤مىمف يِمٕمر سمخالف ذًمؽ 8إلشمٞم٤مٟمف سمّمٞمٖم٦م اعمًت٘مٌؾ دون
اعم ٤ميضً ،مٙمـ يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل :إن اعمٜم٤مؾمٌ٦م شمٔمٝمر ُمـ اجلقابٕ 8ن ومٞمف إؿم٤مرة إمم اٟمحّم٤مر صٗم٦م
وأيْم٤م ،ومال أصمر ًمٚمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم
اًمقطمل ،أو صٗم٦م طم٤مُمٚمف ذم إُمريـ ،ومٞمِمٛمؾ طم٤مًم٦م آسمتداءً ،
وأيْم٤م ومال يٚمزم أن شمتٕمٚمؼ مجٞمع أطم٤مدي٨م اًمٌ٤مب سمٌدء اًمقطمل ،سمؾ
هٜم٤م ،وًمق مل شمٔمٝمر اعمٜم٤مؾمٌ٦مً ...
أيْم٤م ،وذًمؽ أن أطم٤مدي٨م اًمٌ٤مب شمتٕمٚمؼ
يٙمٗمل أن يتٕمٚمؼ سمذًمؽ ،وسمام يتٕمٚمؼ سمف وسمام يتٕمٚمؼ سم٤مٔي٦م ً
سمٚمٗمظ اًمؽممج٦م وسمام اؿمتٛمٚم٧م قمٚمٞمف ،وعم٤م يم٤من ذم أي٦م أن اًمقطمل إًمٞمف ٟمٔمػم اًمقطمل إمم إٟمٌٞم٤مء ىمٌٚمف
ٟم٤مؾم٥م شم٘مديؿ ُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م ،وهق صٗم٦م اًمقطمل...ومحًـ إيراد هذا احلدي٨م قم٘م٥م طمدي٨م
إقمامل اًمذي شم٘مدم اًمت٘مدير سم٠من شمٕمٚم٘مف سم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م أىمقى شمٕمٚمؼ))(.)1
عُد ٠ايكاز ،ٟيًعٝين:
 -1سمدأ أوًٓ سمٛمٜم٤مؾمٌ٦م احلدي٨م ًمٚمؽممج٦م ،ىم٤مل ذم ذطمف ًمـ (سم٤مب أُمقر اإليامن)( ،)0وىمقل اهلل
شمٕم٤ممم :ﱡﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙﱠ[ؾمقرة اًمٌ٘مرة:)1(]155 :
((ىمقًمف( :وىمقل اهلل قمز وضمؾ) سم٤مجلر قمٓمػ قمغم إُمقر ،وم٢من ىمٚم٧مُ :م٤م اعمٜم٤مؾمٌ٦م سملم هذه
أي٦م واًمتٌقي٥م؟ ،ىمٚم٧مٕ :ن أي٦م طمٍمت اعمت٘ملم قمغم أصح٤مب هذه اًمّمٗم٤مت
وإقمامل ،ومٕمٚمؿ ُمٜمٝم٤م أن اإليامن اًمذي سمف اًمٗمالح واًمٜمج٤مة هق اإليامن اًمذي ومٞمف هذه
إقمامل اعمذيمقرة))(.)2
 -0ينمح اًمؽممج٦م سم٢مجي٤مز ذم اًمٖم٤مًم٥م ،ىم٤مل ذم ذطمف ًمـ (سم٤مب طمالوة اإليامن)((( :)3أي :هذا
سم٤مب ذم سمٞم٤من طمالوة اإليامن ،وارشمٗم٤مقمف قمغم اخلؼمي٦م ًمٚمٛمٌتدأ اعمحذوف))(.)4

( )1ومتح اًمٌ٤مري (.)17 /1
( )0صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)11 /1
( )1قمٛمدة اًم٘م٤مري (.)101 ،100 /1
( )2اعمّمدر ٟمٗمًف (.)100 /1
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)10 /1
( )4قمٛمدة اًم٘م٤مري (.)124 /1
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اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ذوح صحٞمح اًمٌخ٤مري (اًمٙمقايم٥م اًمدراري........،

إقمداد :اًمٌ٤مطمث٦م .أؾمامء سمٜم٧م محد سمـ إسمراهٞمؿ اًمِمتقي

إزغاد ايطاز ،ٟيًكططالْ:ٞ
ي٘متٍم قمغم ذح ُم٤مدقم٧م إًمٞمف احل٤مضم٦م ُمـ اًمؽماضمؿ ،وُمٜمف شمٕمٚمٞم٘مف قمغم شمرمج٦م (سم٤مب قمالُم٦م
اإليامن طم٥م إٟمّم٤مر)((( :)1هذا (سم٤مب) سم٤مًمتٜمقيـ سمٖمػم شمرمج٦م :وًمٗمظ اًمٌ٤مب ؾم٘مط قمٜمد إصٞمكم،
وطمٞمٜمئذ وم٤محلدي٨م اًمت٤مزم ُمـ مجٚم٦م اًمؽممج٦م اًمً٤مسم٘م٦م ،وقمغم رواي٦م إصمٌ٤مشمف ،ومٝمق يم٤مًمٗمّمؾ قمـ ؾم٤مسم٘مف،
ُمع شمٕمٚم٘مف سمف ،وذم احلدي٨م اًمً٤مسمؼ اإلؿم٤مرة حل٥م إٟمّم٤مر ،وذم اًمالطمؼ اسمتداء اًمًٌ٥م ذم شمٚم٘مٞمٌٝمؿ
سم٤مٕٟمّم٤مر))(.)0

املطًب ايجاْٞ
ايسداٍ ٚاألضاْٝد
اقمتٜمك إئٛم٦م ذاح اًمٌخ٤مري -رمحٝمؿ اهلل -سمرضم٤مل اإلؾمٜم٤مد قمٜم٤مي٦م وم٤مئ٘مف ،وم٤مشمٗم٘مقا قمغم ذيمر
أؾمامئٝمؿ وأٟمً٤مهبؿ ووٌٓمقه٤م مجٞمٕمٝمؿ ،وىمد ٟمص اسمـ طمجر قمغم ذًمؽ ذم ُم٘مدُمتف ،صمؿ ىمد يِمػم
اإلُم٤مم اًمٙمرُم٤مين إمم اعمٙمثر ُمٜمٝمؿً 8مٙمثرة طمديثف ،وىمد يِمػم اإلُم٤مم اًم٘مًٓمالين إمم اعم٘مؾ ُمٜمٝمؿ،
وذيمر اًمٙمرُم٤مين ذم ُم٘مدُمتف أٟمف يّمحح إؾمامء ،أُم٤م اإلُم٤مم اًمٕمٞمٜمل ومٞمؽمضمؿ ًمٚمرواة سمتقؾمع ،رمحٝمؿ
اهلل مجٞم ًٕم٤م.
صمؿ يتٌٕمقن ذًمؽ سم٤مإلؿم٤مرة إمم ًمٓم٤مئػ اإلؾمٜم٤مد ،وم٤مًمٙمرُم٤مين يقرد سمٕمض اًمٗمقائد اإلؾمٜم٤مدي٦م
ذم ذطمف ،ورسمام ٟم٘مٚمٝم٤م قمـ ُمـ ؾمٌ٘مف يم٤مًمٜمقوي ،واًمٕمٞمٜمل يذيمر ًمٓم٤مئػ اإلؾمٜم٤مد ُمرشمٌ٦م جمٛمققم٦م
حت٧م قمٜمقان (سمٞم٤من ًمٓم٤مئػ إؾمٜم٤مده) اًمٔم٤مهرة واخلٗمٞم٦م ُمٜمٝم٤م ،ويٙمثر اًم٘مًٓمالين ٟم٘مٚمٝم٤م قمـ اًمٕمٞمٜمل(،)1

( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)10 /1
( )0إرؿم٤مد اًمً٤مري (.)77 /1
(ُ )1مٜمٝم٩م اًمٕمالُم٦م اًم٘مًٓمالين ذم يمت٤مسمف إرؿم٤مد اًمً٤مري (ص ،)32 :إلسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اهلل اعمدهيش ،ط1214 ،1هـ ،ـمٌٕم٦م شم٘مٜمٞم٦م
.https://goo.gl/6jSfqq
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اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ذوح صحٞمح اًمٌخ٤مري (اًمٙمقايم٥م اًمدراري........،

إقمداد :اًمٌ٤مطمث٦م .أؾمامء سمٜم٧م محد سمـ إسمراهٞمؿ اًمِمتقي

أُم٤م اسمـ طمجر ومٞم٘متٍم قمغم ُم٤ممتس احل٤مضم٦م إًمٞمف ،أو اخلٗمٞم٦م ُمٜمٝم٤م ،وٓ يذيمره٤م ذم ُمقوع حمدد ،وٓ
يٕمٜمقن هل٤م ،سمؾ هل ُمتٜم٤مصمرة ذم ذطمف(.)1
ايهٛانب ايدزاز ،ٟيًهسَاْ:ٞ
 -1أؿم٤مر ذم ُم٘مدُمتف إمم ُمٜمٝمجف ذم شمراضمؿ اًمرضم٤مل( ،)0وُمـ ذًمؽ ىمقًمف ذم ذطمف حلدي٨م «يم٤من
رؾمقل اهلل -ط -يٕم٤مًم٩م ُمـ اًمتٜمزيؾ ؿمدة..ش((( :)1ىمقًمف« :سمنمش سمٙمن اعمقطمدة واًمِملم
اعمٕمجٛم٦م اًمً٤ميمٜم٦م ،هق حمٛمد اًمًختٞم٤مين اعمروزي ،واًمًختٞم٤من وم٤مرد ُمٕمرب ،وُمٕمٜم٤مه
شمقذم :ؾمٜم٦م أرسمع وقمنميـ وُم٤مئتلم))(.)2
اجلٚمدَّ ،
 -0وشمقؾمع ذم ذًمؽ سم٘مقًمف(( :وشمّمحٞمح أؾمامء اًمرضم٤مل ،وأًم٘م٤مب اًمرواة ،وأٟمً٤مهبؿ،
وصٗم٤مهتؿ ،وُمقاًمٞمدهؿ ،ووومٞم٤مهتؿ ،وسمالدهؿ ،وُمروي٤مهتؿ))( ،)3وُمـ ذًمؽ ىمقًمف ذم ذطمف
حلدي٨م «إن أشم٘م٤ميمؿ وأقمٚمٛمٙمؿ سم٤مهلل أٟم٤مش((( :)4ىمقًمف« :حمٛمد سمـ ؾمالمش سمتخٗمٞمػ اًمالم ،وهق
اًمّمحٞمح اًمذى قمٚمٞمف آقمتامد ،ومل يذيمر مجٝمقر اعمح٘م٘ملم همػمه ،وذيمر سمٕمْمٝمؿ أن اًمتِمديد
حلـ ،وادقمك ص٤مطم٥م اعمٓم٤مًمع أن اًمتِمديد هق رواي٦م إيمثر.)5())...
 -3ىمد يِمػم إمم ُمروي٤مت اًمرواي اعمٙمثر ًمرواي٦م احلدي٨م ،وُمـ ذًمؽ ىمقًمف ذم ذطمف حلدي٨م «ي٤م
رؾمقل اهلل يمٞمػ ي٠مشمٞمؽ اًمقطمل؟...ش( ،)6ىم٤مل ذم شمرمجتف ًمٕم٤مئِم٦م –اهنع هللا يضر(( :-وهل أطمد اًمًت٦م
اًمذيـ هؿ أيمثر اًمّمح٤مسم٦م رواي٦م قمـ رؾمقل اهلل -ط -روي هل٤م قمـ رؾمقل اهلل -ط-

( )1اٟمٔمر :سملم اإلُم٤مُملم اًمٕمٞمٜمل واسمـ طمجر (ص.)024 :
( )0اًمٙمقايم٥م اًمدراري (.)2 /1
()1صحٞمح اًمٌخ٤مري ،رىمؿ .)6 /1( 3
( )2اًمٙمقايم٥م اًمدراري (.)27 ،32 /1
( )3اعمّمدر ٟمٗمًف (.)2 /1
( )4ؾمٌؼ ذيمره.
( )5اًمٙمقايم٥م اًمدراري (.)111 ،110 /1
( )6ؾمٌؼ ذيمره.
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أًمػ وُم٤مئت٤م طمدي٨م وقمنمة أطم٤مدي٨م ذيمر اًمٌخ٤مري ُمٜمٝم٤م ذم يمت٤مسمف ُم٤مئتلم وصمامٟمٞم٦م وقمنميـ
طمدي ًث٤م))(.)1
 -2يتٕمرض إمم ذيمر اًمٗمقائد اإلؾمٜم٤مدي٦م ،وىمد يٜم٘مٚمٝم٤م قمـ اًمٜمقوي ُمـ اًمتٚمخٞمص أو اعمٜمٝم٤مج،
وىمد يٜم٘مؾ قمٜمف ويٕمزو إًمٞمف ،وىمد ي٠مظمذه٤م ُمٜمف وٓ يٕمزو إًمٞمف ،وُمٜمف ىمقًمف ذم ذطمف حلدي٨م
«يم٤من رؾمقل اهلل -ط -يٕم٤مًم٩م ُمـ اًمتٜمزيؾ ؿمدة..ش((( :)0اقمٚمؿ أن وم٤مئدة ذيمر اعمت٤مسمٕم٦م:
اًمت٘مقي٦م ،وهلذا ىمد شمدظمؾ ذم سم٤مب اعمت٤مسمٕم٦م رواي٦م ُمـ حيت٩م سمحديثف وطمده٤م))(.)1
ومم٤م ٟم٘مٚمف قمـ اًمٜمقوي( ،)2ومل يٕمزه ًمف ،ذم ذطمف حلدي٨م «يقؿمؽ أن يٙمقن ظمػم ُم٤مل اعمًٚمؿ
اعمًٚمؿ همٜمؿ...ش((( :)3هذا اإلؾمٜم٤مد ُمـ اعمًتٔمروم٤مت ٕن اًمرواة يمٚمٝمؿ ُمدٟمٞمقن))(.)4
فتح ايباز ،ٟالبٔ سذس:
 -1ىم٤مل ذم ُم٘مدُمتف(( :راسم ًٕم٤م :أوٌط ُم٤م يِمٙمؾ ُمـ مجٞمع ُم٤م شم٘مدم أؾمامء وأوص٤م ًوم٤م))( ،)5وُمٜمف ذم
ذطمف حلدي٨م «صمالث ُمـ يمـ ومٞمف وضمد طمالوة اإليامن...ش((( :)6طمدصمٜم٤م أيقب ،هق سمـ أيب
متٞمٛم٦م اًمًختٞم٤مين ،سمٗمتح اًمًلم اعمٝمٛمٚم٦م قمغم اًمّمحٞمح ،وطمٙمل وٛمٝم٤م ويمنه٤م))(.)7
 -0يذيمر ًمٓم٤مئػ اإلؾمٜم٤مد سم٤مظمتّم٤مر ،ويٖمٗمؾ اًمٔم٤مهر ُمٜمٝم٤م ،وىمد يْمٕمٝم٤م حت٧م قمٜمقان (وم٤مئدة) أو
(شمٜمٌٞمف) ،وىمد أؿم٤مر إمم ذًمؽ ذم ُم٘مدُمتف( ،)12وُمٜمف ذم ذطمف حلدي٨م «آيامن سمْمع وؾمتقن

( )1اًمٙمقايم٥م اًمدراري (.)03 /1
( )0ؾمٌؼ ذيمره.
( )1اًمٙمقايم٥م اًمدراري (.)22 /1
( )2اٟمٔمر :اًمتٚمخٞمص (ص.)314 :
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري ،رىمؿ .)11 /1( 17
( )4اًمٙمقايم٥م اًمدراري (.)127 /1
( )5ومتح اًمٌ٤مري (.)2 /1
( )6صحٞمح اًمٌخ٤مري ،رىمؿ .)10 /1( 14
( )7ومتح اًمٌ٤مري (.)42 /1
( )12ومتح اًمٌ٤مري (.)2 /1
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ؿمٕمٌ٦م(( :(1)« ...شمٜمٌٞمف :ذم اإلؾمٜم٤مد اعمذيمقر رواي٦م إىمران ،وهل قمٌد اهلل سمـ ديٜم٤مر قمـ أيب
ص٤مًمحٕ 8هنام شم٤مسمٕمٞم٤من وم٢من وضمدت رواي٦م أيب ص٤مًمح قمٜمف ص٤مر ُمـ اعمدسم٩م ،ورضم٤مًمف ُمـ
ؾمٚمٞمامن إمم ُمٜمتٝم٤مه ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م ،وىمد دظمٚمٝم٤م اًمٌ٤مىمقن))(.)0
عُد ٠ايكاز ،ٟيًعٝين:
-1

يؽمضمؿ ًمٚمرواة ،ويْمٌط أؾمامءهؿ وأٟمً٤مهبؿ( ،)1ىم٤مل ذم ذطمف (سم٤مب اإليامن ،وىمقل اًمٜمٌل
ط -سمٜمل اإلؾمالم قمغم مخس)(« :)2ىم٤مل ُمٕم٤مذ :اضمٚمس سمٜم٤م ٟم١مُمـ ؾم٤مقم٦مش(ُ«(( :)3مٕم٤مذشسمْمؿ اعمٞمؿ -اسمـ ضمٌؾ سمـ قمٛمرو سمـ أوس سمـ قم٤ميذ سم٤مًمٞم٤مء آظمر احلروف واًمذالاعمٕمجٛم٦م.)4())...

 -0سمتقؾمع ذم اًمؽممج٦م ،ومٞمذيمر يمؾ ُم٤ميتٕمٚمؼ سم٤مًمراوي) ،(5ىم٤مل ذم ذطمف ًمـ(سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل
ط« :-سمٜمل اإلؾمالم قمغم مخسش)( :)6يمت٥م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز إمم قمدي سمـ قمدي« :إنًمإليامن ومرائض...ش((( :)7أُم٤م قمدي ومٝمق :اسمـ قمدي سمٗمتح اًمٕملم ومٞمٝمام ،اسمـ قمٛمػمة سمٗمتح
اًمٕملم...اًمت٤مسمٕمل ،روى قمـ أسمٞمف وقمٛمف اًمٕمرس سمـ قمٛمػمة ،ومه٤م صح٤مسمٞم٤من ،وقمٜمف احلٙمؿ
وهمػمه ُمـ اًمت٤مسمٕملم وهمػمهؿ ،ىم٤مل اًمٌخ٤مري :هق ؾمٞمد أهؾ اجلزيرة ،وي٘م٤مل :اظمتٚمٗمقا ذم أٟمف
صح٤ميب أم ٓ ،واًمّمحٞمح أٟمف شم٤مسمٕمل ،وؾمٌ٥م آظمتالف :أٟمف روى أطم٤مدي٨م قمـ اًمٜمٌل
طُ -مرؾمٚم٦م ،ومٔمٜمف سمٕمْمٝمؿ صح٤مسم ًٞم٤م ،ويم٤من قمدي قم٤مُمؾ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز قمغم( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري ،رىمؿ .)11 /1( 7
( )0ومتح اًمٌ٤مري (.)31 /1
( )1اٟمٔمر :إرؿم٤مد اًمً٤مري ( ،)21 /1سملم اإلُم٤مُملم اًمٕمٞمٜمل واسمـ طمجر (ص)165 :
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)12 /1
( )3اعمّمدر ٟمٗمًف (.)11 /1
( )4قمٛمدة اًم٘م٤مري(.)113 /1
( )5سملم اإلُم٤مُملم اًمٕمٞمٜمل واسمـ طمجر (ص.)165 :
( )6ؾمٌؼ ذيمره.
( )7صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)11 /1
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اجلزيرة واعمقصؾ ،واؾمتٕمامل قمٛمر ًمف يدل قمغم أٟمف ٓ صحٌ٦م ًمف ،وشمقذم :ؾمٜم٦م قمنميـ
وُمئ٦م...وًمٞمس ًمف ذم اًمّمحٞمحلم رء.)1())...
 -1يِمػم إمم ًمٓم٤مئػ اإلؾمٜم٤مد حت٧م قمٜمقان (سمٞم٤من ًمٓم٤مئػ اإلؾمٜم٤مد) ،وُمٜمف ذم ذطمف حلدي٨م
«يقؿمؽ أن يٙمقن ظمػم ُم٤مل اعمًٚمؿ همٜمؿ...ش(ُ(( :)0مٜمٝم٤م :أن هذا اإلؾمٜم٤مد يمٚمف ُمدٟمٞمقن،
وُمٜمٝم٤م :أن ومٞمف ومرد حتدي٨م واًمٌ٤مىمل قمٜمٕمٜم٦م ،وُمٜمٝم٤م :أن ومٞمف صح٤ميب اسمـ صح٤ميب))(.)1
إزغاد ايطاز ،ٟيًكططالْ:ٞ
 -1اًمتٕمريػ سم٤مًمرواة سم٤مظمتّم٤مر سمام يٛمٞمزهؿ( ،)2وىمد يٙمرر ذًمؽ يمٚمام ُمر ذيمرهؿ وًمق سمٙمٚمٛم٦م
يمذيمر ٟمًٌتٝمؿ ،ىم٤مل ذم ذطمف حلدي٨م اًمٜمٞم٤مت(:)3
((«أٟمف ؾمٛمع قمٚم٘مٛم٦مش أسم٤م واىمد سم٤مًم٘م٤مف «اسمـ وىم٤مصش سمتِمديد اًم٘م٤مف «اًمٚمٞمثلش سم٤معمثٚمث٦م ٟ-مًٌ٦م
إمم ًمٞم٨م سمـ سمٙمروذ ،-وذيمره اسمـ ُمٜمده ذم اًمّمح٤مسم٦م ،وهمػمه ذم اًمت٤مسمٕملم اعمتقرم سم٤معمديٜم٦م أي٤مم
قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان« ،ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبش سمـ ٟمٗمٞمؾ -سمْمؿ اًمٜمقن وومتح
اعمتقرم ؾمٜم٦م صمالث وقمنميـ .)4())--
اًمٗم٤مء-
َّ
 -2ىمد يذيمر أطم٤مدي٨م اًمرواي إذا يم٤من ُم٘مالً ،يم٘مقًمف ذم ذطمف حلدي٨م «سم٤ميٕمقين قمغم أن ٓ
شمنميمقا سم٤مهلل ؿمٞم ًئ٤مش(«(( :)5أن قمٌ٤مدةش سمْمؿ اًمٕملم «سمـ اًمّم٤مُم٧مش سمـ ىمٞمس إٟمّم٤مري
اخلزرضمل اعمتقرم سم٤مًمرُمٚم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وصمالصملم ،وهق اسمـ اصمٜمتلم وؾمٌٕملم ؾمٜم٦م ،وىمٞمؾ :ذم

( )1قمٛمدة اًم٘م٤مري(.)111 ،112 /1
( )0ؾمٌؼ ذيمره.
( )1قمٛمدة اًم٘م٤مري(.)140 /1
(ُ )2مٜمٝم٩م اًمٕمالُم٦م اًم٘مًٓمالين ذم يمت٤مسمف (ص.)32 :
( )3ؾمٌؼ ذيمره.
( )4إرؿم٤مد اًمً٤مري (.)31 /1
( )5صحٞمح اًمٌخ٤مري ،رىمؿ .)6 /1( 5
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ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م ؾمٜم٦م مخس وأرسمٕملم ،وًمف ذم اًمٌخ٤مري شمًٕم٦م أطم٤مدي٨م «هنع هللا يضر ويم٤من ؿمٝمد
سمدراش أي :وىمٕمتٝم٤م))(.)1
ً
 -1يذيمر ًمٓم٤مئػ اإلؾمٜم٤مد ،ويٙمثر ومٞمٝم٤م اًمٜم٘مؾ قمـ اًمٕمٞمٜملٓ 8قمتٜم٤مئف سمذًمؽ( ،)0ىم٤مل ذم ذطمف
حلدي٨م «ي٤م رؾمقل اهلل يمٞمػ ي٠مشمٞمؽ اًمقطمل؟...ش((( :)1رواة هذا احلدي٨م ُمدٟمٞمقن إٓ ؿمٞمخ
اعم١مًمػ ،وومٞمف شم٤مسمٕمٞم٤من))(.)2

املطًب ايجايح
املتٕٛ
أمجع إئٛم٦م اًمنماح قمغم اًمٕمٜم٤مي٦م سمٛمتـ احلدي٨م اًمنميػ ،ومجٛمٕمقا سملم ُم٤م فم٤مهره
اًمتٕم٤مرض ،واقمتٜمقا سمتخري٩م إطم٤مدي٨م واإلؿم٤مرة إمم ُمقاوٕمٝم٤م ذم اًمٌخ٤مري ويمت٥م اًمًٜم٦م،
واؿمؽمط اسمـ طمجر اًمّمح٦م أو احلًـ ذم ذًمؽ ،ووصؾ اعمٕمٚم٘م٤مت واعمقىمقوم٤مت ،وواوم٘مف
اًم٘مًٓمالين ذم ذًمؽ ،وىمد أورد اًمٙمرُم٤مين واًمٕمٞمٜمل إؿمٙم٤مٓت ذم احلدي٨م صمؿ أضم٤مسمقا قمٜمٝم٤م،
واقمتٜمك اًمٙمرُم٤مين واًم٘مًٓمالين سم٤مإلؿم٤مرة إمم اظمتالف اًمٜمًخ ،صمؿ شمٗمرد اًمٙمرُم٤مين سمتّمحٞمح
اًمرواي٤مت واإلؿم٤مرة إمم اصٓمالطم٤مت اعمحدصملم ،وشمٗمرد اًم٘مًٓمالين سمْمٌط اًمرواي٤مت ُمٕمتٛمدً ا قمغم
اًمٜمًخ٦م اًمٞمقٟمٞمٜمٞم٦م.
ايهٛانب ايدزاز ،ٟيًهسَاْ:ٞ
 -1أؿم٤مر ذم ُم٘مدُمتف إمم أٟمف ذح ضم٤مُمع ٓصٓمالطم٤مت اعمحدصملم( ،)3وُمٜمف ذطمف حلدي٨م «أول

( )1إرؿم٤مد اًمً٤مري (.)77 /1
(ُ )0مٜمٝم٩م اًمٕمالُم٦م اًم٘مًٓمالين ذم يمت٤مسمف (ص.)32 :
( )1ؾمٌؼ ذيمره.
( )2إرؿم٤مد اًمً٤مري (.)41 /1
( )3اٟمٔمر :اًمٙمقايم٥م اًمدراري (.)2 /1
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ُم٤م سمدئ سمف رؾمقل اهلل -طُ -مـ اًمقطمل اًمرؤي٤م اًمّم٤محل٦م...ش(( (( :)1شم٤مسمٕمف قمٌد اهلل) أي:
اًمتٜمٞمز ...وهذا أول ُمقوع ضم٤مء ومٞمف ذيمر اعمت٤مسمٕم٦م ،واًمٌخ٤مري ىمد أيمثر ذيمر اعمت٤مسمٕم٦م ذم
صحٞمحف))(.)0
أيْم٤م ىمقًمف ذم ذطمف طمدي٨م «يم٤من رؾمقل اهلل -ط -يٕم٤مًم٩م ُمـ اًمتٜمزيؾ ؿمدة...ش (:)1
وُمٜمف ً
((اقمٚمؿ أٟمف ضمرت قم٤مدة أهؾ احلدي٨م سمحذف (ىم٤مل) وٟمحقه ،ومٞمام سملم رضم٤مل اإلؾمٜم٤مد ذم
اخلط ويمت٤مسم٦م (صمٜم٤م) ُمٙم٤من طمدصمٜم٤م...ومٞمٜمٌٖمل ًمٚم٘م٤مرئ أن يٚمٗمظ سمـ(ىم٤مل) ،و (طمدصمٜم٤م) ))(.)2
 -2ذيمر ُمـ ُمٜمٝمجف ذم ُم٘مدُمتف(( :اإلؿم٤مرة إمم ُم٤م يًتٗم٤مد ...وشمّمحٞمح اًمرواي٤مت))( ،)3وُمٜمف ذم
ذم ذطمف طمدي٨م «أول ُم٤م سمدئ سمف رؾمقل اهلل -طُ -مـ اًمقطمل...ش((( :)4ىم٤مل اخلٓم٤ميب:
صقاسمف اعمٕمدم –سمحذف اًمقاوٕ 8-ن اعمٕمدوم ٓ يدظمؾ حت٧م آٟمٗمٕم٤مل...أىمقل وًم٘مقًمف:
شمٙمً٥م اعمٕمدوم شم٘مريرات مخً٦م ،اًمتٞمٛمل :مل يّم٥م اخلٓم٤ميب إذ طمٙمؿ قمغم اًمٚمٗمٔم٦م اًمّمحٞمح٦م
سم٤مخلٓم٠م 8وم٢من اًمّمقاب ُم٤م اؿمتٝمر سملم أصح٤مب احلدي٨م ورواه اًمرواة))(.)5
-3

يذيمر اظمتالف اًمٜمًخ( ،)6وُمٜمف ذطمف حلدي٨م «يم٤من رؾمقل اهلل -ط -يٕم٤مًم٩م ُمـ اًمتٜمزيؾ
ؿمدة...ش((( :)7ىمقًمف« :وم٠مٟم٤م أطمريمٝمام ًمؽش وذم سمٕمض اًمٜمًخ «ًمٙمؿش))(.)12

( )1ؾمٌؼ ذيمره.
( )0اًمٙمقايم٥م اًمدراري (.)21 /1
( )1ؾمٌؼ ذيمره.
( )2اًمٙمقايم٥م اًمدراري (.)23 /1
( )3اعمّمدر ٟمٗمًف (.)2 /1
( )4ؾمٌؼ ذيمره.
( )5اًمٙمقايم٥م اًمدراري (.)15 /1
( )6اعمّمدر ٟمٗمًف (.)2 /1
( )7ؾمٌؼ ذيمره.
( )12اًمٙمقايم٥م اًمدراري (.)25 /1
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 -4يقرد اإلؿمٙم٤مٓت وجيٞم٥م قمٜمٝم٤م ،وُمٜمف ذطمف طمدي٨م اًمٜمٞم٤مت ((( :)1وم٢من ىمٚم٧م :اًمٜمٞم٤مت مجع
ىمٚم٦م يم٤مٕقمامل ،وهل ًمٚمٕمنمة ومام دوهن٤م ًمٙمـ اعمٕمٜمك أن يمؾ قمٛمؾ إٟمام هق سمٜمٞم٦م ،ؾمقاء يم٤من
ىمٚمٞم ً
يمثػما ،ىمٚم٧م :اًمٗمرق سم٤مًم٘مٚم٦م واًمٙمثرة 8إٟمام هق ذم اًمٜمٙمرات ٓ ذم اعمٕم٤مرف))(.)0
ال أو ً
 -5ىم٤مل ذم ُم٘مدُمتف(( :واًمتٚمٗمٞمؼ سملم إطم٤مدي٨م ،اعمتٜم٤مومٞم٦م اًمٔمقاهر ،واًمتقومٞمؼ سمٞمٜمٝم٤م وسملم
اًمؽماضمؿ اعمًتقرة قمـ أيمثر اًمْمامئر))( ،)1وُمٜمف ذم ذطمف طمدي٨م «إن أشم٘م٤ميمؿ وأقمٚمٛمٙمؿ
سم٤مهلل أٟم٤مش((( : )2وم٢من ىمٚم٧م ٓ :شمٕمٚمؼ ًمٚمحدي٨م سم٤مجلزء اًمث٤مين ُمـ اًمؽممج٦م ،وهق أن اعمٕمروم٦م ومٕمؾ
اًم٘مٚم٥م ،وٓ دًٓم٦م قمٚمٞمف ٓ ،دًٓم٦م ووٕمٞم٦م وٓ قم٘مٚمٞم٦م ،ىمٚم٧م :يٛمٙمـ أن يقضمف وإن يم٤من
اطمتامًٓ سمٕمٞمدً ا سم٠مٟمف يدل قمٚمٞمف سمحً٥م اًمًٞم٤مقً 8مٞمتج٤موب ـمروم٤م اًمٙمالُملم ،أي :عم٤م أرادوا أن
يزيدوا أقمامهلؿ قمغم قمٛمؾ رؾمقل اهلل ىم٤مل رؾمقل اهلل هلؿ ٓ :يتٝمٞم٠م ًمٙمؿ ذًمؽٕ 8ين أقمٚمٛمٙمؿ
واًمٕمٚمؿ ُمـ مجٚم٦م إومٕم٤مل ،سمؾ أذومٝم٤م ٕٟمف قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م وإن ي٘م٤مل :سم٠من همروف أن يٌلم
اًمِمؼ إول ُمـ اًمؽممج٦م سم٤محلدي٨م ،واًمث٤مين سم٤مًم٘مرآن))(.)3
فتح ايباز ،ٟالبٔ سذس:
 -1أؿم٤مر إمم ُمٜمٝمجف ذم اًمتخري٩م ذم ُم٘مدُمتف واؿمؽمط اًمّمح٦م ،أو احلًـ ذم ذًمؽ( ،)4وُمٜمف ذطمف
ذطمف طمدي٨م «زُمٚمقينش((( :)5ىمقًمف( :شم٤مسمٕمف) اًمْمٛمػم يٕمقد قمغم :حيٞمك سمـ سمٙمػم ،وُمت٤مسمٕم٦م
قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ قمـ اًمٚمٞم٨م هذه قمٜمد اعم١مًمػ ذم ىمّم٦م ُمقؾمك ،وومٞمف ُمـ اًمٚمٓم٤مئػ ىمقًمف:
قمـ اًمزهري ؾمٛمٕم٧م قمروة ،ىمقًمف :وأسمق ص٤مًمح ،هق قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح يم٤مشم٥م اًمٚمٞم٨م ،وىمد

( )1ؾمٌؼ ذيمره.
( )0اًمٙمقايم٥م اًمدراري (.)16 /1
( )1اًمٙمقايم٥م اًمدراري (.)2/1
( )2ؾمٌؼ ذيمره.
( )3اًمٙمقايم٥م اًمدراري (.)111 /1
( )4ومتح اًمٌ٤مري (.)2 /1
( )5صحٞمح اًمٌخ٤مري ،رىمؿ .)5 /1( 2
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أيمثر اًمٌخ٤مري قمٜمف ُمـ اعمٕمٚم٘م٤مت ،وقمٚمؼ قمـ اًمٚمٞم٨م مجٚم٦م يمثػمة ُمـ أومراد أيب ص٤مًمح قمٜمف))(.)1
وقمزوه رواي٦م قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح قمـ اًمٚمٞم٨م هلذا احلدي٨م ،ىم٤مل(( :أظمرضمٝم٤م يٕم٘مقب سمـ
ؾمٗمٞم٤من ذم شم٤مرخيف))(.)0
 -0ىم٤مل ذم ُم٘مدُمتف(( :أصؾ ُم٤م اٟم٘مٓمع ُمـ ُمٕمٚم٘م٤مشمف وُمقىمقوم٤مشمف))( ،)1وُمٜمف ذطمف حلدي٨م
«زُمٚمقينش((( :)2ىمقًمف :ىم٤مل :اسمـ ؿمٝم٤مب ،وأظمؼمين أسمق ؾمٚمٛم٦م ،إٟمام أشمك سمحرف اًمٕمٓمػ8
ًمٞمٕمٚمؿ أٟمف ُمٕمٓمقف قمغم ُم٤م ؾمٌؼ...وأظمٓم٠م ُمـ زقمؿ أن هذا ُمٕمٚمؼ ،وإن يم٤مٟم٧م صقرشمف
صقرة اًمتٕمٚمٞمؼ ،وًمق مل يٙمـ ذم ذًمؽ إٓ صمٌقت اًمقاو اًمٕم٤مـمٗم٦م ،وم٢مهن٤م داًم٦م قمغم شم٘مدم رء
قمٓمٗمتف ،وىمد شم٘مدم ىمقًمف :قمـ سمـ ؿمٝم٤مب ،قمـ قمروة ،ومً٤مق احلدي٨م إمم آظمره ،صمؿ ىم٤مل:
ىم٤مل سمـ ؿمٝم٤مب ،أي :سم٤مًمًٜمد اعمذيمقر ،وأظمؼمين أسمق ؾمٚمٛم٦م سمخؼم آظمر ،وهق يمذا))(.)3
 -1ىم٤مل ذم ُم٘مدُمتف(( :أورد ُم٤م اؾمتٗمدشمف ُمـ يمالم إئٛم٦م ُمع آقمتٜم٤مء سم٤مجلٛمع سملم ُم٤م فم٤مهره
اًمتٕم٤مرض ُمع همػمه))( ،)4وُمٜمف ذم ذطمف طمدي٨م «أي اًمٕمٛمؾ أومْمؾش((( :)5وم٢من ىمٞمؾ :يمٞمػ
اجلٛمع سملم هذه أي٦م( ،)6وطمدي٨م «ًمـ يدظمؾ أطمديمؿ اجلٜم٦م سمٕمٛمٚمفش؟ وم٤مجلقاب :أن اعمٜمٗمل
ذم احلدي٨م دظمقهل٤م سم٤مًمٕمٛمؾ اعمجرد قمـ اًم٘مٌقل ،واعمثٌ٧م ذم أي٦م دظمقهل٤م سم٤مًمٕمٛمؾ اعمت٘مٌؾ،
واًم٘مٌقل إٟمام حيّمؾ سمرمح٦م اهلل ،ومٚمؿ حيّمؾ اًمدظمقل إٓ سمرمح٦م اهلل))(.)7

( )1ومتح اًمٌ٤مري (.)06 /1
( )0اعمّمدر ٟمٗمًف (.)06 /1
( )1اعمّمدر ٟمٗمًف (.)2 /1
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري ،رىمؿ .)5 /1( 2
( )3ومتح اًمٌ٤مري (.)06 /1
( )4اعمّمدر ٟمٗمًف (.)2 /1
( )5صحٞمح اًمٌخ٤مري ،رىمؿ .)12 /1( 04
( )6ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡوشمٚمؽ اجلٜم٦م اًمتل أورصمتٛمقه٤م سمام يمٜمتؿ شمٕمٛمٚمقنﱠ[اًمزظمرف.]50 :
( )7ومتح اًمٌ٤مري (.)56 /1
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عُد ٠ايكاز ،ٟيًعٝين:
ُم٘متٍما ذم اًمٖم٤مًم٥م قمغم اًمٙمت٥م اًمًت٦م،
 -1يذيمر ُمقاوع احلدي٨م ذم اًمٌخ٤مري وُمـ أظمرضمف(،)1
ً
واعمقـم٠م ،وُمٜمف ذم ذطمف طمدي٨م «يقؿمؽ أن يٙمقن ظمػم ُم٤مل اعمًٚمؿ همٜمؿ...ش((( :)0هذا ُمـ
أومراد اًمٌخ٤مري قمـ ُمًٚمؿ ،ورواه هٝمٜم٤م قمـ اًم٘مٕمٜمٌل ،وذم اًمٗمتـ( :)1قمـ اسمـ يقؾمػ ،وذم
إؾمٜم٤مد اًمٙمت٤مب :قمـ إؾمامقمٞمؾ صمالصمتٝمؿ( ،)2قمـ ُم٤مًمؽ سمف ،وذم اًمرىم٤مق( ،)3وقمالُم٤مت اًمٜمٌقة(:)4
قمـ أيب ٟمٕمٞمؿ قمـ اعم٤مضمِمقن قمـ قمٌد اًمرمحـ سمف ،وهق ُمـ أطم٤مدي٨م ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م(،)5
أظمرضمف أسمق داود( ،)6واًمٜمً٤مئل))(.)12()7
 -0يقرد إؿمٙم٤مٓت ذم احلدي٨م صمؿ جيٞم٥م قمٜمٝم٤م( ،)11وُمٜمف ذطمف حلدي٨م «أن رؾمقل اهلل -ط-
ُمر قمغم رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر وهق يٕمظ أظم٤مه...ش ((( :)10وم٢من ىمٚم٧م :إذا يم٤من احلٞم٤مء سمٕمض اإليامن
( )1اٟمٔمرُ :مٜم ٝم٩م اًمٕمٞمٜمل ذم خمتٚمػ احلدي٨م (دراؾم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م قمغم يمت٤مسمف قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري) (ص،)25 :
ًمًٛمػمة إسمراهٞمؿ محدان أظمزيؼ (سمح٨م ُم٤مضمًتػم) ،1212 ،اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م /همزة.
( )0ؾمٌؼ ذيمره.
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري رىمؿ .)31 /7( 5266
( )2اعمّمدر ٟمٗمًف ،رىمؿ  )11 /1(17قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمٛم٦م ،رىمؿ  )105 /2( 1122قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب أويس ،رىمؿ
 )31 /7( 5266قمـ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ.
( )3اعمّمدر ٟمٗمًف ،رىمؿ .)122 /6( 4273
( )4اعمّمدر ٟمٗمًف ،رىمؿ .)176 /2( 1422
( )5اعمقـم٠م ،رىمؿ  ،)1211 /3( 565 /1336عم٤مًمؽ سمـ أٟمس إصٌحل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد ُمّمٓمٗمك إقمٔمٛملُ ،م١مؾمً٦م زايد آل
هنٞم٤من ًمألقمامل اخلػمي٦م  -أسمق فمٌل  -اإلُم٤مرات ،ط 1203 ،1هـ  0222 -م.
( )6ؾمٜمـ أيب داود رىمؿ  2045يمت٤مب اًمٗمتـ واعمالطمؿ  /سم٤مب ُم٤م يرظمص ومٞمف ُمـ اًمٌداوة ذم اًمٗمتٜم٦م (ٕ ،)121 /2يب داود ؾمٚمٞمامن
ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م ،صٞمدا.
( )7اًمًٜمـ اًمّمٖمرى ًمٚمٜمً٤مئل ،رىمؿ  3214يمت٤مب اإليامن وذائٕمف  /سم٤مب اًمٗمرار سم٤مًمديـ ُمـ اًمٗمتـ (ٕ ،)101 /6يب قمٌد
اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜمً٤مئل ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق همدةُ ،مٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م – طمٚم٥م ،ط1224 ،0هـ.
( )12قمٛمدة اًم٘م٤مري(.)140 /1
(ٟ )11مص قمغم ذًمؽ ذم ُم٘مدُمتف ،اٟمٔمر :إرؿم٤مد اًمً٤مري (.)0 /1
( )10صحٞمح اًمٌخ٤مري ،رىمؿ .)12 /1( 02
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اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ذوح صحٞمح اًمٌخ٤مري (اًمٙمقايم٥م اًمدراري........،

إقمداد :اًمٌ٤مطمث٦م .أؾمامء سمٜم٧م محد سمـ إسمراهٞمؿ اًمِمتقي

وم٢من اٟمتٗمك احلٞم٤مء اٟمتٗمك سمٕمض اإليامن ،وإذا اٟمتٗمك سمٕمض اإليامن اٟمتٗمك طم٘مٞم٘م٦م اإليامن ،ومٞمٜمت٩م
ِ
يًتح ،واٟمتٗم٤مء اإليامن يمٗمر .ىمٚم٧مٟ ٓ :مًٚمؿ صدق
ُمـ هذه اعم٘مدُم٤مت اٟمتٗم٤مء اإليامن قمٛمـ مل
يمقن احلٞم٤مء ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اإليامنٕ ،ن اعمٕمٜمك :وم٢من احلٞم٤مء ُمـ ُمٙمٛمالت اإليامن ،وٟمٗمل اًمٙمامل
ٓ يًتٚمزم ٟمٗمل احل٘مٞم٘م٦م))(.)1
إزغاد ايطاز ،ٟيًكططالْ:ٞ
((ُمقوح٤م ُمِمٙمٚمف ،وم٤م ًحت٤م ُم٘مٗمٚمف))( ،)0وُمٜمف ذم ذطمف طمدي٨م هرىمؾ(:)1
 -1ىم٤مل ذم ُم٘مدُمتف:
ً
((وم٢من ىمٚم٧م :اًمٕمٓمػ ُمِمٙمؾٟٕ 8مف ي٘متيض شم٘مٞمٞمد اًمتالوة سمتقًمٞمف...أضمٞم٥م :سم٠مٟمف إٟمام هق
ُمٕمٓمقف قمغم جمٛمقع اجلٛمٚم٦م اعمِمتٛمٚم٦م قمغم اًمنمط واجلزاء ٓ قمغم اجلزاء وم٘مط ،وىمٞمؾ :إٟمف -
ط -مل يرد اًمتالوة ،سمؾ أراد خم٤مـمٌتٝمؿ سمذًمؽ ،وطمٞمٜمئذ ومال إؿمٙم٤مل))(.)2
 -0يٛمٞمز اظمتالف اًمرواي٤مت سمٖمػممه٤م( ،)3وُمٜمف ذطمف حلدي٨م »أول ُم٤م سمدئ سمف رؾمقل اهلل -ط-
طُ -مـ اًمقطملً«(( :)4(«...مٞمتٜمل (أيمقن طم ًٞم٤م إذ خيرضمؽ ىمقُمؽ) ُمـ ُمٙم٦مش ،واؾمتٕمٛمؾ
(إذ) ذم اعمًت٘مٌؾ يم٢مذا قمغم طمد :ﱡﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﱠ[ؾمقرة ُمريؿ ،.]17 :ىم٤مل
اسمـ ُم٤مًمؽ :وهق صحٞمح ،وشمٕم٘مٌف اًمٌٚم٘مٞمٜمل سم٠من اًمٜمح٤مة ُمٜمٕمقا وروده وأوًمقا ُم٤م فم٤مهره ذًمؽ،
وم٘م٤مًمقا ذم ُمثؾ هذا :اؾمتٕمٛمؾ اًمّمٞمٖم٦م اًمداًم٦م قمغم اعميض ًمتح٘مؼ وىمققمف ،وم٠مٟمزًمقه ُمٜمزًمتف،
وي٘مقي ذًمؽ هٜم٤م أن ذم رواي٦م اًمٌخ٤مري ذم اًمتٕمٌػم «طملم خيرضمؽ ىمقُمؽش وهق قمغم ؾمٌٞمؾ
اعمج٤مز يم٤مٕول))(.)5

( )1قمٛمدة اًم٘م٤مري(.)155 /1
( )0إرؿم٤مد اًمً٤مري (.)1 /1
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري ،رىمؿ.)6 /1( 5
( )2إرؿم٤مد اًمً٤مري (.)62 /1
(ٟ )3مص قمغم ذًمؽ ذم ُم٘مدُمتف ،اٟمٔمر :اعمّمدر ٟمٗمًف (.)0 /1
( )4ؾمٌؼ ذيمره.
( )5إرؿم٤مد اًمً٤مري (.)44 /1
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 -1يّمؾ اعمٕمٚم٘م٤مت سمذيمر ُمقاوٕمٝم٤م ذم يمت٥م اًمًٜم٦م سم٢مجي٤مز(ٟ ،)1مص قمغم ذًمؽ ذم ُم٘مدُمتف( ،)0وُمٜمف
وُمٜمٝم٤مضم٤مش(.)1
ذطمف طمدي٨م :ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس« :ذقم ً٦م
ً
((وهذا اًمتٕمٚمٞمؼ وصٚمف قمٌد اًمرزاق ذم شمٗمًػمه( ،)2سمًٜمد صحٞمح))(.)3
 -2ىم٤مل ذم ُم٘مدُمتف :ومل أحت٤مش ذم وٌط اًمقاوح(ُ ،)4مٕمتٛمدً ا قمغم اًمٜمًخ٦م اًمٞمقٟمٞمٜمٞم٦م( ،)5وومروقمٝم٤م
وهمػمه٤م ُمـ اًمرواي٤مت واًمنموح( ،)6وُمٜمف ذم ذطمف حلدي٨م« :ي٤م رؾمقل اهلل يمٞمػ ي٠مشمٞمؽ
اًمقطمل؟...ش((( :)7يٗمّمؿ ُمـ سم٤مب ضب ييب...ويروى «ومٞمٗمّمؿش سمْمؿ اًمٞم٤مء ويمن
اًمّم٤مدُ ،مـ أومّمؿ اعمٓمر إذا أىمٚمع...وذم رواي٦م أظمرى ذم اًمٞمقٟمٞمٜمٞم٦م(« :)12ومٞمٗمّمؿش سمْمؿ أوًمف
وومتح صم٤مًمثفُ ،مٌٜمٞم٤م ًمٚمٛمٗمٕمقل ،واًمٗم٤مء قم٤مـمٗم٦م))(.)11
املطًب ايسابع
ايفٛا٥د ٚاآلداب ٚاملٛاعغ

( )1اٟمٔمرُ :مٜمٝم٩م اًمٕمالُم٦م اًم٘مًٓمالين ذم يمت٤مسمف (ص.)30 :
( )0إرؿم٤مد اًمً٤مري (.)1 /1
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)11 /1
( )2شمٗمًػم قمٌد اًمرزاق ،رىمؿ ٕ ،)00 /0( 501يب سمٙمر قمٌد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،حت٘مٞمؼ :د.حمٛمقد قمٌده،
ط1217 ،1هـ.
( )3إرؿم٤مد اًمً٤مري (.)67 /1
( )4اٟمٔمر :إرؿم٤مد اًمً٤مري (.)1 /1
( )5ىم٤مل اًم٘مًٓمالين ذم إرؿم٤مد اًمً٤مري ((( :)21 /1وضمد اجلزء إول ُمـ أصؾ اًمٞمقٟمٞمٜمل اعمذيمقر يٜم٤مدى قمٚمٞمف ًمٚمٌٞمع سمًقق
اًمٙمت٥م ،ومٕمرف وأطمي إزم سمٕمد وم٘مده أزيد ُمـ مخًلم ؾمٜم ً٦م ،وم٘م٤مسمٚم٧م قمٚمٞمف ُمتـ ذطمل هذا ،ومٙمٛمٚم٧م ُم٘م٤مسمٚمتل قمٚمٞمف مجٞمٕمف
طمً٥م اًمٓم٤مىم٦م)).
( )6اٟمٔمرُ :مٜمٝم٩م اًمٕمالُم٦م اًم٘مًٓمالين ذم يمت٤مسمف (ص.)21 :
( )7ؾمٌؼ ذيمره.
( )12صحٞمح اًمٌخ٤مري رىمؿ .)4 /1( 0
( )11إرؿم٤مد اًمً٤مري (.)36 /1
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اقمتٜمك إئٛم٦م يمٚمٝمؿ سمذيمر ومقائد احلدي٨م ذم ذوطمٝمؿ ،وأو٤مف اًمٙمرُم٤مين واسمـ طمجر إمم
ذًمؽ قمٜم٤ميتٝمؿ سمذيمر اًمٗمقائد احلديثٞم٦م اعمتٜمٞم٦م.
ايهٛانب ايدزاز ،ٟيًهسَاْ:ٞ
 -1أؿم٤مر ذم ذم ُم٘مدُمتف إمم شمٕمروف ًمٚمٗمقائد احلديثٞم٦م( ،)1وأيمثر ومٞمٝم٤م اًمٜم٘مؾ قمـ اًمٜمقوي ذم
اًمتٚمخٞمص واعمٜمٝم٤مج ،وىمد يٜم٘مؾ قمٜمف ويٕمزو وىمد ٓيٕمزو ًمف ،وُمٜمف ذم ذطمف طمدي٨م «أول
ُم٤م سمدئ سمف رؾمقل اهلل -طُ -مـ اًمقطمل اًمرؤي٤م اًمّم٤محل٦م...ش( :)0ومم٤مٟم٘مٚمف قمـ اًمٜمقوي(،)1
ومل يٕمزه إًمٞمف ذم ذطمف حلدي٨م «أول ُم٤م سمدئ سمف رؾمقل اهلل -طُ -مـ اًمقطمل..ش(:)2
((ومٞمف :أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛمٕمٚمؿ أن حيت٤مط ذم شمٜمٌٞمف اعمتٕمٚمؿ واإلطمْم٤مر سمٛمج٤مُمع ىمٚمٌف))( .)3ومم٤م
قمزاه إًمٞمف ذم ذطمف حلدي٨م «يم٤من رؾمقل اهلل -ط -أضمقد اًمٜم٤مس..ش((( :)4اًمٜمقوي( :)5وذم
وذم احلدي٨م ومقائد يمثػمة ُمٜمٝم٤م احل٨م قمغم اجلقد واإلومْم٤مل.)6())...
 -0أؿم٤مر ذم ُم٘مدُمتف إمم شمٕمروف ًممداب واًمدىم٤مئؼ( ،)7وُمٜمف ذم ذطمف حلدي٨م «أول ُم٤م سمدئ سمف
رؾمقل اهلل -طُ -مـ اًمقطمل...ش(:)12
((احلٙمٛم٦م ذم اًمٖمط :ؿمٖمٚمف قمـ آًمتٗم٤مت ،واعمٌ٤مًمٖم٦م ذم أُمره سم٢مطمْم٤مر ىمٚمٌف عم٤م ي٘مقل ًمف ويمرره
صمال ًصم٤م ُمٌ٤مًمٖم٦م ذم اًمتثٌ٧م))(.)1
( )1اٟمٔمر :اًمٙمقايم٥م اًمدراري (.)2 /1
( )0ؾمٌؼ ذيمره.
( )1اٟمٔمر :اًمتٚمخٞمص (ص.)132 :
( )2ؾمٌؼ ذيمره.
( )3اًمٙمقايم٥م اًمدراري ()12 /1
( )4صحٞمح اًمٌخ٤مري ،رىمؿ .)6 /1( 4
( )5اٟمٔمر :ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ (.)47 /13
( )6اًمٙمقايم٥م اًمدراري (.)30 /1
( )7اعمّمدر ٟمٗمًف (.)2 /1
( )12ؾمٌؼ ذيمره.
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فتح ايباز ،ٟالبٔ سذس:
 -1يِمػم ذم ذطمف إمم اًمٗمقائد ذم اعمتـ ،وىمد أؿم٤مر إمم ذًمؽ ذم ُم٘مدُمتف( ،)0وُمٜمف ذم ذطمف
حلدي٨م «سمٜمل اإلؾمالم قمغم مخس...ش((( :)1وم٤مئدة :اؾمؿ اًمرضمؾ اًمً٤مئؾ طمٙمٞمؿ ذيمره
اًمٌٞمٝم٘مل))(.)2
 -2ىم٤مل ذم ُم٘مدُمتف(( :أورد ُم٤م اؾمتٗمدشمف ُمـ يمالم إئٛم٦م مم٤م اؾمتٜمٌٓمقه ُمـ ذًمؽ اخلؼمُ...مـ
اعمقاقمظ...وأدابُ...م٘متٍما قمغم اًمراضمح))( ،)3وُمٜمٝم٤م ذم ذطمف حلدي٨م «صمالث ُمـ يمـ
ً
ومٞمف...ش((( :)4وم٤مئدة :ومٞمف إؿم٤مرة إمم اًمتحكم سم٤مًمٗمْم٤مئؾ واًمتخكم قمـ اًمرذائؾ))(.)5
عُد ٠ايكاز ،ٟيًعٝين:
ىمد يتٓمرق إمم ذيمر اًمٗمقائد ذم اًمنمح ،وُمٜمف ذم ذطمف حلدي٨م «ٓ ي١مُمـ أطمديمؿ طمتك
أيمقن أطم٥م إًمٞمف ُمـ واًمده ووًمدهش((( :)6وم٤مئدة اًم٘مًؿ :شم٠ميمٞمد اًمٙمالم سمف ،ويًتٗم٤مد ُمٜمف ضمقاز
اًم٘مًؿ قمغم إُمر اعمٌٝمؿ شمقيمٞمدً ا ،وإن مل يٙمـ هٜم٤مك ُمـ يًتدقمل احلٚمػ))(.)7
إزغاد ايطاز ،ٟيًكططالْ:ٞ

( )1اًمٙمقايم٥م اًمدراري (.)12 /1
( )0ومتح اًمٌ٤مري (.)2 /1
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري ،رىمؿ .)11 /1( 6
( )2ومتح اًمٌ٤مري (.)27 /1
( )3اعمّمدر ٟمٗمًف (.)2 /1
( )4ؾمٌؼ ذيمره.
( )5ومتح اًمٌ٤مري (.)41 /1
( )6صحٞمح اًمٌخ٤مري ،رىمؿ .)10 /1( 11
( )7قمٛمدة اًم٘م٤مري(.)121 ،122 /1
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اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ذوح صحٞمح اًمٌخ٤مري (اًمٙمقايم٥م اًمدراري........،

إقمداد :اًمٌ٤مطمث٦م .أؾمامء سمٜم٧م محد سمـ إسمراهٞمؿ اًمِمتقي

ىمد يتٕمرض ًمٚمٗمقائد ،وُمٜمٝم٤م ذم ذطمف (سم٤مب احلٞم٤مء ُمـ اإليامن)((( :)1هذا (سم٤مب) سم٤مًمتٜمقيـ
(احلٞم٤مء) سم٤معمد واًمرومع ُمٌتدأ ظمؼمه (ُمـ اإليامن)...ووم٤مئدة ؾمٞم٤مىمف هٜم٤م :أٟمف ذيمر احلٞم٤مء هٜم٤م سم٤مًمتٌٕمٞم٦م،
وهٜم٤م سم٤مًم٘مّمد ُمع وم٤مئدة ُمٖم٤ميرة اًمٓمريؼ))(.)0


( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)12 /1
( )0إرؿم٤مد اًمً٤مري (.)125 /1
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اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ذوح صحٞمح اًمٌخ٤مري (اًمٙمقايم٥م اًمدراري........،

إقمداد :اًمٌ٤مطمث٦م .أؾمامء سمٜم٧م محد سمـ إسمراهٞمؿ اًمِمتقي

املبشح ايسابع
ايؿٓع ١ايفكٗ١ٝ
املطًب األ :ٍٚايفك٘.
أمجٕم٧م اًمنموح قمغم شمٓمرىمٝم٤م إمم اًمٗم٘مف ذم إطم٤مدي٨م ،وم٤مًمٙمرُم٤مين اقمتٜمك سمذيمر اعمً٤مئؾ
واعمٌ٤مطم٨م اًمٗمروقمٞم٦م ،وٟمص اسمـ طمجر قمغم اقمتامده قمغم ُم٤م اؾمتٗم٤مده ُمـ يمالم إئٛم٦م ذم إطمٙم٤مم
اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،وواوم٘مف ذم ذًمؽ اًمٕمٞمٜمل ُمع ُمداومٕم٦م قمـ ُمذهٌف احلٜمٗمل ،أُم٤م اًم٘مًٓمالين وم٠موضمز ،وىمد
يذيمر اخلالف ذم ُمذهٌف ،وىمد يتٓمرق ًمذيمره قمٜمد اعمذاه٥م إرسمٕم٦م.
ايهٛانب ايدزاز ،ٟيًهسَاْ:ٞ
ىم٤مل ذم ُم٘مدُمتف(( :ذح ُمٙمٛمؾ ًمٚمٗمقائد...ضم٤مُمع...اعمً٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،واعمٌ٤مطم٨م
اًمٗمروقمٞم٦م))( ،)1وُمٜمف ذم ذطمف حلدي٨م «أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك يِمٝمدوا أن ٓ إًمف إٓ
اهلل...ش((( :)0وم٢من ىمٚم٧م :شم٤مرك اًمّمالة ي٘متؾ وي٘م٤مشمؾ يمام ذيمر ذم اًمٗم٘مٝمٞم٤مت ،ومام طمٙمؿ شم٤مرك اًمزيم٤مة؟
ىمٚم٧م :طمٙمؿ اًمزيم٤مة طمٙمٛمٝم٤م ،وهلذا ىم٤مشمؾ اًمّمديؼ ُم٤مٟمٕمل اًمزيم٤مة))(.)1
فتح ايباز ،ٟالبٔ سذس:
ىم٤مل ذم ُم٘مدُمتف(( :أورد ُم٤م اؾمتٗمدشمف ُمـ يمالم إئٛم٦م مم٤م اؾمتٜمٌٓمقه ُمـ ذًمؽ اخلؼم ُمـ
إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م))( ،)2وُمٜمف ذم ذطمف حلدي٨م «أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك يِمٝمدوا أن ٓ إًمف
إٓ اهلل...ش((( :)3ؾمئؾ اًمٙمرُم٤مين هٜم٤م قمـ طمٙمؿ شم٤مرك اًمزيم٤مة ،وأضم٤مب :سم٠من طمٙمٛمٝمام واطمد8
ٓؿمؽمايمٝمام ذم اًمٖم٤مي٦م ،ويم٠مٟمف أراد ذم اعم٘م٤مشمٚم٦م ،أُم٤م ذم اًم٘متؾ ومال ،واًمٗمرق أن اعمٛمتٜمع ُمـ إيت٤مء اًمزيم٤مة
ىمٝمرا سمخالف اًمّمالة 8وم٢من اٟمتٝمك إمم ٟمّم٥م اًم٘مت٤ملً 8مٞمٛمٜمع اًمزيم٤مة ىمقشمؾ،
يٛمٙمـ أن شم١مظمذ ُمٜمف ً
( )1اًمٙمقايم٥م اًمدراري (.)2 /1
( )0صحٞمح اًمٌخ٤مري ،رىمؿ .)12 /1( 03
( )1اًمٙمقايم٥م اًمدراري (.)101 /1
( )2ومتح اًمٌ٤مري (.)2 /1
( )3ؾمٌؼ ذيمره.
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اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ذوح صحٞمح اًمٌخ٤مري (اًمٙمقايم٥م اًمدراري........،

إقمداد :اًمٌ٤مطمث٦م .أؾمامء سمٜم٧م محد سمـ إسمراهٞمؿ اًمِمتقي

ؼما ،وقمغم هذا ومٗمل
وهبذه اًمّمقرة ىم٤مشمؾ اًمّمديؼ ُم٤مٟمٕمل اًمزيم٤مة ،ومل يٜم٘مؾ أٟمف ىمتؾ أطمدً ا ُمٜمٝمؿ ص ً
آؾمتدٓل هبذا احلدي٨م قمغم ىمتؾ شم٤مرك اًمّمالة ٟمٔمرً 8مٚمٗمرق سملم صٞمٖم٦م أىم٤مشمؾ وأىمتؾ))(.)1
عُد ٠ايكاز ،ٟيًعٝين:
يذيمر ُم٤م يًتٗم٤مد ُمـ اًمنمح ُمع اٟمحٞم٤مزه عمذهٌف احلٜمٗمل هم٤مًم ًٌ٤م( ،)0وُمٜمف ذم ذطمف حلدي٨م
«سمٜمل اإلؾمالم قمغم مخس...ش((( :)1اشمٗمؼ أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ اعمحدصملم واًمٗم٘مٝم٤مء واعمتٙمٚمٛملم قمغم ُم٤م
ىم٤مًمف اًمٜمقوي أن اعم١مُمـ اًمذي حيٙمؿ سم٠مٟمف ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م وٓ خيٚمد ذم اًمٜم٤مر ٓيٙمقن إٓ ُمـ اقمت٘مد
سم٘مٚمٌف ديـ اإلؾمالم اقمت٘م٤م ًدا ضم٤مز ًُم٤م...وٟمٓمؼ ُمع ذًمؽ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ىم٤مل :وم٢من اىمتٍم قمغم أطمدمه٤م مل
يٙمـ ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م أصالً ،سمؾ خيٚمد ذم اًمٜم٤مر إٓ أن يٕمجز قمـ اًمٜمٓمؼ خلٚمؾ ذم ًمً٤مٟمف أو ًمٕمدم
اًمتٛمٙمـ ُمٜمف عمٕم٤مجل٦م اعمٜمٞم٦م أو ًمٖمػم ذًمؽ ،وم٢مٟمف طمٞمٜمئذ يٙمقن ُم١مُمٜمً٤م سم٤مٓقمت٘م٤مد ُمـ همػم ًمٗمظ ،وإذا
ٟمٓمؼ هبام مل يِمؽمط ُمٕمٝمام أن ي٘مقل وأٟم٤م سمرىء ُمـ يمؾ ديـ ظم٤مًمػ ديـ اإلؾمالم قمغم
إصح...وُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ اؿمؽمط اًمتؼمؤ ُمٓمٚم ً٘م٤م وهق همٚمطً 8م٘مقًمف -ط« -أُمرت أن أىم٤مشمؾ
اًمٜم٤مس طمتك يِمٝمدوا أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدا رؾمقل اهللش( ،)2وُمٜمٝمؿ ُمـ اؾمتحٌف ُمٓمٚم ً٘م٤م
يم٤مٓقمؽماف سم٤مًمٌٕم٨م ،أُم٤م إذا اىمتٍم اًمٙم٤مومر قمغم ىمقًمف ٓ :إًمف إٓ اهلل ،ومل ي٘مؾ حمٛمد رؾمقل اهلل،
ُمًٚمام ،وُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل :يّمػم
وم٤معمِمٝمقر ُمـ ُمذهٌٜم٤م وُمذه٥م اجلٛمٝمقر :أٟمف ٓ يٙمقن
ً
ُمًٚمام ،ويٓم٤مًم٥م سم٤مًمِمٝم٤مدة إظمرى ،وم٢من أسمك ضمٕمؾ ُمرشمدً ا ،وطمج٦م اجلٛمٝمقر اًمرواي٦م اًمً٤مًمٗم٦م،
ً

( )1ومتح اًمٌ٤مري (.)54 /1
( )0اٟمٔمر :ذظمػمة اًمٕم٘مٌك ذم ذح اعمجتٌك ( ،)473 /4عمحٛمد سمـ قمكم إصمٞمقيب ،دار اعمٕمراج اًمدوًمٞم٦م [ضمـ  ]3 - 1دار آل سمروم
واًمتقزيع [ضمـ  ،]22 - 4طُ ،1مٕم٤ممل اعمٜمٝم٩م اًمٚمٖمقي ذم ذح احلدي٨م اًمٜمٌقي قمٜمد اإلُم٤مم اًمٕمٞمٜمل ُمـ ظمالل يمت٤مسمف قمٛمدة
اًم٘م٤مري(صٓ ،)43 :سمـ يقؾمػ ؿمٚمٞمح (رؾم٤مًم٦م ديمتقراة) ،إذاف أ.د .قمٌد اعمجٞمد قمٞمً٤مزم ،0212-0211 ،ضم٤مُمٕم٦م
ىم٤مصدي ُمرسم٤مح ورىمٚم٦م /اجلزائر.
( )1ؾمٌؼ ذيمره.
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اإليامن /سم٤مب :ﱡوم٢من شم٤مسمقا وأىم٤مُمقا اًمّمالة وآشمقا اًمزيم٤مة ومخٚمقا ؾمٌٞمٚمٝمؿﱠ [اًمتقسم٦م ،]3 :رىمؿ 03
(.)12 /1
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اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ذوح صحٞمح اًمٌخ٤مري (اًمٙمقايم٥م اًمدراري........،

إقمداد :اًمٌ٤مطمث٦م .أؾمامء سمٜم٧م محد سمـ إسمراهٞمؿ اًمِمتقي

وهل ُم٘مدُم٦م قمغم هذهٕ 8هن٤م زي٤مدة ُمـ صم٘م٦م ،وًمٞمس ومٞمٝم٤م ٟمٗمل ًمٚمِمٝم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م ،وإٟمام أن ومٞمٝم٤م شمٜمٌٞمٝم٤م
قمغم إظمرى))(.)1
إزغاد ايطاز ،ٟيًكططالْ:ٞ
يتٓمرق ًمٚمٛمً٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم ُمقاوع ىمٚمٞمٚم٦م ،ورسمام يتٕمرض ًمٚمخالف ذم ُمذهٌف اًمِم٤مومٕمل،
ورسمام يتٕمرض ًمٚمخالف ذم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م سمال شمٗمّمٞمؾ ،ويٙمثر اًمٜم٘مؾ قمـ اًمٕمٚمامء اعمقاوم٘ملم ًمف ذم
اعمذه٥م( ،)0وُمٜمف ذطمف طمدي٨م «اعمًٚمؿ ُمـ ؾمٚمؿ اعمًٚمٛمقن...ش ((( :)1ذم هذا احلدي٨م شمِمٌٞمف
اإليامن سمِمجرة ذات أهمّم٤من وؿمٕم٥م ،وُمٌٜم٤مه قمغم اعمج٤مزٕ 8ن اإليامن يمام ُمر ذم اًمٚمٖم٦م اًمتّمديؼ،
وذم قمرف اًمنمع شمّمديؼ اًم٘مٚم٥م واًمٚمً٤من ومت٤مُمف ويمامًمف سم٤مًمٓم٤مقم٤مت ،ومحٞمٜمئذ اإلظمٌ٤مر قمـ اإليامن
سم٠مٟمف سمْمع وؾمتقن يٙمقن ُمـ سم٤مب إـمالق إصؾ قمغم اًمٗمرعٕ 8ن اإليامن هق إصؾ وإقمامل
ومروع ُمٜمف ،وإـمالق اإليامن قمغم إقمامل جم٤مزٕ 8هن٤م شمٙمقن قمـ اإليامن ،وهذا ُمٌٜمل قمغم اًم٘مقل
سم٘مٌقل اإليامن اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من ،أُم٤م قمغم اًم٘مقل سمٕمدم ىمٌقًمف هلام ومٚمٞمً٧م إقمامل داظمٚم٦م ذم
اإليامن ،واؾمتدل ًمذًمؽ سم٠من طم٘مٞم٘م٦م اإليامن اًمتّمديؼ ،وٕٟمف ىمد ورد ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمٓمػ
إقمامل قمغم اإليامن يم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﱠ[ؾمقرة اًمٌ٘مرة،]055 :
ُمع اًم٘مٓمع سم٠من اًمٕمٓمػ ي٘متيض اعمٖم٤ميرة ،وقمدم دظمقل اعمٕمٓمقف ذم اعمٕمٓمقف قمٚمٞمف ،وىمد ورد
أيْم٤م ضمٕمؾ اإليامن ذط صح٦م إقمامل يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ً

ﯼﱠ[ؾمقرة ـمفُ ،]110 :مع اًم٘مٓمع سم٠من اعمنموط ٓ يدظمؾ ذم اًمنمطُٓ 8متٜم٤مع اؿمؽماط
أيْم٤م إصمٌ٤مت اإليامن عمـ شمرك سمٕمض إقمامل يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﮙ
اًمٌمء ًمٜمٗمًف ،وورد ً
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱠ[ؾمقرة احلجراتُ .]7 :مع اًم٘مٓمع سم٠مٟمف ٓ يتح٘مؼ اًمٌمء دون
ريمٜمف ،وٓ خيٗمك أن هذه اًمقضمقه إٟمام شم٘مقم طمج٦م قمغم ُمـ جيٕمؾ اًمٓم٤مقم٤مت ريمٜمً٤م ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اإليامن،

( )1قمٛمدة اًم٘م٤مري(.)112 /1
( )0اٟمٔمرُ :مٜمٝم٩م اًمٕمالُم٦م اًم٘مًٓمالين ذم يمت٤مسمف (ص.)37 :
( )1ؾمٌؼ ذيمره.
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اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ذوح صحٞمح اًمٌخ٤مري (اًمٙمقايم٥م اًمدراري........،

إقمداد :اًمٌ٤مطمث٦م .أؾمامء سمٜم٧م محد سمـ إسمراهٞمؿ اًمِمتقي

سمحٞم٨م إن شم٤مريمٝم٤م ٓ يٙمقن ُم١مُمٜمً٤م يمام هق رأي اعمٕمتزًم٦م ٓ ،قمغم ُمـ ذه٥م إمم أهن٤م ريمـ ُمـ اإليامن
اًمٙم٤مُمؾ سمحٞم٨م ٓ خيرج شم٤مريمٝم٤م قمـ طم٘مٞم٘م٦م اإليامن يمام هق ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل ىم٤مًمف اًمٕمالُم٦م
اًمتٗمت٤مزاين))(.)1

املطًب ايجاْٞ
أؾ ٍٛايفك٘
شمٌ٤ميٜم٧م ُمقاىمػ اًمنماح ذم ذوطمٝمؿ قمٜمد شمٕمروٝمؿ ٕصقل اًمٗم٘مف ،وم٠مُم٤م اًمٙمرُم٤مين واسمـ
طمجر -رمحٝمام اهلل -وم٘مد شمٓمرىم٤م إمم مجٚم٦م ُمـ اعمٌ٤مطم٨م إصقًمٞم٦م ،وزاد اسمـ طمجر سم٢مؿم٤مرشمف إمم
ٟمٙم٧م ُمـ اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ،وأُم٤م اًمٕمٞمٜمل واًم٘مًٓمالين -

 -ومٕمغم اًمٕمٙمس ،وم٤مًمٕمٞمٜمل ىمؾ

شمٓمرىمف ٕىمقال إصقًمٞملم ،واًم٘مًٓمالين ىمؾ شمٓمرىمف عمً٤مئؾ أصقل اًمٗم٘مف ،وإن ومٕمؾ أوضمز.
ايهٛانب ايدزاز ،ٟيًهسَاْ:ٞ
ّسملم ـمري٘متف اًمتل ؾمٞمًٚمٙمٝم٤م قمٜمد شمٕمروف ًمٚمٛمٌ٤مطم٨م إصقًمٞم٦م ذم ُم٘مدُمتف سم٘مقًمف:
((وشمٕمرو٧م ًمٌٞم٤منُ...م٤م يًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٙمالُمٞم٦مُ ،مـ أصقل اًمٗم٘مف))( ،)0وُمٜمف ذطمف
حلدي٨م «أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك يِمٝمدوا أن ٓ إًمف إٓ اهلل...ش((( :)1ىمقًمف« :أُمرتش...أصح
اًمتٕم٤مريػ ًمألُمر :هق اًم٘مقل اًمٓم٤مًم٥م ًمٚمٗمٕمؾ ،واعمٗمٝمقم ُمٜمف :أن اهلل هق أُمر ًمف ويمذا إذا ىم٤مل
اًمّمح٤ميب أُمرٟم٤م سمٙمذا ومٝمؿ ُمٜمف أن اًمرؾمقل -ط -هق أُمر ًمف ،وم٢من ُمـ اؿمتٝمر سمٓم٤مقم٦م رئٞمس إذا
ىم٤مل ذًمؽ ومٝمؿ ُمٜمف أن اًمرئٞمس أُمره سمف ،ووم٤مئدة اًمٕمدول قمـ اًمتٍميح دقمقى اًمٞم٘ملم واًمتٕمقيؾ
قمغم ؿمٝم٤مدة اًمٕم٘مؾ))(.)2

( )1إرؿم٤مد اًمً٤مري (.)71 /1
( )0اٟمٔمر :اًمٙمقايم٥م اًمدراري (.)2 /1
( )1ؾمٌؼ ذيمره.
( )2اًمٙمقايم٥م اًمدراري (.)100 /1
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اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ذوح صحٞمح اًمٌخ٤مري (اًمٙمقايم٥م اًمدراري........،

إقمداد :اًمٌ٤مطمث٦م .أؾمامء سمٜم٧م محد سمـ إسمراهٞمؿ اًمِمتقي

فتح ايباز ،ٟالبٔ سذس:
ىم٤مل ذم ُم٘مدُمتف(( :أورد ُم٤م اؾمتٗمدشمف ُمـ يمالم إئٛم٦م مم٤م اؾمتٜمٌٓمقه ُمـ ذًمؽ اخلؼم ُمـ
إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،واًمتٜمّمٞمص قمغم اعمٜمًقخ سمٜم٤مؾمخف ،واًمٕم٤مم سمٛمخّمّمف ،واعمٓمٚمؼ سمٛم٘مٞمده،
واعمجٛمؾ سمٛمٌٞمٜمف ،واًمٔم٤مهر سمٛم١موًمف ،واإلؿم٤مرة إمم ٟمٙم٧م ُمـ اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م))( ،)1وُمٜمف ىمقًمف ذم
ذطمف حلدي٨م «اًمٜمٞم٤مت...ش((( :)0ىم٤مل اًمٌٞمْم٤موي :اًمٜمٞم٦م قمٌ٤مرة قمـ اٟمٌٕم٤مث اًم٘مٚم٥م ٟمحق ُم٤م يراه
ُمقاوم ً٘م٤م ًمٖمرضُ ،مـ ضمٚم٥م ٟمٗمع أو دومع ض طم٤مًٓ أو ُمآًٓ ،واًمنمع ظمّمّمف سم٤مإلرادة اعمتقضمٝم٦م
ٟمحق اًمٗمٕمؾٓ 8سمتٖم٤مء رو٤مء اهلل واُمتث٤مل طمٙمٛمف))(.)1
((وىمٞمؾٕ :ن «إٟمامش ًمٚمحٍم وهؾ إوم٤مدهت٤م ًمف سم٤معمٜمٓمقق ،أو سم٤معمٗمٝمقم ،أو شمٗمٞمد احلٍم
سم٤مًمقوع ،أو اًمٕمرف ،أو شمٗمٞمده سم٤محل٘مٞم٘م٦م أو سم٤معمج٤مز ،وُم٘مت٣م يمالم اإلُم٤مم وأشمٌ٤مقمف أهن٤م شمٗمٞمده
سم٤معمٜمٓمقق وو ًٕم٤م طم٘مٞم٘م ًٞم٤م ،سمؾ ٟم٘مٚمف ؿمٞمخٜم٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم قمـ مجٞمع أهؾ إصقل ُمـ اعمذاه٥م
إرسمٕم٦م إٓ اًمٞمًػم يم٤مُٔمدي ،وقمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ أهؾ اًمٕمرسمٞم٦م ،واطمت٩م سمٕمْمٝمؿ سم٠مهن٤م ًمق
يم٤مٟم٧م ًمٚمحٍم عم٤م طمًـ :إٟمام ىم٤مم زيد ،ذم ضمقاب :هؾ ىم٤مم قمٛمرو؟ ،أضمٞم٥م :سم٠مٟمف يّمح أٟمف ي٘مع ذم
ُمثؾ هذا اجلقابُ :م٤م ىم٤مم إٓ زيد ،وهل ًمٚمحٍم اشمٗم٤م ًىم٤م ،وىمٞمؾً :مق يم٤مٟم٧م ًمٚمحٍمٓ ،ؾمتقى :إٟمام
ىم٤مم زيدُ ،مع ُم٤م ىم٤مم إٓ زيد ،وٓ شمردد ذم أن اًمث٤مين أىمقى ُمـ إول ،وأضمٞم٥م :سم٠مٟمف ٓ يٚمزم ُمـ
هذه اًم٘مقة ٟمٗمل احلٍم ،وم٘مد يٙمقن أطمد اًمٚمٗمٔملم أىمقى ُمـ أظمر ُمع اؿمؽمايمٝمام ذم أصؾ اًمقوع
يمًقف واًمًلم))(.)2

( )1ومتح اًمٌ٤مري (.)2 ،3 /1
( )0ؾمٌؼ ذيمره.
( )1ومتح اًمٌ٤مري (.)11 /1
( )2اعمّمدر ٟمٗمًف (.)10 /1
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اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ذوح صحٞمح اًمٌخ٤مري (اًمٙمقايم٥م اًمدراري........،

إقمداد :اًمٌ٤مطمث٦م .أؾمامء سمٜم٧م محد سمـ إسمراهٞمؿ اًمِمتقي

عُد ٠ايكاز ،ٟيًعٝين:
شمٓمرق ٕىمقال إصقًمٞملم ذم ُمقاوع ىمٚمٞمٚم٦م ،وُمٜمٝم٤م ذم ذطمف حلدي٨م «صمالث ُمـ يمـ
ومٞمف...ش((( :)1ىمٞمؾُ :م٤م احلٙمٛم٦م ذم يمقن طمالوة اإليامن ذم هذه إؿمٞم٤مء اًمثالصم٦م؟.....ىم٤مل
شمٕمٔمٞمام ،واعم٘م٤مم ي٘متيض ذًمؽ ،وي٘م٤مل إٟمف ُمـ اخلّم٤مئص،
إصقًمٞمقن :أُمر سم٤مإلومرادٟٕ 8مف أؿمد
ً
ومٞمٛمتٜمع ُمـ همػم اًمٜمٌل -ط ،-وٓ يٛمتٜمع ُمٜمفٕ ،ن همػمه إذا مجع أوهؿ إـمالىمف اًمتًقي٦م ،سمخالف
اًمٜمٌل -ط ،-وم٢من ُمٜمّمٌف ٓ يتٓمرق إًمٞمف إهي٤مم ذًمؽ ،وي٘م٤مل :إن يمالُمف -ط -هٜم٤م مجٚم٦م واطمدة،
ومال حيًـ إىم٤مُم٦م اًمٔم٤مهر ومٞمٝم٤م ُم٘م٤مم اعمْمٛمر ،ويمالم اًمذي ظمٓم٥م مجٚمت٤من ٓ يٙمره إىم٤مُم٦م اًمٔم٤مهر
ومٞمٝم٤م ُم٘م٤مم اعمْمٛمر ،وي٘م٤مل :إن اعمتٙمٚمؿ ٓ يتقضمف حت٧م ظمٓم٤مب ٟمٗمًف إذا وضمٝمف ًمٖمػمه ،وي٘م٤مل :إن
اهلل شمٕم٤ممم أُمر ٟمٌٞمف -ط -أن ينمف ُمـ ؿم٤مء سمام ؿم٤مء ،يمام أىمًؿ سمٙمثػم ُمـ خمٚمقىم٤مشمف ،ويمذًمؽ ًمف
أن ي٠مذن ًمٜمٌٞمف -ط -وحي جره قمغم همػمه ،وي٘م٤مل :اًمٕمٛمؾ سمخؼم اعمٜمع أوممٕ ،ن اخلؼم أظمر حيتٛمؾ
اخلّمقص ،وٕٟمف ٟم٤مىمؾ ،وأظمر ُمٌٜمل ذم إصؾ ،وٕٟمف ىمقل ،واًمث٤مين ومٕمؾ))(.)0
إزغاد ايطاز ،ٟيًكططالْ:ٞ
ي٘مؾ شمٓمرىمف عمً٤مئؾ أصقل اًمٗم٘مف ،وهم٤مًم ًٌ٤م ُم٤ميقضمز ذم ذيمر أىمقال اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م ،وُمٜمف ذم
ذطمف حلدي٨م «يم٤من رؾمقل اهلل -ط -يٕم٤مًم٩م ُمـ اًمتٜمزيؾ ؿمدة...ش((( :)1ﱡﰉ ﰊ ﰋ
ﰌﱠ[ؾمقرة اًم٘مٞم٤مُم٦م .]17 :ومنه اسمـ قمٌ٤مس سم٘مقًمف( :صمؿ إن قمٚمٞمٜم٤م أن شم٘مرأه)...ىم٤مل :وهق دًمٞمؾ
قمغم ضمقاز شم٠مظمػم اًمٌٞم٤من قمـ وىم٧م اخلٓم٤مب ،أيً :مٙمـ ٓ قمـ وىم٧م احل٤مضم٦م ،وهق اًمّمحٞمح قمٜمد
إصقًمٞملم وٟمص قمٚمٞمف اًمِم٤مومٕمل عم٤م شم٘متْمٞمف (صمؿ) ُمـ اًمؽماظمل ،وأول ُمـ اؾمتدل ًمذًمؽ هبذه
أي٦م اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر سمـ اًمٓمٞم٥م وشمٌٕمقه.)2())...

( )1ؾمٌؼ ذيمره.
( )0قمٛمدة اًم٘م٤مري (.)127 ،132 /1
( )1ؾمٌؼ ذيمره.
( )2إرؿم٤مد اًمً٤مري (.)52 /1
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اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ذوح صحٞمح اًمٌخ٤مري (اًمٙمقايم٥م اًمدراري........،

إقمداد :اًمٌ٤مطمث٦م .أؾمامء سمٜم٧م محد سمـ إسمراهٞمؿ اًمِمتقي

املبشح ارتاَظ
ايًػ١
اهتؿ إئٛم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم ذوطمٝمؿ صحٞمح اًمٌخ٤مري ،ومٙمٚمٝمؿ ذح إًمٗم٤مظ ،وىم٤مم
اًمٙمرُم٤مين واسمـ طمجر سمْمٌٓمٝم٤م ،وىمٞمد اًم٘مًٓمالين ُمٝمٛمٚمٝم٤م ،وأقمرهب٤م اسمـ طمجر و اًمٕمٞمٜمل وشمقؾمع ذم
ذًمؽ اًمٙمرُم٤مين ،وسملم ظمقاص شمرايمٞمٌٝم٤م ،واقمتٜمك اًمٕمٞمٜمل سمٌالهمتٝم٤م ،ووىمػ اسمـ طمجر واًمٕمٞمٜمل قمغم
ٟمٌذ ُمـ ومقائده٤م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ٟمص قمغم ذًمؽ ذم ُمٜمٝمجف ذم اعم٘مدُم٦م يم٤مًمٙمرُم٤مين واسمـ طمجر
واًم٘مًٓمالين ،وُمٜمٝمؿ ُمـ مل يٜمص قمٚمٞمف ،وًمٙمـ ذيمره أو قمٜمقن ًمف ذم ذطمف يم٤مًمٕمٞمٜمل.
ايهٛانب ايدزاز ،ٟيًهسَاْ:ٞ
 -1ينمح إًمٗم٤مظ اًمٚمٖمقي٦م اًمٖمريٌ٦م( ،)1وُمٜمف ذطمف حلدي٨م «أول ُم٤م سمدئ سمف رؾمقل اهلل -ط-
ُمـ اًمقطمل...ش(«(( :)0سمٖم٤مرش اًمٖم٤مر :هق اًمث٘م٥م ذم اجلٌؾ))(.)1
يمثػما ،ويتقؾمع ذم وضمقه إقم٤مري٥م اًمٜمحقي٦م اًمٌٕمٞمدة( ،)2وُمٜمف ذطمف حلدي٨م «ي٤م
 -1يٕمرب ً
رؾمقل اهلل يمٞمػ ي٠مشمٞمؽ اًمقطمل؟...ش(«(( :)3رضمالش ُمٜمّمقب إُم٤م سم٤معمّمدري٦م أي :يتٛمثؾ متثؾ
رضمؾ ،وإُم٤م سم٤معمٗمٕمقًمٞم٦م أن وٛمـ متثؾ ُمٕمٜمك اختذ أي :اختذ اعمٚمؽ رضم ً
ال ُمث٤مًٓ ،وإُم٤م
سم٤محل٤مًمٞم٦م...يٙمقن طم٤مًٓ ُم٘مدرة ،وذًمؽ يمثػم ،وإُم٤م سم٤مًمتٛمٞمٞمز))(.)4
ٟ -2مص ذم ُم٘مدُمتف قمغم شمٕمروف ًمٌٞم٤من اخلقاص اًمؽميمٞمٌٞم٦م( ،)5وُمٜمف ذطمف حلدي٨م «أول ُم٤م سمدئ

( )1اٟمٔمر :اًمٙمقايم٥م اًمدراري (.)2 /1
( )0ؾمٌؼ ذيمره.
( )1اًمٙمقايم٥م اًمدراري (.)10 /1
( )2اٟمٔمر :اعمّمدر ٟمٗمًف (.)2 /1
( )3ؾمٌؼ ذيمره.
( )4اًمٙمقايم٥م اًمدراري (.)05 /1
( )5اعمّمدر ٟمٗمًف (.)2 /1
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سمف رؾمقل اهلل -طُ -مـ اًمقطمل...ش ((( :)1وم٢من ىمٚم٧م :ىمد شم٘مرر أن ُمثؾ ُم٤م أٟم٤م سم٘م٤مرئ يٗمٞمد
آظمتّم٤مص ،أىمقلُ :مثؾ هذا اًمؽميمٞم٥م ٓ يٚمزم أن يٗمٞمد آظمتّم٤مص ،سمؾ ىمد يٙمقن ًمٚمت٘مقي٦م
واًمتقيمٞمد أيً :مً٧م سم٘م٤مرئ اًمٌت٦م ،وهق اًمٔم٤مهر هٜم٤م واعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمٛم٘م٤مم.)0())...
 -3أؿم٤مر ذم ُم٘مدُمتف إمم وٌٓمف اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م( ،)1وُمـ ذًمؽ ذطمف طمدي٨م هرىمؾ(:)2
((ىمقًمفُ« :مٚمؽ اخلت٤منش ىمد وٌط سمقضمٝملم سمٗمتح اعمٞمؿ ويمن اًمالم ،وسمْمؿ اعمٞمؿ وؾمٙمقن
اًمالم))(.)3
فتح ايباز ،ٟالبٔ سذس:
ٟ -1مص ذم ُم٘مدُمتف قمغم إيْم٤مطمف عمٕم٤مين إًمٗم٤مظ ،وشمٜمٌٞمٝمف قمغم اًمٜمٙم٧م اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م( ،)4وُمٜمف ذطمف
حلدي٨م «اعمًٚمؿ ُمـ ؾمٚمؿ اعمًٚمٛمقن...ش((( :)5وذم ذيمر اًمٞمد دون همػمه٤م ُمـ اجلقارح ٟمٙمت٦م،
ٟمٙمت٦م ،ومٞمدظمؾ ومٞمٝم٤م اًمٞمد اعمٕمٜمقي٦م يم٤مٓؾمتٞمالء قمغم طمؼ اًمٖمػم سمٖمػم طمؼ ،وم٤مئدة :ومٞمف ُمـ أٟمقاع
اًمٌديع دمٜمٞمس آؿمت٘م٤مق ،وهق يمثػم))(.)6
 -0أقمرب مجٚم٦م ُمـ أًمٗم٤مظ إطم٤مدي٨م ،وُمٜمف ذم ذطمف حلدي٨م «يم٤من رؾمقل اهلل -ط -أضمقد
اًمٜم٤مس..ش ((( :)7ىمقًمف« :ويم٤من أضمقد ُم٤م يٙمقنش ،هق سمرومع «أضمقدش هٙمذا ذم أيمثر اًمرواي٤مت،

( )1ؾمٌؼ ذيمره.
( )0اًمٙمقايم٥م اًمدراري (.)13 /1
( )1اعمّمدر ٟمٗمًف (.)2 /1
( )2ؾمٌؼ ذيمره.
( )3اًمٙمقايم٥م اًمدراري (.)43 /1
( )4ومتح اًمٌ٤مري (.)2 /1
( )5صحٞمح اًمٌخ٤مري ،رىمؿ ..)11 /1( 12
( )6ومتح اًمٌ٤مري (.)32 /1
( )7ؾمٌؼ ذيمره.
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اًمرواي٤مت ،وأضمقد :اؾمؿ يم٤من وظمؼمه حمذوف...أو هق ُمرومقع قمغم أٟمف ُمٌتدأ ُمْم٤مف إمم
اعمّمدر ،وهق ُم٤م يٙمقن ،وُم٤م ُمّمدري٦م وظمؼمه ذم رُمْم٤من.)1())...
 -1ىم٤مل ذم ُم٘مدُمتف(( :أوٌط ُم٤م يِمٙمؾ ُمـ مجٞمع ُم٤م شم٘مدم))( ،)0وُمٜمف ذطمف طمدي٨م هرىمؾ(:)1
((«اًمؽممج٤منش سمٗمتح اًمت٤مء اعمثٜم٤مة ووؿ اجلٞمؿ))(.)2
ٟ -2مص ذم ُم٘مدُمتف قمغم إؿم٤مرشمف ًمٜمٌذ ُمـ ومقائد اًمٕمرسمٞم٦م( ،)3وُمٜمف ذطمف طمدي٨م «اإليامن سمْمع
وؾمتقن ؿمٕمٌ٦م(( ،(4)«… :وم٤مئدة :ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض :شمٙمٚمػ مج٤مقم٦م طمٍم هذه اًمِمٕم٥م
سمٓمريؼ آضمتٝم٤مد ،وذم احلٙمؿ سمٙمقن ذًمؽ هق اعمراد صٕمقسم٦م ،وٓ ي٘مدح قمدم ُمٕمروم٦م طمٍم
ذًمؽ قمغم اًمتٗمّمٞمؾ ذم اإليامن اهـ .ومل يتٗمؼ ُمـ قمد اًمِمٕم٥م قمغم ٟمٛمط واطمد وأىمرهب٤م إمم
اًمّمقاب ـمري٘م٦م اسمـ طمٌ٤من ًمٙمـ مل ٟم٘مػ قمغم سمٞم٤مهن٤م...وىمد خلّم٧م مم٤م أوردوه ُم٤م أذيمره،
وهق أن هذه اًمِمٕم٥م شمتٗمرع قمـ أقمامل اًم٘مٚم٥م وأقمامل اًمٚمً٤من وأقمامل اًمٌدن))(.)5
عُد ٠ايكاز ،ٟيًعٝين:
 -1يِمػم ذم ذطمف إمم اجلقاٟم٥م اًمٌالهمٞم٦م ،وُمٜمف ذطمف طمدي٨م هرىمؾ((( :)6ومٞمف اؾمتحٌ٤مب
اًمٌالهم٦م واإلجي٤مز...وم٢من ىمقًمف -ط« -أؾمٚمؿ شمًٚمؿش ذم هن٤مي٦م آظمتّم٤مر وهم٤مي٦م اإلجي٤مز
واًمٌالهم٦م ومجع اعمٕم٤مين ُمع ُم٤م ومٞمف ُمـ سمديع اًمتجٜمٞمس))(.)7

( )1ومتح اًمٌ٤مري (.)12 ،11 /1
( )0اعمّمدر ٟمٗمًف (.)2 /1
( )1ؾمٌؼ ذيمره.
( )2ومتح اًمٌ٤مري (.)12 /1
( )3اعمّمدر ٟمٗمًف (.)3 /1
( )4ؾمٌؼ ذيمره.
( )5ومتح اًمٌ٤مري (.)30 /1
( )6ؾمٌؼ ذيمره.
( )7قمٛمدة اًم٘م٤مري(.)122 /1
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 -0يتٕمرض ًمإلقمراب ،وُمٜمف ذطمف طمدي٨م «سمٜمل آؾمالم قمغم مخس...ش((( :)1ىمقًمف:
«ؿمٝم٤مدةش جمرورٟٕ 8مف سمدل ُمـ ىمقًمف« :مخسش سمدل اًمٙمؾ ُمـ اًمٙمؾ ،وجيقز رومٕمف قمغم أن
يٙمقن ظمؼم ُمٌتدأ حمذوف...وجيقز ٟمّمٌف قمغم شم٘مدير :أقمٜمل ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ
اهلل.)0())...
وظمّمقص٤م ذم اًمٌٞم٤من
 -1يتٓمرق ًمذيمر اًمٗمقائد ذم أوائٚمفٟٕ 8مف اقمتٛمد قمغم أؿمٞم٤مء اٟم٘مٓمٕم٧م
ً
واًمٌديع 8وم٤مقمتامده يم٤من قمغم ذح ريمـ اًمديـ( ،)1اًمذي مل يٙمتٛمؾ ،ومتقىمػ اًمٕمٞمٜمل طمٞم٨م
شمقىمػ ذح ريمـ اًمديـ( ،)2وُمٜمف ذطمف طمدي٨م «سمٞمٜم٤م أٟم٤م ٟم٤مئؿ رأي٧م اًمٜم٤مس
يٕمروقن...ش(«(( :)3يٕمروقن قمكمش أي :ئمٝمرون زم ،ي٘م٤مل :قمرض اًمٌمء إذا أسمداه
وأفمٝمره ،وذم (اًمٕمٌ٤مب) قمرض ًمف أُمر يمذا يٕمرض سم٤مًمٙمن ،أي :فمٝمر وقمرو٧م قمٚمٞمف أُمر
يمذا ،وقمرو٧م ًمف اًمٌمء أي :أفمٝمرشمف ًمف ،وأسمرزشمف إًمٞمف ،ي٘م٤مل :قمرو٧م ًمف صمق ًسم٤م ،ومٙم٤من
طم٘مف...واًمٕملم واًمراء واًمْم٤مد شمٙمثر ومروقمٝم٤م ،وهل ُمع يمثرهت٤م شمرضمع إمم أصؾ واطمد ،وهق
اًمٕمرض اًمذي خي٤مًمػ اًمٓمقل.)4())...

( )1ؾمٌؼ ذيمره.
( )0قمٛمدة اًم٘م٤مري(.)17 ،102 /1
ذطم٤م قمغم «اًمٌخ٤مريش اؾمتٛمدّ ومٞمف ُمـ ذح اسمـ اعمٚم ّ٘مـ ،شمقذم ؾمٜم٦م 561هـ.
( )1ريمـ اًمدّ يـ أمحد سمـ حمٛمد احلٜمٗمل
اًم٘مرُمل ،مجع ً
ّ
561هـ .اٟمٔمر :يمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م واًمٗمٜمقن ( ،)321 /1عمّمٓمٗمك اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜملُ ،مٙمتٌ٦م اعمثٜمك،
سمٖمداد1712،م ،ؿمذرات اًمذه٥م (.)262 /6
( )2ذيمر ٓسمـ طمجر شمرضمٞمح ذح اًمٕمٞمٜمل سمام اؿمتٛمؾ قمٚمٞمف ُمـ اًمٌديع وهمػمه ،وم٘م٤مل :سمدهي٦م هذا رء ٟم٘مٚمف ُمـ ذح ًمريمـ اًمديـ،
اًمديـ ،وىمد يمٜم٧م وىمٗم٧م قمٚمٞمف ىمٌٚمف ،وًمٙمـ شمريم٧م اًمٜم٘مؾ ُمٜمف ًمٙمقٟمف مل يتؿ ،إٟمام يمت٥م ُمٜمف ىمٓمٕم٦م ،وظمِمٞم٧م ُمـ شمٕمٌل سمٕمد
ومراهمٝم٤م ذم اإلرؾم٤مل (ذم آؾمؽمؾم٤مل) ،وًمذا مل يتٙمٚمؿ اًمٕمٞمٜمل سمٕمد شمٚمؽ اًم٘مٓمٕم٦م سمٌمء ُمـ ذًمؽ اٟمتٝمك .اٟمٔمر :اًمْمقء اًمالُمع
( ،)112 /12يمِمػ اًمٔمٜمقن (.)321 /1
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري ،رىمؿ .)11 /1( 01
( )4قمٛمدة اًم٘م٤مري(.)151 /1
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إزغاد ايطاز ،ٟيًكططالْ:ٞ
ٟ -1مص ذم ُم٘مدُمتف قمغم إؿم٤مرشمف ًمقضمقه ُمٕم٤مين إًمٗم٤مظ( ،)1ومٝمق ينمح يمؾ إًمٗم٤مظ اًمقاوح٦م
وهمػمه٤م ،وُمٜمف ذطمف طمدي٨م «ي٤م رؾمقل اهلل يمٞمػ ي٠مشمٞمؽ اًمقطمل؟...ش(ُ« (( :)0م٤م ىم٤ملش أي:
اًم٘مقل اًمذي ىم٤مًمف))(.)1
 -2ىم٤مل ذم ُم٘مدُمتف قمٜمد ذيمره ُمٜمٝمجف ذم اعمٌ٤مطم٨م اًمٚمٖمقي٦مُ(( :م٘مٞمدً ا ُمٝمٛمٚمف))( ،)2وُمٜمف ذطمف
ُم١مزراش سمْمؿ اعمٞمؿ
حلدي٨م «أول ُم٤م سمدئ سمف رؾمقل اهلل -طُ -مـ اًمقطمل...ش(ً « (( :)3
ًمٜمٍما))(.)4
وومتح اًمزاي اعمِمددة ،آظمره راء ُمٝمٛمٚم٦م
ً
ُمٝمٛمقزا ،أي :ىمق ًي٤م سمٚمٞم ًٖم٤م ،وهق صٗم٦م ً

( )1إرؿم٤مد اًمً٤مري (.)0 /1
( )0ؾمٌؼ ذيمره.
( )1إرؿم٤مد اًمً٤مري (.)36 /1
( )2اعمّمدر ٟمٗمًف (.)1 /1
( )3ؾمٌؼ ذيمره.
( )4إرؿم٤مد اًمً٤مري (.)45 /1
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ارتامت١
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ؾمٞمد إوًملم وأظمريـ ،محدً ا يٚمٞمؼ سمجالل وضمٝمف وقمٔمٞمؿ ؾمٚمٓم٤مٟمف،
واًمّمالة واًمًالم قمغم أذف إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم ،سم٤مًمٜمٔمر
إمم ُم٤م اؿمتٛمؾ قمٚمٞمف اًمٌح٨م ُمـ ُمقوققم٤مت شمٜم٤موًمتٝم٤م ،شمقصٚم٧م ومٞمٝم٤م إمم ٟمت٤مئ٩م ُمـ أمهٝم٤م:
ُمقاوع.
 -1يمؾ اًمنماح سمٕمد اًمٙمرُم٤مين ٟم٘مٚمقا قمٜمف ،وىمد يتٕم٘مٌقٟمف ذم
َ
 -0اشمٌع اًمٙمرُم٤مين ذم ذطمف ُمٜمٝم٩م ذح مجٞمع أًمٗم٤مظ اعمتـ ،سمٞمٜمام اشمٌع اسمـ طمجر ُمٜمٝم٩م اًمنمح
اعمقوٕمل ،وأُم٤م اًمٕمٞمٜمل وم٤مشمٌع ُمٜمٝم٩م اًمنمح اعمقوققمل ،ومتٛمٞمز ذطمف سم٤مًمؽمشمٞم٥م ،وذًمؽ
ًمٕمٜمقٟمتف أىمً٤مم اًمنمح ،سمٞمٜمام اشمٌع اًم٘مًٓمالين ُمٜمٝم٩م اًمنمح اعمٛمزوج.
 -1يِمػم اًمٙمرُم٤مين إمم رواي٦م اًمّمح٤ميب اعمٙمثر قمٜمد شمرمجتف ،ويِمػم اًم٘مًٓمالين إمم رواي٦م اعم٘مؾ
ُمٜمٝمؿ.
 -2اقمتٜمك إئٛم٦م اًمنماح يمٚمٝمؿ سمتخري٩م إطم٤مدي٨م ُمـ يمت٥م اًمًٜم٦م ،واؿمؽمط اسمـ طمجر ذم
خترجيف ًمٚمحدي٨م اًمّمح٦م أو احلًـ.
 -3متٞمز اًم٘مًٓمالين سم٤مقمتامده قمغم اًمٜمًخ٦م اًمٞمقٟمٞمٜمٞم٦مً 8مْمٌط أًمٗم٤مظ احلدي٨م.
فم٤مهرا ذم ذطمف.
 -4يداومع اًمٕمٞمٜمل قمـ ُمذهٌف احلٜمٗمل دوم٤م ًقم٤م
ً
 -5ايمتٗمك اسمـ طمجر سمذيمر اًمٖم٤مُمض وُم٤ممتس إًمٞمف احل٤مضم٦م ذم اًمنمح قمـ همػمه ،ومل يٕمٜمقن
أىمً٤مم ذطمف.
 -6شمٓمرق اًم٘مًٓمالين إمم اعمً٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م سم٤مظمتّم٤مر ،وأيمثر اًمٜم٘مؾ ومٞمٝم٤م قمـ اًمٕمٚمامء اعمقاوم٘ملم ًمف
ذم اعمذه٥م اًمِم٤مومٕمل.
 -7شمٓمرق اًمٙم رُم٤مين واسمـ طمجر إمم مجٚم٦م ُمـ اعمٌ٤مطم٨م إصقًمٞم٦م ،وىمؾ ذًمؽ قمٜمد اًمٕمٞمٜمل
واًم٘مًٓمالين.
فم٤مهرا سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم خمتٚمػ ضمقاٟمٌٝم٤م ،واشمٗم٘مقا يمٚمٝمؿ قمغم
 -12أومم إئٛم٦م اًمنماح اهتام ًُم٤م
ً
ذح أًمٗم٤مظ إطم٤مدي٨م.
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 -11يِمػم اًمٙمرُم٤مين واًم٘مًٓمالين إمم إًمٗم٤مظ واًمرواي٤مت اعمختٚمٗم٦م قمـ ٟمص اًمٌخ٤مري ُمـ همػم
قمزو ،أو سم٤مًمٕمزو ُمـ همػم إؾمٜم٤مد ،أُم٤م اسمـ طمجر ومتٛمٞمز سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م سمذيمره٤م وقمزوه٤م ويٓمٞمؾ ذم
ذًمؽ سمٕمزوه٤م عمـ أظمرضمٝم٤م ،وذيمر أؾم٤مٟمٞمده٤م ،واًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م صح٦م ووٕم ًٗم٤م ،وأُم٤م اًمٕمٞمٜمل
ومتقؾمط ذم ذًمؽ.
 -10ينمح اًمٙمرُم٤مين احلدي٨م قمٜمد أول ورود ًمف سم٢مؾمٝم٤مب ،وأُم٤م اسمـ طمجر ومٞمنمطمف ُمر ًة واطمد ًة
ذم اًمٌ٤مب اًمذي يٜم٤مؾمٌفُ ،مراقم ًٞم٤م ُم٘مّمد اًمٌخ٤مري ُمـ إيراده ذم ذًمؽ اًمٌ٤مب ،وحيٞمؾ إمم
ُمقوع ذطمف ُمٙمتٗم ًٞم٤م سمذًمؽ ،وأُم٤م اًم٘مًٓمالين ومٞمٙمرر ذطمف وإن شمٙمرر ،ويِمػم ذم آظمره
إمم ُمقاوع وروده ذم اًمّمحٞمح ،وؾمٌؼ ومٞمٝم٤م ذطمف ،وأُم٤م اًمٕمٞمٜمل ومت٤مرة يٕمٞمد اًمنمح قمٜمد
شمٙمرر اعمتـ ،وشم٤مرة يٙمتٗمل سم٤مإلطم٤مًم٦م.
ذطم٤م ُمتقؾم ًٓم٤م ،سمخالف اسمـ طمجر واًمٕمٞمٜمل واًم٘مًٓمالين ،وم٘مد أـم٤مًمقا
 -11يٕمد ذح اًمٙمرُم٤مين ً
ذم ذوطمٝمؿ ،إٓ أن ذح اًمٙمرُم٤مين يٕمد قمٛمدة ًمٙمؾ ُمـ ضم٤مء سمٕمده.


ايتٛؾٝات
 -1مجع ُم٤مشمقصؾ إًمٞمف اًمٌ٤مطمثقن ذم ذوح صحٞمح اًمٌخ٤مري.
 -0شمِمجٞمع اًمٌ٤مطمثلم قمغم مجع ذوح صحٞمح اًمٌخ٤مري ذم ُمٙم٤من واطمد ،وهتذيٌٝم٤م.
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املسادع
 آراء اًمٙمرُم٤مين اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمـ ظمالل يمت٤مسمف اًمٙمقايم٥م اًمدراري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري،
د.قمٌداًمٌ٤مؾمط اًمٙمرسمقزم( ،رؾم٤مًم٦م ديمتقراة)1206 ،هـ ،اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.
 إرؿم٤مد اًمً٤مري ًمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مريٕ ،محد سمـ حمٛمد اًم٘مًٓمالين اًم٘متٞمٌل اعمٍمي،
ط ،4اعمٓمٌٕم٦م اًمٙمؼمى إُمػمي٦مُ ،مٍم1101 ،هـ.
 إقمالم ،خلػم اًمديـ سمـ حمٛمقد اًمزريمكم اًمدُمِم٘مل ،ط ،13دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم،
0220م.
 سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة ذم ـمٌ٘م٤مت اًمٚمٖمقيلم واًمٜمح٤مةً ،مٕمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر ،ضمالل اًمديـ
اًمًٞمقـمل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد إسمراهٞمؿ ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م ً -مٌٜم٤من.
 سملم اإلُم٤مُملم اًمٕمٞمٜمل واسمـ طمجر (دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م عمٜمٝمجٞمٝمام ذم ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري)،
د.ضم٤مد اًمرب قمٌد اعمجٞمد ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ،دار اعمحدصملم ،اًم٘م٤مهرة.
 شمٗمًػم قمٌد اًمرزاقٕ ،يب سمٙمر قمٌد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،دراؾم٦م
وحت٘مٞمؼ :د.حمٛمقد قمٌده ،ط1217 ،1هـ.
 اًمتٚمخٞمص ذح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ًمٚمٌخ٤مري ،عمحٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي،
حت٘مٞمؼٟ :مٔمر اًمٗم٤مري٤ميب ،ـمٞمٌ٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،ط1207 ،1هـ.
 شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس ،عمحٛمد احلًٞمٜمل ،حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك طمج٤مزي،
إسمراهٞمؿ اًمؽميزي وآظمرون ،دار اهلداي٦م.
 اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل -ط -وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف ،عمحٛمد سمـ
إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد زهػم سمـ ٟم٤مس اًمٜم٤مس ،دار ـمقق اًمٜمج٤مة ،ط،1
1200هـ.
 اجلقاهر واًمدرر ذم شمرمج٦م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ طمجر ،عمحٛمد اًمًخ٤موي ،حت٘مٞمؼ :إسمراهٞمؿ
قمٌد اعمجٞمد ،دار اسمـ طمزم ،سمػموت ،ط1217 ،1هـ.
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 طمًـ اعمح٤مضة ذم شم٤مريخ ُمٍم و اًم٘م٤مهرةً ،مٕمٌد اًمرمحـ اسمـ أيب سمٙمر وضمالل اًمديـ
اًمًٞمقـمل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ ،ط ،1دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦مُ ،مٍم1745 ،م.
 اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اعم٤مئ٦م اًمث٤مُمٜم٦مٕ ،يب اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين،
حت٘مٞمؼ :حمٛمد و٤من ،جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م ،اهلٜمد ،ط1170 ،0هـ.
 ذظمػمة اًمٕم٘مٌك ذم ذح اعمجتٌك ،عمحٛمد سمـ قمكم إصمٞمقيب اًمق ًّمقي ،دار اعمٕمراج اًمدوًمٞم٦م
ًمٚمٜمنم [ج ]3 - 1دار آل سمروم [ج  ،]22 - 4ط.1
 ذيؾ [ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ ًمٚمذهٌل]ً ،مٕمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر ،ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل،
حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ زيمري٤م قمٛمػمات ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.
 ؾمٚمؿ اًمقصقل إمم ـمٌ٘م٤مت اًمٗمحقل ،عمّمٓمٗمك اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمقد قمٌد اًم٘م٤مدر
إرٟم٤مؤوطُ ،مٙمتٌ٦م إرؾمٞمٙم٤م ،شمريمٞم٤م0212 ،م.
 ؾمٜمـ أيب داودٕ ،يب داود ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م إزدي اًمًجًت٤مين ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمٌد
احلٛمٞمد ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م ،سمػموت.
 اًمًٜمـ اًمّمٖمرى ًمٚمٜمً٤مئلٕ ،محد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜمً٤مئل ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق همدة،
ُمٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م – طمٚم٥م ،ط1224 ،0هـ.
 ؿمجرة اًمٜمقر اًمزيمٞم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت اعم٤مًمٙمٞم٦م ،عمحٛمد خمٚمقف ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اعمجٞمد ظمٞم٤مزم ،ط،1
دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م0221،م.
 ؿمذرات اًمذه٥م ذم أظمٞم٤مر ُمـ ذه٥مً ،مٕمٌد احلل اًمٕمٙمري احلٜمٌكم ،حت٘مٞمؼ :حمٛمقد
إرٟم٤مؤوط ،ط ،1دار اسمـ يمثػم ،دُمِمؼ وسمػموت1764 ،م.
 صحٞمح اسمـ طمٌ٤من سمؽمشمٞم٥م اسمـ سمٚمٌ٤من ،عمحٛمد سمـ طمٌ٤من اًم ًٌُتل ،حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م
إرٟم٤مؤوطُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت ،ط 1212 ،0هـ.
 اًمْمقء اًمالُمع ٕهؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمعً ،مِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمًخ٤موي،
ُمٜمِمقرات دار ُمٙمتٌ٦م احلٞم٤مة – سمػموت.
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 ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٕيب سمٙمر سمـ أمحد إؾمدي ،شم٘مل اًمديـ اسمـ ىم٤ميض ؿمٝمٌ٦م ،حت٘مٞمؼ:
د.احل٤مومظ قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ ظم٤من ،دار قم٤ممل اًمٙمت٥م – سمػموت ،ط1225 ،1هـ.
 ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ،عمحٛمد سمـ قمكم سمـ أمحد وؿمٛمس اًمديـ اًمداوودي اعم٤مًمٙمل ،دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت.
 قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،أسمق حمٛمد حمٛمقد سمـ أمحد اًمٖمٞمت٤ميب ،دار إطمٞم٤مء
اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت.
 ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،حت٘مٞمؼ :حم٥م
اًمديـ اخلٓمٞم٥م ،دار اعمٕمروم٦م ،سمػموت.1157 ،
 اًمٙمت٤مب اعمّمٜمػ ذم إطم٤مدي٨م وأصم٤مرٕ ،يب سمٙمر سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ،قمٌداهلل اًمٕمٌز ،حت٘مٞمؼ:
يمامل احلقتُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمد – اًمري٤مض ،ط1227 ،1هـ.
 يمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م و اًمٗمٜمقنُ ،مّمٓمٗمك سمـ قمٌداهلل يم٤مشم٥م ضمٚمٌل
اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜملُ ،مٙمتٌ٦م اعمثٜمك ،سمٖمداد1712،م.
 اًمٙمقايم٥م اًمً٤مئرة سم٠مقمٞم٤من اعمئ٦م اًمٕم٤مذةً ،مٜمجؿ اًمديـ حمٛمد اًمٖمزي ،حت٘مٞمؼ :ظمٚمٞمؾ
اعمٜمّمقر ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت 1216 ،هـ.
 حلظ إحل٤مظ سمذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ ،عمحٛمد سمـ حمٛمد ،أسمق اًمٗمْمؾ شم٘مل اًمديـ اسمـ ومٝمد
اهل٤مؿمٛمل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط1217 ،1هـ.
 اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم رؾمقل اهلل -ط ،-عمًٚمؿ سمـ
احلج٤مج اًم٘مِمػمي ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب – سمػموت.
ُ مٕم٤ممل اعمٜمٝم٩م اًمٚمٖمقي ذم ذح احلدي٨م اًمٜمٌقي قمٜمد اإلُم٤مم اًمٕمٞمٜمل ُمـ ظمالل يمت٤مسمف قمٛمدة
اًم٘م٤مري ،د.اسمـ يقؾمػ ؿمٚمٞمح ،0212-0211ضم٤مُمٕم٦م ىم٤مصدي ُمرسم٤مح ورىمٚم٦م ،اجلزائر.
ُ مٕمجؿ اًمٌٚمدانً ،مِمٝم٤مب اًمديـ ي٤مىمقت سمـ قمٌد اهلل اًمروُمل احلٛمقي ،دار ص٤مدر،
سمػموت ،ط1773 ،0م.
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اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ذوح صحٞمح اًمٌخ٤مري (اًمٙمقايم٥م اًمدراري........،

إقمداد :اًمٌ٤مطمث٦م .أؾمامء سمٜم٧م محد سمـ إسمراهٞمؿ اًمِمتقي

ُ مٕمجؿ اعم١مًمٗملمً ،مٕمٛمر سمـ رو٤م يمح٤مًم٦م اًمدُمِم٘ملُ ،مٙمتٌ٦م اعمثٜمك  -سمػموت ،دار إطمٞم٤مء
اًمؽماث اًمٕمريب سمػموت.
ُ مٜمٝم٩م احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ذم اًمٕم٘مٞمدة ُمـ ظمالل يمت٤مسمف ومتح اًمٌ٤مري ،عمحٛمد
إؾمح٤مق يمٜمدو ،اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦مُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمد /اًمري٤مض.
ُ مٜمٝم٩م اًمٕمالُم٦م اًم٘مًٓمالين ذم يمت٤مسمف إرؿم٤مد اًمً٤مري ،إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اهلل اعمدهيش ،ط،1
1214هـ ،ـمٌٕم٦م شم٘مٜمٞم٦م .https://goo.gl/6jSfqq
ُ مٜمٝم٩م اًمٕمٞمٜمل ذم خمتٚمػ احلدي٨م (دراؾم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م قمغم يمت٤مسمف قمٛمدة اًم٘م٤مري)ً ،مًٛمػمة
إسمراهٞمؿ محدان أظمزيؼ (سمح٨م ٓؾمتٙمامل ُمتٓمٚمٌ٤مت احلّمقل قمغم درضم٦م اعم٤مضمًتػم)،
 ،1212اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م /همزة.
 اعمقـم٠م ،عم٤مًمؽ سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قم٤مُمر إصٌحل اعمدين ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد ُمّمٓمٗمك
إقمٔمٛملُ ،م١مؾمً٦م زايد آل هنٞم٤من ًمألقمامل اخلػمي٦م واإلٟمً٤مٟمٞم٦م  -أسمق فمٌل ،ط،1
1203هـ.
 هدي٦م اًمٕم٤مروملم أؾمامء اعم١مًمٗملم وآصم٤مر اعمّمٜمٗملم ،إلؾمامقمٞمؾ اًمٌ٤مسم٤مين ،ويم٤مًم٦م اعمٕم٤مرف اجلٚمٞمٚم٦م
ذم ُمٓمٌٕمتٝم٤م اًمٌٝمٞم٦م إؾمت٤مٟمٌقل 1731م ،أقم٤مدت ـمٌٕمف سم٤مٕوومً٧م :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث
اًمٕمريب سمػموت.
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