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اِحادٌث ٔاَثار انٕاردج يف ذقهٍم انُطم
ً
ً
مجؼا ٔدراضح ٔفقٓا

ُ َ ِّ
د .ضهًٍاٌ تٍ ػثذاهلل انقظٍر

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

ومدص عح:
ووم٘مٝم٤م.
إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ-مج ًٕم٤م ودراؾم ً٦م ً
أِىٗ ٛالبشح:
طمٗمظ اًمٜمًؾ ُم٘مّمد ُمـ ُم٘م٤مدد اًمنميٕم٦م اًمتل ضم٤مءت إدي٤من اًمًاموي٦م سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م هب٤م ،وًمف أمهٞم٦م
قمٔمٞمٛم٦م ذم طمٞم٤مة اًمٜم٤مس اخل٤مد٦م واًمٕم٤مُم٦م ،وا٤م هتتؿ هب٤م اعمٜمٔمامت اًمدوًمٞم٦م واحلٙمقُم٤مت.
أِداف البشح:
مجع ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٛمقوقع شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ ذم اًمٙمتر٤مب واًمًرٜم٦م ،وخترري٩م إطم٤مدير٨م ودراؾمرتٝم٤م،
وسمٞم٤من احلٙمؿ اًمّمحٞمأ قمٚمٞمف ُمـ طمٞم٨م اًمّمح٦م واًمْمٕمػ ،وذطمٝم٤م ،وسمٞم٤من أىمقال اًمٕمٚمامء قمٚمٞمٝم٤م.
أِي ٌتاٟر البشح:
 -9أن قمدد إطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م اًمقاردة سم٤مًمؽمهمٞم٥م سمت٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ شمًٕم٦م أطم٤مدي٨م ،وأهن٤م وٕمٞمٗم٦م،
طمًٜمف اًمؽمُمذي .أُمر٤م أصمر٤مر اعمقىمقومر٦م قمرغم
وأن أىمقاه٤م طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمف وم٘مد ّ
اًمّمح٤مسم٦م ومٝمل مخً٦م آصم٤مر صمالصم٦م ُمٜمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م ،واصمٜم٤من ُمٜمٝم٤م ُم٘مٌقٓن ،ومه٤م ىمقل اسمرـ ُمًرٕمقد،
وىمقل أيب ذر -

.-

 -7أن ظمالد٦م أىمقال اعمٗمنيـ ذم ىمقًمرف شمٕمر٤ممم :ﱡﲄﲅﲆﲇ ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ

ﲏﲐﲑﱠ[اًمٜمً٤مء ]4:هق ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ رضم٥م( :وهذه أي٦م ا٤م يًتدل سمف قمغم ومْمؾ ىمٚمر٦م
ومنه سمٙمثرة اًمٕمٞم٤مل ،وًمٙمـ اجلٛمٝمقر قمغم شمٗمًػمه سم٤مجلقر واحلٞمػ).
اًمٕمٞم٤مل قمغم شمٗمًػم ُمـ ّ
وىمد ذيمر إزهري أن شمٗمًػم " َشم ُٕمق ًُمقا" سمٙمثرة اًمٕمٞم٤مل دحٞمأ ُمـ طمٞمر٨م اًمٚمٖمر٦م :وم٘مرد أ َّيرده
واًمٗمراء وصمٕمٚم٥م ،واسمـ إقمرايب.
اًمٙمً٤مئل
َّ
وم٘مػما ،و ُئمـ أٟمف ٓ َيّمرؼم
 -4محؾ اًمٕمٚمامء اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم ذم يمثرة اًمقًمد قمغم طم٤مل ُمـ يم٤من ً
ُمع يمثرهتؿ ووم٘مره ومٞمٚمج٠م إمم اعمٙم٤مؾم٥م اعمحرُم٦م واعمِمتٌٝم٦م.
اًمٙمٚمامت اًمداًم٦م عمقوقع اًمٌح٨م :اًمٜمًؾ ،شمٙمثػم ،شم٘مٚمٞمؾ ،حتديد ،إوٓد.

جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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مامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػمٞمٚ ؾم. د:إقمداد

م٤ً مٝم ووم٘م٦م ودراؾم٤ً مًؾ مجٕمٜمؾ اًمٞمٚمر اًمقاردة ذم شم٘م٤م وأصم٨مدي٤إطم

Prophet's Traditions on Birth Control- A Collection, Study &
Jurisprudence
By: Dr. Sulayman Alqusayyir
Associate professor of Sunnah and its Sciences, Shariah and Islamic
studies College, Alqasim Universty
Abstract:
Research Importance: the population maintenance is one of the purposes
of the Sharia for which the heavenly religions were sent to take care of,
and it has great significance in people' private and public life and for which
the international organizations and governments.
Research Objectives: I collect all those related to the subject of birth
control in the Holy Quran and Prophet's Tradition, extracting the hadiths
and studying to mention the correct ruling based on the hadiths in terms
of its authentication and weakness. After that, I explain it and mention the
statements of the Islamic scholars about the same.
The Significant Results:
1- I have presented nine attributed Hadiths on birth control, which are
all proven to be weak. The most authentic one is the hadith of Abu
Omamah (RA) which the Al-Tirmizi leveled as good. Whereas, the
discontinued Aathar (traditions) on the prophet's companions, they
are five traditions three out of them are weak (Da`if). The other two
Hadiths are proven to be accepted; one of them is attributed to
Abdullah bin Mas'ud and the other one is attributed to Abu Zar
(RA).
2- The illustration of opinions of the interpretations of the Saying of
ْ احدَة ً أ َ ْو َها َهلَ َك
Allah, }ت أ َ ْي َوانُ ُك ْن ۚ َٰذَلِكَ أَ ْدن ََٰى أ َ اَّل تَعُولُوا
ِ {فَإ ِ ْى ِخ ْفت ُ ْن أ َ اَّل ت َ ْع ِدلُوا فَ َو
(women: 3) this is what Ibn Rajab said that (this verse suggests
preference of less children on more ones but the majority of
scholars interpreted it by oppression & injustice). 3- the scholars
have subjected the narrations about dispraise on the plenty of
children to the case if he was a poor and if he could not be patient
to control himself to fall in Haram he should be with a few children.
Key Words: Population, Increase, Reduce, Birth control, children.
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م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمٚم اعم٦مُمٕم٤م ضم٦مٚجم

إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ،وقمغم آًمف ودحٌف أمجٕملم ،أُم٤م
سمٕمد :وم٘مد ضمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم اًمزواج آي ً٦م ُمـ آي٤مشمف اًمٙمقٟمٞم٦م ،ووؾمٞمٚم٦م ًمٚمًٙمـ اًمٜمٗمز ،وآـمٛمئٜم٤من
اًمقضمداين ،طمٞم٨م ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :ﱡ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ

ﲃﲄﲅﲆﲇ ﱠ[اًمروم.]79:
واىمتْم٧م احلٙمٛم٦م اإلهلٞم٦م أن يٙمقن اًمزواج هق اًمًٌٞمؾ اًمنمقمل ًمتٙم٤مصمر اجلٜمس اًمٌنمي.
وعم٤م يم٤من طمٗمظ اًمٜمًؾ وسم٘م٤مؤه ُمـ ُم٘م٤مدد اًمنميٕم٦م اًمتل أشم٧م إدي٤من اًمًاموي٦م سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م هب٤م ،وعم٤م
ًمف ُمـ أمهٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم طمٞم٤مة اًمٜم٤مس اخل٤مد٦م واًمٕم٤مُم٦م ،وا٤م هتتؿ هب٤م اعمٜمٔمامت واحلٙمقُم٤مت عم٤م
يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ُمـ شمنميٕم٤مت شمٜمٔمٞمٛمٞم٦م وؾمٞم٤مؾمٞم٦م رهمٌ٧م سمٌح٨م ًمف ؿم٠من ُمتّمؾ هبذا إُمر اعمٝمؿ،
وهق مجع إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم شمٙمثػم اًمٜمًؾ أو شم٘مٚمٞمٚمف ودراؾمتٝم٤م دراؾم٦م طمديثٞم٦م ُمقوققمٞم٦م
ين اهلل زم أن يمتٌ٧م سمح ًث٤م ذم "إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم شمٙمثػم اًمٜمًؾ مج ًٕم٤م
وسمٞم٤من وم٘مٝمٝم٤م ،وىمد ّ
ودراؾم ً٦م" وظمالل يمت٤مسم٦م اًمٌح٨م يم٤مٟم٧م متر يب أطم٤مدي٨م شمِمػم أو شمثٜمل قمغم ُمـ ّ
ىمؾ ٟمًٚمف ،سمٕمْمٝم٤م
ورأي٧م أٟمف ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م
ُمرومقع ،وسمٕمْمٝم٤م ُمقىمقف ،ومجٛمٕم٧م هذه إطم٤مدي٨م طمتك يمثرت ُمٕمل،
ُ
دراؾمتٝم٤م دراؾم٦م ظم٤مد٦م.
أِىٗ ٛاملٕضٕع ٔأضباب اختٗازٓ:
تأت٘ أِىِٗ ٛرا البشح لألوٕز اآلتٗ:ٛ
أٔالً :أٟمف أُمر يتٕمٚمؼ سمحٞم٤مة اًمٜم٤مس ذم ديرٜمٝمؿ ودٟمٞمر٤مهؿ :وم٤مإلٟمجر٤مب واًمتٜم٤مؾمرؾ ُمرـ اًمٗمٓمررة اًمترل
ومٓمرهؿ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝم٤م.
ثاٌّٗا :أٟمف يٙمثر شمداول أطم٤مدي٨م ُمتٕمٚم٘م٦م هبذا اعمقوقع يمام خيٗمرك قمرغم همرػم اعمختّمرلم أطم٤مدير٨م
أظمرى شمقاوم٘مٝم٤م أو شمٕم٤مروٝم٤م ،ومٙمر٤من أمجٕمٝمر٤م وشمقصمٞم٘مٝمر٤م ُمرـ ُمّمر٤مدره٤م ،واحلٙمرؿ قمٚمٞمٝمر٤م ،وسمٞمر٤من
ُمٝمام طمتك يٗمٝمؿ اعمقوقع ُمـ مجٞمرع
اًمّمحٞمأ ُمـ اًمْمٕمٞمػ ُمٜمٝم٤م ،وذح ُم٤م حيت٤مج ُمٜمٝم٤م إمم ذح ً
زواي٤مه.

جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

ثالجّا :أن ومٞمف سمٞم٤م ًٟم٤م عم٘م٤مدرد اًمنمريٕم٦م واهلردي اًمٜمٌرقي ذم ُمقورقع اًمٜمًرؾ ُمرـ طمٞمر٨م اًمتٙمثرػم
واًمت٘مٚمٞمؾ ووقاسمط ذًمؽ.
زابعّا :إصمراء اعمٙمتٌ٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمقوققم٤مت آضمتامقمٞم٦م اعمٗمٞمدة ،واًمتل مل يًٌؼ سمحثٝم٤م.
وػهم ٛالبشح:
ؾمٞمجٞم٥م اًمٌح٨م قمـ إؾمئٚم٦م أشمٞم٦مُ :م٤م إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم ُمقوقع شم٘مٚمٞمرؾ اًمٜمًرؾ؟ وُمر٤م
ُمدى دحتٝم٤م ُمـ وٕمٗمٝم٤م؟ وُم٤م إطمٙم٤مم اعمًتٜمٌٓم٦م ُمـ هذه إطم٤مدي٨م؟
سدٔد البشح:
اًمٌح٨م يريمز قمغم مجع إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ ،اعمرومقع ُمٜمٝم٤م واعمقىمقف ودراؾمرتٝم٤م
دراؾم٦م طمديثٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م.
أِداف البشح:
 -9مجع ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٛمقوقع اًمٌح٨م وهق (شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ) ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م.
 -7ختري٩م إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ودراؾمتٝم٤م دراؾم٦م طمديثٞم٦م ُمقؾمٕم٦م ،وسمٞمر٤من احلٙمرؿ اًمّمرحٞمأ قمرغم
هذه إطم٤مدي٨م ُمـ طمٞم٨م اًمّمح٦م واًمْمٕمػ.
 -4دراؾم٦م أي٤مت وإطم٤مدي٨م دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م ،وذطمٝمر٤م ،وذيمرر ُمر٤م وىمٗمر٧م قمٚمٞمرف ُمرـ أىمرقال
اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م.
الدزاضات الطابك:ٛ
مل أىمػ قمغم ُمـ مجع أطم٤مدي٨م هذا اعمقوقع سمخّمقدف طمتك ؾم٤مقم٦م يمت٤مسم٦م هذا اًمٌح٨م.
خط ٛالبشح:
سمٕمد اًم٘مراءة واًمتٛمحٞمص وآؾمتِم٤مرة ضم٤مءت ظمٓم٦م اًمٌحر٨م ُمِمرتٛمٚم٦م قمرغم ُم٘مدُمر٦م ،ومتٝمٞمرد،
وصمالصم٦م ومّمقل ،وظم٤ممت٦م ،وومٝم٤مرس ،وشمٗمّمٞمؾ ذًمؽ يمام ي٠ميت:

جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

املكدو:ٛ
وومٞمٝم٤م أمهٞم٦م اعمقوقع ،وُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م ،وطمدوده ،وأهداومف ،واًمدراؾمر٤مت اًمًر٤مسم٘م٦م ،وظمٓمر٦م
اًمٌح٨م ،واعمٜمٝم٩م اًمذي هت قمٚمٞمف ومٞمف.
التىّٗد :وومٞمف شمٕمريػ اًمت٘مٚمٞمؾ واًمٜمًؾ ذم اًمٚمٖم٦م.
الفصن األٔه :إطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ.
الفصن الجاٌ٘ :أصم٤مر اعمقىمقوم٦م اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ.
الفصن الجالح :وم٘مف إطم٤مدي٨م.
ارتامت :ٛوومٞمٝم٤م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقدٞم٤مت.
صمؿ ومٝمرس اعمراضمع واعمّم٤مدر.
وٍّر البشح:
ًم٘مد اشمٌٕم٧م ذم سمحثل هذا اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل جلٛمع إطم٤مدير٨م ،واؾمرتٕمٛمٚم٧م اعمرٜمٝم٩م اًمٜم٘مردي
ًمدراؾمتٝم٤م دراؾم ً٦م طمديثٞم ً٦م واحلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م ،واعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم اًمقدٗمل ذم دراؾم٦م ُمترقن إطم٤مدير٨م
ذات اًمقطمدة اعمقوققمٞم٦م.
ٖٔتمدص املٍّر الر ٙضمهتْ يف نتابِ ٛرا البشح يف الٍكاط اآلتٗ:ٛ
أٔالً -مجع املاد ٚالعمىٗٔ ٛتٕثٗكّا:
 -9مجٕم٧م إطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م واعمقىمقوم٦م ذم هذا اعمقوقع ُمـ قم٤مُم٦م يمتر٥م اًمًرٜمَّ٦م اًمٜمٌقير٦م اًمترل
ُمٔم٤مهن٤م ،ودرؾم٧م أؾمر٤مٟمٞمده٤م ،وإذا وضمردت ٕئٛمر٦م احلردي٨م
ظمرضمتُٝم٤م ُمـ
ِّ
وىمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م :صمؿ َّ
طمٙمام قمٚمٞمٝم٤م ايمتٗمٞم٧م سمٜم٘مؾ أىمقاهلؿ خمتٍمة ،وإذا مل أضمد هلؿ يمال ًُم٤م ،أو يم٤مٟم٧م أىمرقاهلؿ خمتٚمٗمر ً٦م
ً
طمٙمٛم٧م قمٚمٞمٝم٤م سم٤مظمتّم٤مر.
ُمر يب طمدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم أو أطمدمه٤م ايمتٗمٞم٧م سم٤مًمٕمزو إًمٞمٝمام دون طمٙمؿ قمٚمٞمف.
وإن َّ
 -7قمزوت أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م إمم ؾمقره٤م ،وذيمرت رىمؿ أي٦م ،ورضمٕمر٧م ذم شمٗمًرػمه٤م إمم أُمٝمر٤مت
يمت٥م اًمتٗمًػم.

جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

 -4قمزوت إىمقال اًمٗم٘مٝمٞم٦م إمم ُمّم٤مدره٤م اعمٕمتٛمدة ذم يمؾ ُمذه٥م.
 -3ذم ذح ُمتقن إطم٤مدي٨م رضمٕم٧م إمم يمت٥م ذوح احلدي٨م اعمٕمرووم٦م ،وأُم٤م اًمٙمٚمامت اًمٖمريٌ٦م
وم٤مقمتٛمدت قمغم يمت٥م همري٥م احلدي٨م ،وم٢من مل أضمد ومٗمل ُمٕم٤مضمؿ اًمٚمٖم٦م ،وإٓ ومٗمل يمت٥م ذوح
احلدي٨م ،وىمد أرضمع إًمٞمٝم٤م مجٞم ًٕم٤م.
 -5قمروم٧م سم٤مٕقمالم ُمـ همػم اًمرواة اًمقارديـ ذم دٚم٥م اًمٌح٨م اـ ًمف ىمقل يٕمتٛمرد ذم ُمقورقع
اًمٌح٨م وم٘مط طمتك ٓ أيمثر قمغم اًم٘م٤مرئ سم٤مًمؽماضمؿ.
ثاٌّٗا :ختسٖر اذتدٖح:
 -9طم٤موًم٧م اؾمتٞمٕم٤مب ختري٩م إطم٤مدي٨م ا٤م وىمٗم٧م قمٚمٞمف ُمـ ُمّم٤مدر اًمًٜم٦م.
 -7ضمٕمٚم٧م شمرشمٞم٥م هذه اعمّم٤مدر ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م طمً٥م شمرشمٞم٥م قمٚمامء احلدي٨م ،وهل :اًمٌخ٤مري
صمؿ ُمًٚمؿ صمؿ أسمق داود صمؿ اًمؽمُمذي صمؿ اًمٜمً٤مئل صمؿ اسمـ ُم٤مضمف ،وسمر٤مىمل اعمّمر٤مدر قمرغم طمًر٥م
ووم٤مة ُمّمٜمٗمٞمٝم٤م.
 -4ظمرضم٧م احلدي٨م سمٜم٤مء قمغم اعمت٤مسمٕم٤مت اًمت٤مُم٦م وم٤مًم٘م٤مسةُ ،مٙمتٗم ًٞم٤م سمذيمر اًمراوي ُمقوع اعمت٤مسمٕمر٦م،
دون ُمـ دوٟمف ذم اإلؾمٜم٤مدُ ،م٤م مل شمٔمٝمر طم٤مضم٦م ًمٚمتٗمّمٞمؾ ذم اًمٓمرَ إًمٞمف ،وأوع قمالُم٦م اًمٜمجٛم٦م
(*) قمـ سمداي٦م يمؾ ُمت٤مسمٕم٦م ضمديدة.
 -3قمٜمد هن٤مي٦م يمؾ ُمت٤مسمٕم٦م ُأسملم ومروَ اعمتـ واإلؾمٜم٤مدُ ،مًتخد ًُم٤م اعمّمٓمٚمح٤مت اًمتل شمدل قمٚمٞمٝم٤م.
 -5قمٜمد ختري٩م احلدي٨م أذيمر رىمؿ اجلرزء واًمّمرٗمح٦م ،ورىمرؿ احلردي٨م ،ومر٢من مل شمٙمرـ أطم٤مدير٨م
اًمٙمت٤مب ُمرىمٛم ً٦م ايمتٗمٞم٧م سم٤مجلزء واًمّمٗمح٦م.
ثالجّا :تسمج ٛالسٔا:ٚ
أشمرضمؿ عمـ حيت٤مج اًمؽممج٦م ُمـ رواة اإلؾمٜم٤مد اًمذي ؾمر٘م٧م احلردي٨م سمرفُ ،مرـ يمتر٤مب اًمت٘مرير٥م
ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر ،وىمد أذيمر ُم٤م ىم٤مًمف اًمذهٌل ذم اًمٙم٤مؿمػ ،وىمد أوٞمػ ؿمٞم ًئ٤م ا٤م ىم٤مًمرف إئٛمر٦م ذم
اًمراوي قمٜمد احل٤مضم٦م ًمذًمؽ ،يم٤مظمتالف ذم طم٤مًمف ،أُم٤م إذا مل يٙمـ اًمراوي ذم اًمٙمت٤مسملم :ومر٢مين أضمتٝمرد
ذم سمٞم٤من طم٤مًمف ُمـ أىمقال أئٛم٦م احلدي٨م سم٤مظمتّم٤مر.
واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،ودغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأدح٤مسمف أمجٕملم.
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

التىّٗدٔ ،فْٗ تعسٖف التكمٗن ٔالٍطن يف المػ.ٛ
أٔالً -تعسٖف التكمٗن:

اًمت٘مٚمٞمؾُ :م٠مظمقذ ُمـ َىم َّؾَّ ،
اًمٌمرء –
اًمٌمء َي ِ٘م ُّؾ ِىم َّٚم٦م َوم ُٝم َق َىمٚمٞمؾ و ُىماللَ ...وىمرد اؾمرت٘مٚمٚم٧م ّ
وىمؾ ّ
اًمٌمء -ضمٕمٚمتف َىمٚمِٞمالً ،وأىمٚمٚمتف د٤مدومتف يم ََذًمِؽ ...وأىمٚمٚم٧م :أشمٞم٧م سمِ َ٘مٚمِٞمؾ.
ويمذا ىم َّٚم ْٚم٧م ّ
واًمت٘مٚمٞمؾٟ :م٘مٞمض اًمتٙمثػم ،ىم٤مل اهللّ شمٕم٤ممم :ﱡﲩﲪﲫﱠ[إٟمٗم٤مل ]33:أيُ :يررهيؿ

إي٤ميمؿ ىمٚمٞمالً.
ِ
يًر َت ْٕمٛمؾ ِذم اًمرذوات،
واًمتٙمثػم :يٙمقن سمِ٤م ْقمت ٌَ٤مر ا ًْمٕمدَ د واًمٙمٛمٞم٦م ،وي٘م٤مسمٚمرف اًمت٘مٚمٞمرؾ ،واًمتٙمثرػم ْ
اًمّم َٗم٤مت.
واإليمث٤مر ِذم ِّ
واًمت٘مٚمٞمؾُ :ه َق رد ِْ
اجلٜمْس إِ َمم َومرد ُمـ َأ ْوم َراده(.)9
ثاٌّٗا -تعسٖف الٍَّطِنُ:
َ٤مؾمر ُٚمقاَ :أٟم ًَْ َ
سمٕمْمر٤م ،واًمٜم ًَّْرؾ:
رؾ سمٕمْمرٝمؿ ً
اًمٜم ًَّْ ُؾُ :م٠مظمقذ ُمـ ٟم ًََ َؾ َيٜم ًُْ ُؾ ٟم ًَْالً ،و َأٟم ًَْ َؾ ،و َشمٜم َ
ِ
ٍ
َ٤مؾم َ
ومرالن إذا َيم ُث َرر
رؾ سمٜمرق
اخل ْٚمؼ .واًمٜم ًَّْؾ :ا ًْم َق ًَمدُ
واًمذري٦م ،واجلٛمع َأٟم ًَْ٤مل ،ويمذًمؽ اًمٜمًَّرٞمٚم٦م .و َشمٜم َ
ِّ
َأوٓدهؿ .وٟمًَ َٚم ِ
رؿ( .)7ىمر٤مل شمٕمر٤ممم :ﱡ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ
٧م اًمٜم٤مىم ُ٦م سمِ َق ًَم ٍد يمثػم َشمٜم ًُْ ُؾَّ ،
سم٤مًمْم ِّ
َ
ﲦ ﲧﱠ[اًمًجدة.]8:
ىم٤مل اسمـ يمثػم( :ظمٚمؼ أسم٤م اًمٌنم آدم ُمـ ـملم ﱡﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ

ﲧﱠ[اًمًجدة ]8:أي :يتٜم٤مؾمٚمقن يمذًمؽ ُمـ ٟمٓمٗم٦م ،خترج ُمـ سملم دٚم٥م اًمرضمؾ وشمرائ٥م
اعمرأة)(.)4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اٟمٔمر :مجٝمرة اًمٚمٖم٦م  ،377/9وهتذي٥م اًمٚمٖم٦م  ،917/91واًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ص ( ،)9139واًمٙمٚمٞم٤مت ًمٚمٙمٗمقي ص
(.)494
( )7اٟمٔمرُ :م٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ( ،)371/5وًمً٤من اًمٕمرب ( ،)661/99واًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ص (.)9167
( )4شمٗمًػم اسمـ يمثػم (.)461/6

جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

ٔٙ

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

ُّ
(اًمرذ ِّريررَّر٦م) .وهل شم٠ميت
يمثػما
وُمـ إًمٗم٤مظ اًمتل شمٕمؼم قمـ اًمٜمًؾ وشمٙمررت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ً
سمٛمٕمٜمٞملم :اخلٚمؼ ،واًمتٗمريؼ .ىم٤مل اسمـ إصمػمُّ :
(اًمذ ِّر َّي ُ٦م :اؾمؿ جيٛمع ٟمًؾ اإلٟمً٤من ُمرـ ذيمرر وأٟمثرك،
وأدٚمٝم٤م اهلٛمز ًمٙمٜمٝمؿ طمذومقه ومٚمؿ يًتٕمٛمٚمقه٤م إٓ همػم ُمٝمٛمقزة ،ودمٛمرع قمرغم ُذري ٍ
ر٤مت ،و َذ َر ِار ّي
ِّ َّ
اًمذ ِّر سمِ َٛم ْٕمٜمَك اًمت ِ
ُُم َِمدَّ ًدا .وىمٞمؾ :أدٚمٝم٤م ُمـ َّ
َّٗمر ِيؼٕ :ن اهلل شمٕم٤ممم َذ َّر ُهؿ ذم إرض)(.)9
***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر ( .)957/7واٟمٔمرً :مً٤من اًمٕمرب (.)81/9

جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

انفظم أِل
اِحادٌث ادلرفٕػح انٕاردج يف ذقهٍم انُطم
وإطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م اًمقاردة ذم اًمؽمهمٞم٥م سمت٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ قمدده٤م شمًرٕم٦م أطم٤مدير٨م ،وهرل يمرام
ي٠ميت:
 -9قمـ قمٛمرو سمـ همٞمالن اًمث٘مٗمل ريض اهلل قمٜمٝمام ،ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل -ﷺ" :-اًم َّٚم ُٝم َّؿ َُم ْـ آ َُمر َـ
ِيب وددَّ َىمٜمِل ،و َقمٚمِؿ َأ َّن ُم٤م ِضم ْئ ُ٧م سمِ ِف هق ْ ِ ِ ِ
ِ
ر٥م إِ ًَم ْٞمر ِف
احلَ ُّؼ ُم ْـ قمٜمْد َكَ ،وم َ٠م ْىمٚم ْؾ َُم٤م ًَمر ُف َو َو ًَمردَ ُهَ ،و َطم ٌِّ ْ
ُ َ
َ َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احل ُّؼ
ًم َ٘م٤م َء َكَ ،و َقم ِّج ْؾ ًَم ُف ا ًْم َ٘م َْم٤م َءَ ،و َُم ْـ َمل ْ ُي ْ١مُم ْـ ِيبَ ،و َمل ْ ُي َّمدِّ ْىمٜملَ ،و َمل ْ َي ْٕم َٚم ْؿ َأ َّن َُم٤م ضم ْئ ُ٧م سمِف ُه َق ْ َ
ُِم ْـ ِقمٜم ِْد َكَ ،وم َ٠ميمْثِ ْر َُم٤م ًَم ُف َو َو ًَمدَ ُهَ ،و َأـمِ ْؾ ُقم ُٛم َر ُه".
ختسجيْ:
*أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف  9485/7ح ( ،)3944واًمٓمؼماين ذم "اًمٙمٌػم"  49/97ح ( )56قمرـ
أمحد سمـ اعمٕمغم اًمدُمِم٘مل ،واحلًلم سمـ إؾمح٤مَ اًمتًؽمي ،وُمقؾمك سمـ ؾمٝمؾ اجلقين ،وذم "ُمًٜمد
اًمِم٤مُمٞملم"  497/7ح ( )9316قمـ حمٛمد سمرـ يزيرد سمرـ قمٌداًمّمرٛمد ،وأسمرق ٟمٕمرٞمؿ ذم "ُمٕمرومر٦م
اًمّمح٤مسم٦م"  7144/3ح (ُ )5918مـ ـمريؼ أمحد سمـ زٟمجقيف ،واحلًـ سمرـ ؾمرٗمٞم٤من ،ؾمرٌٕمتٝمؿ
(اسمـ ُم٤مضمف ،وأمحد سمـ اعمٕمغم ،واحلًلم سمـ إؾمح٤مَ ،واجلقين ،وحمٛمد سمـ يزيرد سمرـ قمٌداًمّمرٛمد،
وأمحد سمـ زٟمجقيف ،واحلًـ سمـ ؾمٗمٞم٤من) قمـ هِم٤مم سمـ قمامر ،ىم٤مل :طمدصمٜم٤م ددىم٦م سمـ ظم٤مًمرد ،ىمر٤مل:
طمدصمٜم٤م يزيد سمـ أيب ُمريؿ ،قمـ أيب قمٌٞمد اهلل ُمًٚمؿ سمـ ُمِمٙمؿ ،قمـ قمٛمرو سمـ همٞمالن اًمث٘مٗمل ،سمف.
*وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم "اعمًٜمد"  989/7ح ( ،)673وقمٜمف اسمـ أيب قم٤مدرؿ ذم "أطمر٤مد
واعمثرر٤مين"  736/4ح ( ،)9617قمررـ ُمٕمررغم سمررـ ُمٜمّمررقر ،واسمررـ ضمريررر ذم "هتررذي٥م أصمرر٤مر"
ُ ،787/9مـ ـمريرؼ أيب ُمًرٝمر ،وأسمرق ٟمٕمرٞمؿ ذم "ُمٕمرومر٦م اًمّمرح٤مسم٦م"  7147/3ح (،)5917
واًمٌٞمٝم٘مل ذم "ؿمٕم٥م اإليامن"  65/94ح (ُ )9969مـ ـمريؼ احلٙمرؿ سمرـ ُمقؾمرك وحمٛمرد سمرـ
اعمٌ٤مرك ،أرسمٕمتٝمؿ (ُمٕمغم وأسمق ُمًٝمر واحلٙمؿ واسمـ اعمٌ٤مرك) قمـ ددىم٦م سمـ ظم٤مًمد ،سمف ،سمٚمٗمٔمف.

جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

اذتهي عمْٗ:
هذا احلدي٨م رضم٤مل إؾمرٜم٤مده صم٘مر٤مت إٓ أن قمٛمررو سمرـ همرٞمالن سمرـ ؾمرٚمٛم٦م اًمث٘مٗمرل خمتٚمرػ ذم
دحٌتف.
ىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ أيب قم٤مدؿ قمٜمف( :أدح٤مسمٜم٤م وورٕمقه ذم اعمًرٜمد ،ومٚمرؿ يثٌر٧م زم أن ًمرف درحٌ ً٦م
وروى قمـ سمالل ،قمـ اًمٜمٌل-ﷺ -ذم اًمٜمٗم٘م٤مت)(.)9
ذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم يمت٤مب "اًمث٘م٤مت" ذم ىمًؿ أشمٌ٤مع اًمت٤مسمٕملم وىم٤مل( :أُمػم اًمٌٍمرة ،يرروي قمرـ
يمٕم٥م ،روى قمٜمف ىمت٤مدة)( .)7وىم٤مل اًمدار ىمٓمٜمل( :جمٝمقل)( .)4وىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم( :طمديثف قمٜمد أهرؾ
اًمِم٤مم ًمٞمس سم٤مًم٘مقي)(.)3
ىم٤مل اعمزي ٓ( :شمّمأ دحٌتف ،وأسمقه همٞمالن سمـ ؾمٚمٛم٦م ًمف درحٌ٦م ،وهرق اًمرذي أؾمرٚمؿ وحتترف
أُمرػما ًمرف قمرغم
قمنم ٟمًقة ...واسمٜمف قمٌداهلل سمـ قمٛمرو سمـ همٞمالن ُمـ يمٌ٤مر رضمر٤مل ُمٕم٤موير٦م ،ويمر٤من ً
اًمٌٍمة سمٕمد ُمقت زي٤مد ،وذيمره أسمق احلًـ سمـ ؾمٛمٞمع ذم اًمٓمٌ٘م٦م إومم ُمـ شم٤مسمٕمل أهؾ اًمِم٤مم ارـ
أدرك اجل٤مهٚمٞم٦م)(.)5
وىم٤مل اسمـ طمجر( :ذيمره ظمٚمٞمٗم٦م واعمًتٖمٗمري وهمػممه٤م ذم اًمّمح٤مسم٦م ،وىم٤مل اسمـ اًمًٙمـ :ي٘م٤مل ًمف
دحٌ٦م .وىمد ذيمره سمٕمْمٝمؿ ذم اًمّمح٤مسم٦م .وىم٤مل اسمـ ُمٜمدة :خمتٚمػ ذم دحٌتف .وىم٤مل اسمرـ اًمؼمىمرل:
اًمٜمٌل-ﷺ ،-وٟمزل اًمٌٍمة ،ىمر٤مل
قمكم اسمـ اعمديٜمل ومٞمٛمـ روى قمـ ّ
ٓ شمّمأ ًمف دحٌ٦م ،وىمد ذيمره ّ
اًمٌخ٤مري ذم شم٤مرخيف :قمٛمرو سمـ همٞمالن اًمث٘مٗمل أُمػم اًمٌٍمة ؾمٛمع يمٕم ًٌ٤م ،ىم٤مًمف ؾمٕمٞمد ،قمـ ىمت٤مدة ،قمـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9أطم٤مد واعمث٤مين .736/4
( )7اًمث٘م٤مت .797/7
( )4ؾمٜمـ اًمدار ىمٓمٜمل .78/9
( )3آؾمتٞمٕم٤مب .9997/4
( )5هتذي٥م اًمٙمامل .987/77

جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

قمٌداهللَّ سمـ قمٛمرو سمـ همٞمالن .ىمٚم٧م :وهذا أدأ ،وم٘مد ضمزم أسمق قمٛمر ّ
سم٠من قمٌداهللَّ سمرـ قمٛمررو يمر٤من
ُمـ يمٌ٤مر رضم٤مل ُمٕم٤موي٦م ذم طمروسمفّ ،
ووٓه إُمرة اًمٌٍمة سمٕمد زي٤مد)(.)9
وم٢مذا شمرضمأ أن هذا اًمراوي ًمٞمس دح٤مسم ًٞم٤م وم٤محلدي٨م ُمرؾمؾ ،ومٝمق طمردي٨م ورٕمٞمػ ،وإن يمر٤من
ٕدٚمف ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م ومْم٤مًم٦م سمـ قمٌٞمد ُمرومق ًقم٤مً ،مٙمـ ًمٞمس ومٞمف ُمقورع اًمِمر٤مهد وهرق ىمقًمرف:
"وم٠مىمٚمؾ ُم٤مًمف ووًمده" .وًمٗمٔمف :أن رؾمرقل اهلل-ﷺ -ىمر٤مل" :اًمٚمٝمرؿ ُمرـ آُمرـ سمرؽ ،وؿمرٝمد أين
وؾمٝمؾ قمٚمٞمف ىمْم٤مءك ،وأىمٚمؾ ًمف ُمـ اًمردٟمٞم٤م ،وُمرـ مل ير١مُمـ سمرؽ ومل
رؾمقًمؽ ،ومح ٌِّ٥م إًمٞمف ًم٘م٤مءك ّ
شمًٝمؾ قمٚمٞمف ىمْم٤مءك ،وأيمثر ًمف ُمـ اًمدٟمٞم٤م" .أظمرضمف
يِمٝمد أين رؾمقًمؽ ومال حت ٌِّ٥م إًمٞمف ًم٘م٤مءك ،وٓ ّ
اسمـ أيب قم٤مدؿ ذم "اًمزهد" ص ( )917ح ( ،)799واسمـ ضمرير ذم "هتذي٥م أصم٤مر"  789/9ح
( ،)385واسمررـ طمٌرر٤من  348/9ح ( )718واًمٓمررؼماين ذم "اًمٙمٌررػم"  494/98ح (ُ )818مررـ
ـمريؼ قمٌداهلل سمـ وه٥م ،قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب أيقب ،قمـ أيب ه٤مٟمئ ،قمـ أيب قمكم اجلٜمٌل ،قمـ ومْم٤مًم٦م
سمـ قمٌٞمد ،سمف .وإؾمٜم٤مده دحٞمأ.
وٓ يِمٝمد هلذا احلدي٨م طمديث٤م ُمٕم٤مذ وطمدي٨م أيب هريرة -

-أشمٞم٤من ٕهنام وٕمٞمٗم٤من ضمدً ا،

وُمـ يم٤من ذم ُمثؾ هذه اعمرشمٌ٦م ومال ي٘مقي همػمه ُمـ إطم٤مدي٨م ،واهلل أقمٚمؿ.
رؿ َُمر ْـ آ َُمر َـ ِيب،
 -7قمـ ُمٕمر٤مذ سمرـ ضمٌرؾ ريض اهلل قمٜمرف ،ىمر٤مل :ىمر٤مل رؾمرقل اهلل-ﷺُ " :-
اًمٚمٝم َّ
ِ
ِ
ِ
احل ُّؼ َوم َ٠م ِىم َّؾ َُم٤م ًَم ُفَ ،و َو ًَمدَ ُه َو َقم ِّج ْ
رؾ َىم ٌْ َْمر ُف إِ ًَم ْٞم َ
َو َددَّ َىمٜمل َو َؿم ِٝمدَ َأ َّن َُم٤م ضم ْئ ُ٧م سمِف ُه َق ْ َ
رؽَ ،و َُمر ْـ َمل ْ
احلَ ُّؼ ُِم ْـ ِقمٜم ِْد َك َومر َ٠ميمْثِ ْر َُم٤م ًَمر ُف َو َو ًَمردَ ُهَ ،و َأـمِ ْ
ُي ْ١م ُِم ْـ ِيبَ ،و ُي َّمدِّ ْىمٜمِل َو َي ْٕم َٚم ْؿ َأ َّن َُم٤م ِضم ْئ ُ٧م سمِ ِف ُه َق ْ
رؾ
ُقم ُٛم َر ُه ".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اإلد٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م  ،553/3واٟمٔمر :اًمٓمٌ٘م٤مت خلٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط ص ( ،)915واًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ًمٚمٌخ٤مري 954/5
وذم  ،467/6وُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ  ،7147/3وآؾمتٞمٕم٤مب  ،9997/4وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م  ،758/4وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م
 .89/8وشم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ص (.)375

جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

ختسجيْ:
*أظمرضمف اًمٓمرؼماين ذم "اًمٙمٌرػم"  85/71ح ( ،)969وذم "ُمًرٜمد اًمِمر٤مُمٞملم"  758/4ح
(ُ )7717مـ ـمريؼ حمٛمد سمـ اعمٌ٤مرك اًمّمقري ،واًمٓمؼماين ذم (اعمقوع اًمً٤مسمؼ) ،واسمـ قمردي ذم
"اًمٙم٤مُمؾ"  ،718/6وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل ذم "ؿمٕم٥م اإليامن"  63/4ح ( ،)9319وأسمرق أمحرد
احل٤ميمؿ ذم "اًمٗمقائد" ص (ُ )74مـ ـمريؼ هِم٤مم سمـ قمرامر ،يمالمهر٤م (اًمّمرقري ،وهِمر٤مم) قمرـ
قمٛمرو سمـ واىمد ،قمـ يقٟمس سمـ ُمٞمنة ،قمـ أيب إدريس ،قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ،سمف.
اذتهي عمْٗ:
إؾمٜم٤مد احلدي٨م وٕمٞمػ ضمدً ا ،ومٛمداره قمغم قمٛمرو سمـ واىمرد اًمدُمِمر٘مل ىمر٤مل اسمرـ طمجرر قمٜمرف:
(ُمؽموك)(.)9
ِ
رؾم َ
رقل اهللِ ُمر٤مزم َأ َرى
رضم ٌؾ ُمـ
 -4قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل" :ضم٤م َء ُ
إٟمّم٤مر وم٘مر٤مل :ير٤م ُ
ِ
ِ
َ
يٓمٚمر٥م
ومخرج
ومٚمؿ جيدْ ومٞمف ؿمٞم ًئ٤م،
وم٤مٟمٓمٚمؼ
ص
َ
ُ
َ
إٟمّم٤مري إمم ْ
ُّ
اخلٛم ُ
رطمٚمف ْ
ًمقٟمؽ ُُمٜمٙمَٗم ًئ٤م؟ ىم٤ملْ :
َخ ًال ًمف ،وم٘م٤مل إٟمّم٤مري ًمٚمٞمٝمقديَ :أ ِ
ِ
يمؾ َد ًْم ٍ
ًمؽ؟ ىم٤ملٟ :مَٕمؿ ُّ
ؾم٘مل َ
رق
وم٢مِذا هق
ِّ
ُّ
سمٞمٝمقدي َيً٘مل ٟم ْ ُ
ٍّ
واؿمؽمط ِ
ِ
َ
َ
إٟمّم٤مر ُّي ْ
َ
ي٠مظمذ ومٞمف َظم ِد َر ًة وٓ شم٤مرزةً( )7وٓ َ
ي٠مظمرذ
طمِم َٗم ً٦م ،وٓ
أن ٓ
قمٚمٞمف
سمتٛمر ٌة
َ
د٤مقملم مترا ،ومج٤مء ِسمف إمم رؾم ِ
ٍ
رقل اهللِ-ﷺَ -
وم٘مر٤ملُِ :مرـ أيرـ
سمٜمحق ُمـ
َّإٓ ضم ِّٞمد ًة وم٤مؾم َت َ٘مك ًم ُف
ُ
َ
ِ ً
ِ
اًمٌم ِء إذا ُأ ِ ِ
وم٠مرؾم َ
ًمؽ هذا؟ ْ
َ
سمّمر٤معٍ،
ؼم ُه
٤مري ويم٤من يً َ٠م ُل قمـ ّ
ٟمًر٤مئف َ
َ
إٟمّم ّ
َ
رؾ إمم َ
يت سمرفَ ،
وم٠مظم َ َ

و َأيم ََؾ هق وأدح٤مسمف د٤م ًقم٤م ،وىم٤مل ًمألٟمّم٤مريُ :أحتٌٜمرل؟ ىمر٤ملَٟ :مٕمرؿ وا ًَّم ِ
رذي سم َٕم َث َ
سمر٤محلؼ
رؽ
ِّ
َ
ُّ
ُّ
َ ُُ َ
ِِ
ِ ِ
ِ
ُٕطمٌ َؽ ،ىم٤مل :إِن يم َ ِ
أه ُع إمم ُمرـ
ُّ
ُٜم٧م ُحت ٌُّٜمل وم َ٠مقمدَّ ًمٚمٌالء ْدم َٗم٤م ًوم٤م ،ومق ا ًَّمذي ٟم ْٗمز سمٞمده ًمٚمرٌال ُء َ
حيٌِٜمل ُمـ ِ
اعم٤مء ِ
طمْمٞمض إَ ِ
ِ
ِ
ومٛمرـ َأ َطم ٌَّٜمرل
اجلٌؾ إمم
اجل٤مري ُمـ ُىم َّٚم ِ٦م
صمرؿ ىمر٤ملُ :
ُ ُّ
رؿ َ
اًمٚمٝم َّ
رضَّ ،
٤مف ،وُمـ َأسم َٖم َْمٜمل وم َ٠ميمثِر ُم٤م ًَم ُف وو ًَمدَ َه".
٤مف واًمٙم َٗم َ
وم٤مرز ْىم ُف اًم َٕم َٗم َ
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ص ( .)378واٟمٔمر :جمٛمع اًمزوائد .785/91
( )7شم ِ
َ٤مرزَ ة :أي طمِمٗم٦م ي٤مسمً٦م .ويمؾ ىمقي دٚم٥م ي٤مسمس :شم٤مرز .وؾمٛمل اعمٞم٧م شم٤مرزً ا ًمٞمًٌف .اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر
.986/9
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

ختسجيْ:
 أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف  898/7ح ( )7338قمـ قمكم سمـ اعمٜمرذر ،واسمرـ ضمريرر ذم هترذي٥م أصمر٤مر
 779/9ح ( )367قمـ أيب يمري٥م ،واًمٌٞمٝم٘مل ذم "ؿمٕم٥م اإليرامن"  64/4ح (ُ )9311مرـ
ـمريؼ حمٛمد سمـ مح٤مد إسمٞمقردي ،صمالصمتٝمؿ (قمكم سمـ اعمٜمذر ،وأسمرق يمرير٥م ،وإسمٞمرقردي) قمرـ
حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ ،قمـ قمٌداهلل سمـ ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي ،قمـ ضمده ،قمـ أيب هريرة ،سمف .وًمرٞمس ذم اسمرـ
ُم٤مضمف ىمقًمف" :ىم٤مل :وم٠مرؾمؾ إمم أزواضمف...اًمخ".
 وأظمرضمف أسمق سمٙمر اًمديٜمقري ذم "اعمج٤مًمً٦م وضمقاهر اًمٕمٚمؿ"  93/7ح ( )7981قمـ إؾمامقمٞمؾ
سمـ إؾمح٤مَ ،قمـ حيٞمك سمـ قمٌداحلٛمٞمد ،قمـ أيب سمٙمر سمـ قمٞم٤مش ،قمـ قمٌداهلل سمـ ؾمرٕمٞمد ،سمرف .إٓ
أٟمف ىم٤مل :قمـ أسمٞمف ،قمـ أيب هريرة .وًمٗمٔمف" :اًمٚمٝمؿ ُمـ أطمٌٜمل وم٤مرزىمف اًمٕمٗم٤مف واًمٙمٗم٤مف ،وُمرـ
أسمٖمْمٜمل وم٠ميمثر ُم٤مًمف ووًمده" .ومل يذيمر اًم٘مّم٦م.
 وأظمرضمف اسمـ ؿم٤مهلم ذم "اًمؽمهمٞم٥م ذم ومْم٤مئؾ إقمامل" ص (ُ )96مـ ـمريؼ ؾمٞمػ سمـ قمٛمر،
ىم٤مل :قمـ قمٌداهلل سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب هٜمد ،قمـ ضمده ،قمرـ أيب هريررة .وًمٗمٔمرف يمرواير٦م
اًمديٜمقري.
اذتهي عمْٗ:
احلدي٨م ُمداره قمغم قمٌداهلل سمـ ؾمٕمٞمد اسمـ أيب ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي ،وهق وٕمٞمػ ضمدً ا ،ىم٤مل أمحد سمرـ
طمٜمٌؾُ( :مٜمٙمر احلدي٨مُ ،مؽموك احلدي٨م)( ،)9وىم٤مل اًمٌخ٤مري( :ىم٤مل حيٞمك اًم٘مٓم٤من :اؾمتٌ٤من زم يمذسمف
ذم جمٚمس)( .)7وىم٤مل اسمـ طمجرُ( :مؽموك)(.)4
ر٤مئل ِقمٜم ِ
 -3قمـ أيب ُأُم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل -ﷺ -أٟمف ىمر٤مل" :إِ َّن َأ ْهمرٌ َط َأوًمِٞم ِ
ر١م ُِم ٌـ
ْردي عمَُ ْ
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمػ ْ ِ
ِ
ِ
اًمنَ ،ويم َ
َر٤من َهم ِ٤مُم ًْمر٤م ِذم
احل٤مذ(ُ ،)9ذو َطم ٍّظ ُم َـ َّ
َظمٗم ُ َ
اًمّمالَةَ ،أ ْطم ًَ َـ قم ٌَ٤م َد َة َر ِّسمف َو َأ َـم٤م َقم ُف ذم ِّ ِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اٟمٔمر :اجلرح واًمتٕمديؾ  ،79/5واًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل .768/5
( )7اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم .915/5
( )4شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ص (.)416

جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

ِ
اًمٜم ِ
رؿ َٟم َ٘م َرر سمِ٢مِ ْدر ٌَ َٕم ْٞم ِف َوم َ٘م َ
َّ٤مس َٓ ُي َِم ُ٤مر إِ ًَم ْٞم ِف سمِ٤مَٕ َد٤مسمِعَِ ،ويم َ
ر٤مل:
ؼم َقم َغم َذًم َؽُ ،صم َّ
َ٤من ِر ْز ُىم ُف َيم َٗم٤م ًوم٤م َوم َّم َ َ
ُقم ِّج َٚم ْ٧م َُمٜم ِ َّٞم ُت ُفَ ،ىم َّٚم ْ٧م َسم َقايمِ ِٞمفَ ،ىم َّؾ شم َُرا ُصم ُف"(.)4( )7
ختسجيْ:
 أظمرضمف اًمؽمُمذي  575/3ح (ُ )7437مـ ـمريؼ قمٌداهلل سمرـ اعمٌر٤مرك ،واًمٌرزار  789/3ح
( ،)9369واًمٓمررؼماين ذم "اًمٙمٌررػم"  715/8ح ( )7879و 99/91ح ( )9777يمالمهرر٤م
(اًمٌزار واًمٓمؼماين) ُمـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد سمـ أيب ُمريؿ ،واحل٤ميمؿ  947/3ح (ُ )7938مرـ ـمريرؼ
قمٌداهلل سمـ وه٥م ،صمالصمتٝمؿ (اسمـ اعمٌ٤مرك ،واسمـ أيب ُمريؿ ،وقمٌداهلل سمـ وهر٥م) قمرـ حيٞمرك سمرـ
أيقب اعمٍمي ،قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ زطمر ،قمـ قمكم سمـ يزيد ،قمـ اًم٘م٤مؾمؿ أيب قمٌداًمرمحـ ،قمـ أيب
ُأُم٤مُم٦م ،سمف ،سمٜمحقه(ٗ).

( )9ظمٗمٞمػ احل٤مذ :احل٤مذ :احل٤مل :وأدؾ احل٤مذ :ـمري٘م٦م اعمتـ ُمـ اإلٟمً٤من ،وهق ُم٤م ي٘مع قمٚمٞمف اًمٚمٌد ُمـ فمٝمر اًمٗمرس ،اسمف ُمثالً
ًم٘مٚم٦م اعم٤مل واًمٕمٞم٤مل .وىمد ضم٤مء شمٗمًػمه ذم طمدي٨م طمذيٗم٦م ُمرومققمً٤م وومٞمف" :ىمٞمؾ :ي٤م رؾمقل اهللُ ،م٤م ظمٗم٦م احل٤مذ؟ ىم٤ملُ :مـ ٓ أهؾ
ًمف وٓ ُم٤مل" .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٚمٖم٦م  ،943/5واًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر  ،357/9وًمً٤من اًمٕمرب ،387/4
واًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ص (.)447
( )7شمراصمف :اًمؽماثُ :م٤م خيٚمٗمف اًمرضمؾ ًمقرصمتف ،واًمت٤مء ومٞمف سمدل ُمـ اًمقاو .اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر .986/9
( ) 4ىم٤مل اخلٓم٤ميب( :ىمد همٌط اًمٜمٌل دغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ يم٤من هبذه اًمّمٗم٦م ُمـ همٛمقض اًمِمخص ومخقل اًمذيمر ذم اًمٜم٤مس،
أيْم٤م ظمٗم٦م اًمٕمٞم٤ملً :مئال يِمٖمٚمف اًمٙمً٥م هلؿ ،صمؿ
واؿمؽمط ًمف اًمرو٤م سم٘مٚم٦م اعم٤ملٕ :ن اًم٘مٜم٤مقم٦م شم٘مٓمٕمف قمـ اًمٜم٤مس ،واؿمؽمط ًمف ً
شمٕمجٞمؾ اًمقوم٤مةً :مئال يٓمقل ُم٘م٤مُمف ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ،وهذه إؾمٌ٤مب يمٚمٝم٤م شمِمػم إمم اًمٕمزًم٦م وشمٌلم قمـ ومْمٞمٚمتٝم٤م) .اًمٕمزًم٦م ًمٚمخٓم٤ميب ص
(.)46
( )3وقمٜمد اًمٌزار واًمٓمؼماين ذم اعمقوع اًمث٤مين قمـ أيب أُم٤مُم٦م ،قمـ قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد .وًمٗمٔمفً" :مٞم٠مشملم قمغم اًمٜم٤مس زُم٤من شمٖمٌٓمقن
ومٞمف اًمرضمؾ سمخٗم٦م احل٤مذ يمام شمٖمٌٓمقٟمف اًمٞمقم سمٙمثرة اعم٤مل واًمقًمد ...احلدي٨م" .وؾم٠مذيمر اجلقاب قمـ ضمٕمؾ هذا احلدي٨م قمـ اسمـ
ُمًٕمقد ذم احلٙمؿ قمٚمٞمف.

جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

 وأظمرضمررف احلٛمٞمرردي  955/7ح( )944وأمحررد  378/46ح(ُ ،)77967مررـ ـمريررؼ أيب
اعمٝمٚم٥م ُمٓمرح سمـ يزيد ،واًمٓمٞم٤مًمز  354/7ح ( ،)9779وأمحد  545/46ح (،)77997
واًمٓمؼماين ذم "اًمٙمٌػم"  794/8ح ( )7861وأسمق ٟمٕمرٞمؿ ذم "احلٚمٞمر٦م"  ،75/9واًمٌٞمٝم٘مرل ذم
"ؿمٕم٥م اإليامن"  937/9ح ( )9868و  6/94ح (ُ )9874مـ ـمريؼ ًمٞم٨م سمـ أيب ؾمرٚمٞمؿ،
يمالمه٤م (ُمٓمرح سمـ يزيد ،وًمٞم٨م) قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ زطمر ،سمف ،سمٜمحقه.
 وأظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف  9478/7ح (ُ )3997مـ ـمريؼ ددىم٦م سمـ قمٌرداهلل ،قمرـ إسمرراهٞمؿ سمرـ
ُمرة ،قمـ أيقب سمـ ؾمٚمٞمامن ،قمـ أيب أُم٤مُم٦م.
 وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم "اًمٙم٤مُمؾ"  ،9865/5واًمٌٞمٝم٘مرل ذم "ؿمرٕم٥م اإليرامن"  559/97ح
(ُ )9868مـ ـمريؼ هالل سمـ اًمٕمالء سمـ هالل ،قمـ أسمٞمف ،قمـ أسمٞمف هالل سمـ قمٛمرر سمرـ هرالل
اًمرىمل ،قمـ أسمٞمف ،قمـ أيب هم٤مًم٥م اًمٌٍمي ،قمـ أيب أُم٤مُم٦م.
اذتهي عمْٗ:
ىم٤مل اًمؽمُمذي( :هذا طمدي٨م طمًـ ..وقمكم سمـ يزيد يْم َّٕمػ ذم احلدي٨م) .ويمذا ىم٤مل احلر٤ميمؿ:
(هذا إؾمٜم٤مد ًمٚمِم٤مُمٞملم دحٞمأ قمٜمدهؿ ومل خيرضم٤مه) وشمٕم٘مٌف اًمذهٌل وم٘م٤مل( :إمم اًمْمٕمػ هق).
وهذا احلدي٨م اضمتٛمع ذم أؾم٤مٟمٞمده مج٤مقم٦م ُمـ اًمْمٕمٗم٤مء:
وم٢مؾمٜم٤مد اًمؽمُمذي ومٞمف قمٌٞمد اهلل سمـ زطمر ،وهق اإلومري٘مل ىم٤مل اًمذهٌل قمٜمف( :ومٞمرف اظمرتالف وًمرف
ُمٜم٤ميمػم ،وٕمٗمف أمحد ،وىم٤مل اًمٜمً٤مئل ٓ :سم٠مس سمف)(.)9
وقمكم سمـ يزيد إهل٤مين ىم٤مل اًمذهٌل قمٜمف( :وٕمٗمقه ،وشمريمف اًمدار ىمٓمٜمل)(.)7
أيْم٤م ومٞمف ددىم٦م سمـ قمٌداهلل وهرق اًمًرٛملم ،ىمر٤مل اسمرـ طمجرر:
واًمٓمريؼ اًمث٤مين إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ً
(وٕمٞمػ)(.)4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اًمٙم٤مؿمػ .681/9
( )7اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء  ،357/7واًمٙم٤مؿمػ .39/7
( )4شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ص (.)775

جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

أيْم٤م يمام ىم٤مل اسمـ طمجر(.)9
وومٞمف أيقب سمـ ؾمٚمٞمامن اًمِم٤مُمل ،وهق وٕمٞمػ ً
أيْم٤م ومٞمف اًمٕمالء سمرـ هرالل سمرـ قمٛمرر اًمرىمرل ،وهرق
ويمذًمؽ اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ً
وٕمٞمػ ،ىم٤مل اسمـ قمدي( :ىم٤مل اًمٜمً٤مئل :اًمٕمالء سمـ هالل يروي قمٜمف اسمٜمف هرالل سمرـ اًمٕمرالء همرػم
طمدي٨م ُمٜمٙمر ،ومال أدري ُمٜمف أيت أو ُمـ أسمٞمف) .صمؿ ذيمر هذا احلدي٨م ُمـ ُمٜمٙمراشمف(.)7
وىمد وىمع اظمتالف ذم احلدي٨م ُمـ رواي٦م ؾمٕمٞمد سمـ أيب ُمريؿ:
وم٘مد رواه اًمٌزار قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،واًمٓمؼماين ذم اعمقوع اًمث٤مين ح ( )9777قمـ حيٞمك سمرـ
أيقب ،قمٜمف .ومجٕمٚمف قمـ أيب أُم٤مُم٦م ،قمـ قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد .أُم٤م اًمرواير٦م إومم قمٜمرد اًمٓمرؼماين ح
( )7879قمـ حيٞمك سمـ أيقب ومال ذيمر ٓسمـ ُمًٕمقد ومٞمٝم٤م.
وهذا خي٤مًمػ رواي٦م قمٌداهلل سمـ اعمٌ٤مرك واسمـ وه٥م طمٞم٨م روي٤مه قمـ حيٞمك سمرـ أيرقب اعمٍمري
دون ذيمر اسمـ ُمًٕمقد ،يمام شم٤مسمع حيٞمك سمـ أيقب قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ زطمر :أسمق اعمٝمٚم٥م وًمٞمر٨م اسمرـ أيب
ؾمٚمٞمؿ دون ذيمر اسمـ ُمًٕمقد .يمام شم٤مسمع اًم٘م٤مؾمؿ ذم اًمرواي٦م قمـ أيب أُم٤مُمر٦م أيرقب سمرـ ؾمرٚمٞمامن وأسمرق
هم٤مًم٥م اًمٌٍمي دون ذيمرر اسمرـ ُمًرٕمقد .وىمرقل اسمرـ ُمًرٕمقد اعمقىمرقف قمٚمٞمرف ؾمرٞم٠ميت ذيمرره ذم
اعمقىمقوم٤مت.
ومتٌلم أن ذيمر اسمـ ُمًٕمقد ومٞمف ،ورواي٦م احلدي٨م سمٚمٗمظً" :مٞم٠مشملم قمغم اًمٜم٤مس زُم٤من شمٖمٌٓمرقن ومٞمرف
اًمرضمؾ سمخٗم٦م احل٤مذ يمام شمٖمٌٓمقٟمف اًمٞمقم سمٙمثرة اعم٤مل واًمقًمد ...احلدي٨م" .أٟمف وهرؿ أو ُمرـ دظمرقل
طمدي٨م سمحدي٨م.
وًمٕمؾ اًمراضمأ ذم هذا احلدي٨م هق ُم٤م ىم٤مًمف اًمؽمُمذي وم٘مد ىم٤مل( :هرذا طمردي٨م طمًرـ) وًمٕمٚمرف
يٕمٜمل أن طمًـ ًمٖمػمه سمًٌ٥م شمٕمدد ـمرىمف اًمتل ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمؽموك وٓ يمذاب ،واهلل أقمٚمؿ.
َلم ِ
أس اعم٤م َئت ْ ِ
يمؿ ذم َر ِ
ٞمرػ
اخلٗم ُ
 -5قمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن --ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل -ﷺَ " :-ظم ُػم ْ
ِ
احلَ٤م ُذِ .ىمٞمؾَ :ي٤م َر َ
احل٤مذ؟ َىم َ٤ملَُ :مـ ٓ َأ ْه َؾ ًَمف وٓ َُم َ٤مل".
ؾمقل اهللَُِ ،م٤م ِظمٗم ُ٦م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ص (.)617
( )7اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل  ،484/6واٟمٔمر :اًمٙم٤مؿمػ .916/7

جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

ٓ7

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

ختسجيْ:
 أظمرضمف أسمق يٕمغم يمام ذم "ضم٤مُمع اعمً٤مٟمٞمد واًمًٜمـ"  )9(433/7قمـ يمُري٥م ،واخلٓمٞم٥م ذم
"شم٤مريخ سمٖمداد" ُ 998/6مـ ـمريؼ ُمقؾمك سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اًمٜمي ،يمالمه٤م (يمري٥م وُمقؾمك)
ٍ
قمٌ٤مس( ،)7أٟمٌ٠مٟم٤م روا ٌد ،قمـ ُؾمٗمٞم٤من ،قمـ
قمـ إسمراهٞمؿ سمـ اًمٜمي سمـ ُمروان اعم٘مرئ اًمٕمٓم٤مر ،قمـ
ُمٜمّمقر( ،)4قمـ رسمٕمك( ،)3قمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ،سمف ،سمٚمٗمٔمف.
ُ
 وأظمرضمف اسمـ قمردي ذم "اًمٙم٤مُمرؾ"  ،995/3واخلٚمرٞمكم ذم "اإلرؿمر٤مد" ُ 379/7مٕمٚم ً٘مر٤م ُمرـ
ـمريؼ احلًـ سمـ قمٌداهلل اخلراؾم٤مين ،واسمـ قمدي ذم "اًمٙم٤مُمؾ" ُ 995/3مرـ ـمريرؼ إؾمرح٤مَ
سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد سمـ زيد ،واسمـ اعم٘مرئ ذم "اعمٕمجؿ" ص ( )447ح ( ،)9916واخلٓمٞم٥م
ُ 775/99مـ ـمريؼ أيب سمٙمر قمٛمر سمـ اًمٕمرالء سمرـ ُم٤مًمرؽ اعم٘مررئ ،واخلٚمرٞمكم ذم "اإلرؿمر٤مد"
ُ 379/7مـ ـمريؼ إؾمح٤مَ سمـ حمٛمد اًمٙمٞمً٤مين ،واًمٌٞمٝم٘مل ذم "ؿمٕم٥م اإليرامن"  551/97ح
( ،)9867واخلٓمٞم٥م ُ 775/99مـ ـمريؼ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد اًمّمٗم٤مر ،مخًتٝمؿ قمرـ قمٌر٤مس
سمـ قمٌداهلل اًمؽمىمٗمل ،سمف سمٚمٗمٔمف.
 وأظمرضمف اًمٕم٘مٞمكم ذم "اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم"  ،69/7واسمرـ أيب طمر٤مشمؿ ذم "اًمٕمٚمرؾ" ُ 569/6مرـ
ـمريؼ أمحد سمـ اًمقًمٞمد سمـ سمرد إٟمٓم٤ميمل ،قمـ رواد سمـ اجلراح ،سمف ،سمٚمٗمٔمف.
 وأظمرضمف اخلٚمٞمكم ذم "اإلرؿم٤مد" ُ 379/7مـ ـمريؼ احلًـ سمـ مح٤مد اخلراؾم٤مين ،قمرـ ؾمرٗمٞم٤من،
سمف سمٚمٗمٔمف ،وزاد ومٞمفٕ" :ن يريب أطمديمؿ سمٕمد اعم٤مئتلم ضمرو يمٚم٥م ظمػم ًمف ُمـ أن يرريب وًمردً ا ُمرـ
دٚمٌف".
اذتهي عمْٗ:
ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل( :شمٗمرد سمف رواد سمـ اجلراح قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9ومل أضمده ذم اعمٓمٌقع ُمـ اعمًٜمد ،وهق ذم "اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م" .697/97
( )7هق قمٌ٤مس سمـ قمٌداهلل سمـ أسمك قمٞمًك اًمؽمىمٗمك.
( )4هق ُمٜمّمقر سمـ اعمٕمتٛمر اًمٙمقرم.
( )3هق رسمٕمك سمـ طمراش اًمٕمًٌك ،أسمق ُمريؿ اًمٙمقرم.
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

ورواد ًملم احلدي٨م ،وذم طمديثف قمـ ؾمرٗمٞم٤من اًمثرقري ظم٤مدر٦م ورٕمػ ؿمرديد ،وىمرد ظمٓمر٠مه
َّ
احلٗم٤مظ ،وأٟمٙمروا قمٚمٞمف هذا احلدي٨م.
ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ ٓ( :سم٠مس سمف د٤مطم٥م ؾمٜم٦م ،إٓ أٟمف طمدّ ث قمـ ؾمٗمٞم٤من أطم٤مدي٨م ُمٜم٤ميمػم)(.)9
وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ( :هذا ُمٜمٙمر ٓ ،يِمٌف طمدي٨م اًمث٘م٤مت ،وإٟمام يم٤من سمدو هذا اخلؼم ومٞمام ُذيمرر زم أن
رضم ً
رواد ومذيمر ًمف هذا احلدي٨م وم٤مؾمتحًٜمف ويمتٌف ،صمؿ سمٕمرد طمردَّ ث سمرف ،ئمرـ أٟمرف ُمرـ
ال ضم٤مء إمم ّ
ؾمامقمف)(.)7
رواد( :هذا ٓ يٕمرف ُمـ طمردي٨م ؾمرٗمٞم٤من إٓ ُمرـ هرذا
وىم٤مل اخلٚمٞمكم سمٕمد إظمراضمف ُمـ ـمريؼ ّ
اًمقضمف وىمد ظمٓمئقه -يٕمٜمل روا ًدا -ومٞمف ،ورواه إسمراهٞمؿ سمـ اهلٞمرثؿ اًمٌٚمردي قمرـ ؿمرٞمخ جمٝمرقل ٓ
يٕمرف ي٘م٤مل ًمف :احلًـ سمـ مح٤مد اخلراؾم٤مين قمـ ؾمٗمٞم٤من سم٢مؾمٜم٤مده ُمثٚمف وزاد ومٞمف -صمؿ ذيمرر اًمزير٤مدة-
وىم٤مل :هذا ُمٜمٙمر ضمدً ا)(.)4
ىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ( :وٓ اًمتٗم٤مت إمم ُم٤م روي" :ظمػميمؿ سمٕمد اعم٤مئتلم اخلٗمٞمػ احل٤مذ اًمرذي ٓ أهرؾ
ًمف وٓ وًمد" وم٢مٟمف وٕمٞمػ سمؾ ُمقوقع)(.)3
ِ
رؾمقل اهللِ -ﷺ -قمـ اًم َّت ٌَ ُّ٘مرر ذم إَ ْه ِ
ُ
واعمر٤مل".
رؾ
 -6قمـ قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد ،--ىم٤ملَ " :هنَ٤مٟمَ٤م
ضم٤مًمً٤م قمٜمدهٟ -مٕمؿ ،طمدصمٜمل أظمرم اًمٓم٤مئل ،قمرـ أسمٞمرف ،قمرـ قمٌرداهلل،
وم٘م٤مل أسمق محزة- :ويم٤من
ً
رؾ سم٤معمديٜمر٦م و َأ ِ
ان(٘) و َأ ْه ٍ
قمـ اًمٜمٌل-ﷺ ،-ىم٤مل :وم٘م٤مل قمٌداهلل" :ومٙمٞمػ سم َ٠م ْه ٍؾ سمِ َرا َذ َ
هرؾ يمرذا؟
وم٘مٚم٧م ٕيب اًم َّت َّٞم٤محُ :م٤م اًم َّت ٌَ ُّ٘م ُر؟ َ
وم٘م٤مل :اًم َٙم ْث َر ُة"(ٔ).
"ىم٤مل ُؿمٕمٌ٦م:
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اٟمٔمر :اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل ٕمحد (رواي٦م قمٌداهلل) .49/7
( )7اٟمٔمرُ :مٞمزان آقمتدال  .56/7ومل أضمده ذم "اجلرح واًمتٕمديؾ" ذم شمرمجتف .573/4
( )4اإلرؿم٤مد ًمٚمخٚمٞمكم  ،379/7واٟمٔمر :إحت٤مف اخلػمة اعمٝمرة  ،94/3واعم٘م٤مدد احلًٜم٦م ص (.)479
( )3اًمتقوٞمأ ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمأ ٓسمـ اعمٚم٘مـ (.)717/73
(َ )5ر ُ
اذان :سمٕمد إًمػ ذال ُمٕمجٛم٦م ،وآظمره ٟمقن ،ىم٤مل ي٤مىمقت( :راذان إؾمٗمؾ ،وراذان إقمغم :يمقرشم٤من سمًقاد سمٖمداد شمِمتٛمؾ
أيْم٤م :ىمري٦م سمٜمقاطمل اعمديٜم٦م ،ضم٤مءت ذم طمدي٨م قمٌداهلل سمـ
قمغم ىمرى يمثػمة ،وىمد ٟمً٥م إًمٞمٝم٤م ىمقم ُمـ اعمت٠مظمريـ ...وراذان ً
ُمًٕمقد)ُ .مٕمجؿ اًمٌٚمدان .97/4
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إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

ختسجيْ:
 أظمرضمف أمحد  731/7ح ( ،)3989وأسمق قمٌٞمد ذم "إُمقال" ص ( )917ح ( ،)779وُمرـ
ـمري٘مف اًمِم٤مر ذم "اعمًٜمد"  733/7ح ( ،)895واسمرـ زٟمجقيرف ذم "إُمرقال"  738/9ح
( )434قمـ طمج٤مج سمـ حمٛمد اعمّمٞميص إقمقر :طمدصمٜم٤م ؿمٕمٌ٦م ،قمـ أيب اًمتٞم٤مح :يزيد سمرـ محٞمرد
اًمْمٌٕمل ،قمـ رضمؾ ُمـ ـمٞمئ ،قمـ قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد ،سمف.
وًمٞمس قمٜمد أيب قمٌٞمد وُمـ روى قمٜمف ىمقًمف" :وم٘م٤مل أسمرق محرزة ...اًمرخ" .وقمٜمرده زير٤مدة( :قمرـ
رضمؾُ ،مـ ـمٞمئ ،طمًٌتف ىم٤مل :قمـ أسمٞمف).
 وأظمرضمررف اسمررـ اجلٕمررد  793/9ح ( ،)9371واًمِمرر٤مر ذم "اعمًررٜمد"  733-737/7ح
(ُ )893مـ ـمريؼ سمنم سمـ قمٛمر سمـ احلٙمؿ ،يمالمه٤م (اسمـ اجلٕمد وسمنم) قمرـ ؿمرٕمٌ٦م ،قمرـ أيب
اًمتٞم٤مح ،ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م رضم ً
ال ُمـ ـمٞمئ ي٘م٤مل ًمف :اسمرـ إظمررم حيردث قمرـ اسمرـ ُمًرٕمقد ،سمرف.
سمٜمحقه .وقمٜمد اًمِم٤مر اًمزي٤مدة اعمذيمقرة قمٜمد أمحد.
 وأظمرضمف أمحد  733/7ح ( )3983قمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر ،قمـ ؿمٕمٌ٦م ،قمـ أيب اًمتٞم٤مح ،قمـ اسمـ
إظمرم -رضمؾ ُمـ ـمٞمئ -قمـ اسمـ ُمًٕمقد ،سمف ،سمٜمحقه.
 وأظمرضمف أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز ذم ُمًٜمده  798/9ح ( ،)479وُمـ ـمري٘مف اسمـ اجلٕمد 997/9
ح ( )9795واًمٌٞمٝم٘مل ذم "ؿمٕم٥م اإليامن"  79/94ح ( ،)9915قمـ ؿمٕمٌ٦م ،ىمر٤مل :أظمرؼمين
أسمق مجرة ،قمـ رضمؾ ُمـ ـمٞمئ ،قمـ أسمٞمف ،قمـ قمٌداهلل" :أن رؾمقل اهلل-ﷺ -هنك قمـ اًمتٌ٘مرر ذم
إهؾ واعم٤مل".
ذاب( :ىمٞمؾ :إهن٤م ىمري٦م سمٜمقاطمل اعمديٜم٦م ،وًمٙمـ ٓ يٕمرومٝم٤م أطمد ،واعمٕمروف أن راذان ُمـ ىمرى اًمٕمراَ) .اعمٕم٤ممل
=وىم٤مل حمٛمد َّ
إصمػمة ذم اًمًٜم٦م واًمًػمة ص (.)974
( )9اًم َت ٌَ ُّ٘مر :ىم٤مل أسمق قمٌٞمد( :يريد اًمٙمثرة واًمًٕم٦م ،ىم٤مل إدٛمٕمل :وهق ُمـ هذا .وأدؾ اًمتٌ ّ٘مر اًمت ََّق ُّؾمع واًمتٗمتأَ ،و ُِمٜمْف ىمٞمؾ:
سم٘مرت َسم ْٓمٜمف إِٟم ََّام ُه َق ؿم٘م٘متف وومتحتف ،وُمٕمٜمك احلدي٨م أٟمف إٟمام أراد اًمٜمٝمل قمـ شمٗمريؼ إُمقال ذم اًمٌالد ومٞمتٗمرَ اًم٘مٚم٥م ًمذًمؽ).
همري٥م احلدي٨م ٕيب قمٌٞمد  ،57/7واٟمٔمر :إُمقال ًمف ص ( ،)917وجمٛمؾ اًمٚمٖم٦م ٓسمـ وم٤مرس ص (.)949
وىم٤مل اعمٜم٤موي( :واعمٕمٜمك :اًمٜمٝمل قمـ أن يٙمقن ذم أهٚمف وُم٤مًمف شمٗمرَ ذم سمالد ؿمتك ،ومٞم١مدي إمم شمقزع ىمٚمٌف) .ومٞمض اًم٘مدير
.414/6
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

 وأظمرضمف أمحد  733/7ح ( )3985قمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر ،قمـ ؿمٕمٌ٦م ،ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م مجررة،
حيدث ،قمـ أسمٞمف ،قمـ قمٌداهلل ،سمفً ،مٙمـ مل يذيمر ًمٗمٔمف ،وزاد ومٞمف ىمقل قمٌرداهلل" :يمٞمرػ ُمرـ ًمرف
صمالصم٦م أهٚملم أهؾ سم٤معمديٜم٦م ،وأهؾ سمٙمذا ،وأهؾ سمٙمذا؟".
 وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم "اًمٙمٌػم"  791/91ح ( ،)91394واسمـ قمدي ذم "اًمٙم٤مُمؾ" 391/5
ُمـ ـمريؼ حيٞمك سمـ ه٤مٟمئ ،قمـ اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل" :هنٞمٜم٤م قمـ اًمتٌ٘مر" .مل يرومٕمف.
اذتهي عمْٗ:
هذا احلدي٨م ًمف صمالصم٦م أؾم٤مٟمٞمد ويمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م ،وم٤مإلؾمٜم٤مدان إوٓن قمٚمتٝمام آوٓمراب ،وقمردم
اجلزم سم٤مؾمؿ اًمرضمؾ ُمـ ـمٞمئ ومٗمل سمٕمض أؾم٤مٟمٞمده (رضمؾ ُمـ ـمل قمرـ أسمٞمرف) وذم سمٕمْمرٝم٤م (أظمررم
اًمٓم٤مئل) أو (اسمـ إظمرم) دون ذيمر (أسمٞمف).
واسمـ إظمرم هق ُمٖمػمة سمـ ؾمٕمد سمـ إظمرم ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل( :صم٘م٦م)(.)9
وأسمقه هق ؾمٕمد سمـ إظمرم اًمٓم٤مئل ،خمتٚمػ ذم دحٌتف ،وىمد ذيمرره اًمٌخر٤مري وأسمرق طمر٤مشمؿ ذم
اًمت٤مسمٕملم ،وذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم اًمّمح٤مسم٦م صمؿ أقمر٤مد ذيمرره ذم اًمتر٤مسمٕملم ،ومل ِ
يررو قمٜمرف ؾمرقى وًمرده
اعمٖمػمة(.)7
وأُم٤م اإلؾمٜم٤مد اًمث٤مًم٨م وهق رواي٦م اًمٓمؼماين واسمـ قمدي قمـ حيٞمرك سمرـ هر٤مٟمئ وهرق اسمرـ قمرروة
اعمرادي ،ومٝمل وٕمٞمٗم٦م ًمًٌٌلم :أطمدمه٤م :أهن٤م ُمٜم٘مٓمٕم٦م ومٞمحٞمك– وإن يم٤من صم٘م٦م -ومٝمرق مل يًرٛمع ُمرـ
اسمـ ُمًٕمقد( .)4وإظمرى :أن ذم ؾمٜمده قمٌداهلل سمرـ سمٙمرػم اًمٖمٜمرقي اًمٙمرقذم ،ىمر٤مل قمٜمرف اًمرذهٌل:
(طمديثف ُمٜمٙمر ،و َىمٌِ َٚمف سمٕمْمٝمؿ ،وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ :يم٤من ُمـ قمتؼ اًمِمٞمٕم٦م)(.)3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اًمٙم٤مؿمػ  .785/7واٟمٔمر :هتذي٥م اًمتٝمذي٥م .769/91
( )7اٟمٔمر :اًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من  ،795/3واعمٞمزان  ،999/7واًمٙم٤مؿمػ  ،377/9وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م .365/4
( )4اٟمٔمر :هتذي٥م اًمتٝمذي٥م .794/99
( )3اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء .444/9
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

 -7قمـ ظم٤مًمد سمـ ُمٕمدان وورٛمرة سمرـ طمٌٞمر٥م ،أن اًمٜمٌرل-ﷺ -ىمر٤ملَُ " :مرـ َيم ُث َرر قمٞم٤م ًُمر ُف َيم ُث َرر
ِ
يٌر٤مل اهلل َأ َّ ُهي َرام
اومؽم ََ ىمٚم ٌُ ُف ذم َأ ْو ِد َي ٍ٦م ؿم َّتك وم َٚمؿ
مه ُف َ
مه ُف ،و َُمـ َيم ُث َر ُّ
ؿمٞم٤مـمٞمٜمُ ُف ،و َُمـ َيم ُث َر َُم٤م ًُم ُف َيم ُث َر َ ُّ
ؾم َٚم َؽ".
ختسجيْ:
 أظمرضمف اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم "اًمٕمٞم٤مل"(ٔ)  644/7وذم "إدالح اعم٤مل" ص ( )75قمـ حمٛمرد سمرـ
يزيد أدُمل ،طمدصمٜم٤م أسمق اًمٞمامن ،قمـ أيب سمٙمر اسمـ أيب ُمريؿ ،قمـ ظم٤مًمد سمـ ُمٕمدان وورٛمرة سمرـ
طمٌٞم٥م ،قمـ اًمٜمٌل-ﷺ -سمف.
اذتهي عمْٗ:
إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ضمدً ا ،ومٞمف أسمق سمٙمر اسمـ قمٌداهلل سمـ أيب ُمريؿ اًمٖمً٤مين وٕمٞمػ(.)7
أيْم٤م ُمرؾمؾ ومخ٤مًمرد سمرـ ُمٕمردان وورٛمرة سمرـ طمٌٞمر٥م شم٤مسمٕمٞمر٤من ،ىمر٤مل اسمرـ طمجرر قمرـ
وهق ً
يمثرػماُ ،مرـ اًمث٤مًمثر٦م)( .)4وىمر٤مل قمرـ ورٛمرة سمرـ طمٌٞمر٥م( :صم٘مر٦مُ ،مرـ
ظم٤مًمد( :صم٘م٦م قم٤مسمد ،يرؾمرؾ
ً
اًمراسمٕم٦م)(.)3
وهق أؿمٌف سمٙمالم اًمققم٤مظ ،واهلل أقمٚمؿ.
سمٜم٧م َرواطم َ٦م(٘)-اهنع هللا يضرْ َ -حت ُ
ٛمرؾ اسمٜمٝمر٤م اًمرٜم َ
َّٕمامن
 -8قمـ قم٤مدؿ سمـ قمٛمر سمـ ىمت٤مدة ىم٤ملَ " :ضم٤م َءت َقم ْٛمر ُة ُ
ٍ
ِ ٙ
ِ
٘م٤مًمر٧م :ير٤م
صمؿ طمٜمَّٙمرف هبر٤مَ ،وم
ْ
سمـ َسمِمػم( ) ذم ًم ْٞم َٗم٦م إمم َرؾمقل اهلل-ﷺَ ،-ومدَ قم٤م سمتٛمرة َومٛمْم َٖمٝم٤مَّ ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9ؾم٘مط ُمـ اًمٜمًخ٦م اعمٓمٌققم٦م (أسمق اًمٞمامن) ،وطمروم٧م اسمـ أيب ُمريؿ إمم (قمـ أيب ُمريؿ).
( )7اٟمٔمر :شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ص (.)674
( )4اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ص (.)991
( )3اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ص (.)781
( )5هل قمٛمرة سمٜم٧م رواطم٦م سمـ صمٕمٚمٌ٦م اخلزرضم ّٞم٦م ،وهل اُمرأة سمِمػم سمـ ؾمٕمد واًمد اًمٜمٕمامن .اإلد٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م .733/8
اخلزرضمل .ىم٤مل اسمـ طمجر( :وهق ُمِمٝمقرً .مف وٕسمٞمف دحٌ٦م .ىم٤مل
( )6هق اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم سمـ ؾمٕمد سمـ صمٕمٚمٌ٦م إٟمّم٤مري
ّ
ؿمٝمرا) .اإلد٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م .436/6
ّ
اًمقاىمدي :يم٤من ّأول ُمقًمقد ذم اإلؾمالم ُمـ إٟمّم٤مر سمٕمد اهلجرة سم٠مرسمٕم٦م قمنم ً
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

أن ي ْٙم ُثر ُم٤مًمف ووًمده ،وم َ٘م٤مل :أو ُم٤م شم ِ
َر َ
لم ْ
ؾمقل اهللُِ ،ا ُدع ًمف ْ
يٕمرٞمش يمرام َ
َ
قمر٤مش َظم٤مًمر ُف(ٔ)،
أن
َرو َ
ُ
َ ُ
َ
٤مش محٞمد ًا ،و ُىمتَؾ َؿمٝمٞمدً اَ ،
َقم َ
ودظمؾ اجلٜمَّ٦م".
ختسجيْ:
 أظمرضمف اسمـ قمً٤ميمر ذم "شم٤مريخ دُمِمؼ"  971/67قمـ أيب سمٙمرر إٟمّمر٤مري ،قمرـ أيب حمٛمرد
اجلقهري ،قمـ أيب قمٛمر سمـ طمٞمقي٦م ،قمـ أمحد سمـ ُمٕمروف ،قمـ احلًلم سمـ اًمٗمٝمؿ ،قمرـ حمٛمرد
سمـ ؾمٕمد ،قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٛمر وأيب قم٤مُمر اًمٕم٘مدي ،قمـ حمٛمد سمـ د٤مًمأ ،قمرـ قم٤مدرؿ سمرـ
قمٛمر سمـ ىمت٤مدة ،سمف.
اذتهي عمْٗ:
إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ٕٟمف ُمرؾمؾ :ومٕم٤مدرؿ مل يرذيمر ارـ ؾمرٛمع احلردي٨م .وهرق شمر٤مسمٕمل صم٘مر٦م قمر٤ممل
سم٤معمٖم٤مزي(.)7
واًمراوي قمٜمف حمٛمد سمـ د٤مًمأ هق اسمرـ ديٜمر٤مر اًمرتامر اعمردين ىمر٤مل اسمرـ طمجرر قمٜمرف( :دردوَ
خيٓمئ)(.)4
يتٌلم زم ُمـ هؿ.
وذم اإلؾمٜم٤مد رواة مل ّ
وهذه اًمرواي٦م ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ ؾمٕمد ومل أضمده٤م ذم يمت٤مسمف (اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى) .وذيمره٤م اسمرـ
قمٌد اًمؼم ذم "آؾمتٞمٕم٤مب"( )3سمال إؾمٜم٤مد.
وىمد ذيمر هذا اًم٘مّم٦م اًمًٞمقـمل ،واسمـ قمٌداهل٤مدي أهن٤م ُمـ ُمٕمجزات اًمٜمٌل -ﷺ.)5(-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9ظم٤مل اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم هق قمٌداهلل سمـ رواطم٦م سمـ صمٕمٚمٌ٦م اخلزرضمل ريض اهلل قمٜمف ،ومل يٙمـ ًمٕمٌداهلل قم٘م٥م .اٟمٔمر :اًمٓمٌ٘م٤مت
اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد  ،576/4واإلد٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م .77/3
( )7اٟمٔمر هتذي٥م اًمٙمامل  ،578/94وشم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ص (.)786
( )4شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ص (.)383
( )3آؾمتٞمٕم٤مب .9887/3
( )5اخلّم٤مئص اًمٙمؼمىً ،مٚمًٞمقـمل  ،734/7وؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕمٌ٤مدٓ ،سمـ قمٌداهل٤مدي .919/91
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

 -9قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م رؾمرقل اهلل-ﷺ -ي٘مرقلِ " :ىم َّٚمر ُ٦م ِ
اًمٕم ِ
ٞمر٤مل
َأ َطمدُ اًم َٞم ًَ َ٤مر ْي ِـ".
ختسجيْ:
أظمرضمف اًم٘مْم٤مقمل ذم "ُمًٜمد اًمِمٝم٤مب"  ،53/9قمـ قمٌداًمٙمريؿ سمـ اعمٜمتٍم إؿمتٞمخٜمل ،قمـ
إؾمامقمٞمؾ سمـ احلًـ اًمٌخ٤مري ،قمـ أيب طم٤مشمؿ حمٛمد سمـ قمٛمر اعمٕمردل ،قمرـ أمحرد سمرـ قمٌرداهلل سمرـ
ُم٤مًمؽ اًمؽمُمذي ،قمـ إؾمح٤مَ سمـ إسمراهٞمؿ اًمِم٤مُمل ،قمـ قمركم سمرـ طمررب ،قمرـ ُمقؾمرك سمرـ داود
اهل٤مؿمٛمل ،قمـ اسمـ هلٞمٕم٦م ،قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟمقومؾ ،قمـ قم٤مُمر سمرـ قمٌرداهلل سمرـ اًمرزسمػم،
قمـ أسمٞمف ،قمـ قمكم ،سمف.
اذتهي عمْٗ:
ىم٤مل اًمذهٌل( :إؾمٜم٤مد ُمٔمٚمؿ ُمـ طمدي٨م اسمـ هلٞمٕم٦م ،ويم٠من أوم٦م ُمـ سمٕمده)(.)9
وىمد ضم٤مء ٟمحق هذا احلدي٨م ُمـ ىمقل طمٙمٞمؿ سمـ طمزام ،وم٘مد روى أسمق اًمزٟم٤مد" :أٟمف ىمٞمرؾ حلٙمرٞمؿ
سمـ طمزامُ :م٤م اعم٤مل ي٤م أسم٤م ظم٤مًمد؟ ىم٤مل :ىمٚم٦م اًمٕمٞمر٤مل" .أظمرضمرف اسمرـ ؾمرٕمد ذم "اًمٓمٌ٘مر٤مت اًمٙمرؼمى"
 ،946/5وُمـ ـمري٘مف اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم "اًمٕمٞم٤مل"  738/9قمـ حمٛمد سمـ قمٛمر ،قمرـ قمٌرداًمرمحـ
سمـ أيب اًمزٟم٤مد ،قمـ أسمٞمف ،سمف.
وأظمرضمف احل٤ميمؿ  539/4قمـ أيب قمٌداهلل حمٛمد سمـ قمٌداهلل إدٌٝم٤مين ،قمـ حمٛمد سمرـ قمٌرداهلل
سمـ رؾمتف ،قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ داود ،قمـ حمٛمد سمـ قمٛمر ،سمف.
وحمٛمد سمـ قمٛمر هق اًمقاىمدي .ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجرُ( :مؽموك ُمع ؾمٕم٦م قمٚمٛمف)(.)7
وروي قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م أٟمف ىم٤مل( :ىمٚم٦م اًمٕمٞمر٤مل أطمرد اًمٞمًر٤مريـ) .أظمرضمرف اسمرـ ؾمرٕمد ذم
"اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى"  ،946/5وُمـ ـمري٘مف اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم "اًمٕمٞم٤مل"  739/9قمرـ حمٛمرد سمرـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ )9مٞمزان آقمتدال .389/7
( )7شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ص (.)398

جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

قمٛمر اًمقاىمدي ،ىم٤مل :طمدصمٜم٤م ـمٚمح٦م سمـ حمٛمد سمـ ؾمرٕمٞمد سمرـ اعمًرٞم٥م ،قمرـ أسمٞمرف ،قمرـ ؾمرٕمٞمد سمرـ
اعمًٞم٥م ،سمف .وذم إؾمٜم٤مده اًمقاىمدي اعمت٘مدم ذيمره.
أيْم٤م قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمّم٤مدَ .أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم "طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء" .993/4
وروي ً
***
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

انفظم انثاًَ
اِحادٌث ادلٕقٕفح انٕاردج يف ذقهٍم انُطم
وإطم٤مدي٨م اعمقىمقوم٦م قمغم اًمّمح٤مسم٦م اًمقاردة ذم اًمؽمهمٞم٥م سمت٘مٚمٞمرؾ اًمٜمًرؾ قمردده٤م مخًر٦م آصمر٤مر،
وهل يمام ي٠ميت:
[ -9]91قمـ قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ،ىم٤مل" :إِٟمّف َؾم ِ
ٌ
َزُم٤من ًَمرق ُوضمرد ومٞمرف
ٞم٠ميت قمٚمٞمٙمؿ

ِ
ٌ٤مع ٍ
اًمر ُ
ُم٤من ُي ُ
قمٚمٞمٙمؿ َز ٌ
احلر٤مل ،يمَرام
ضمؾ سمخ ِّٗمر٦م
سمثٛمـ ٓؿمؽما ُه ،وإٟمّف َؾمٞم٠ميت
يمؿ
َ
اعمقت ُي ُ
ٖمٌط ومٞمف ّ
ْ
أطمدُ ْ
ٖمٌط ومٞمف اًمٞمقم سم ِ
ٙمثرة ِ
ُي ُ
واًمقًمدَ ".
اعم٤مل َ
َ َ
ختسجيْ:
 أظمرضمف اعمٕم٤مرم سمـ قمٛمران اعمقدكم ذم "اًمزهد" ص ( )985ح ( ،)94وقمٜمف اًمداين ذم "اًمًٜمـ
اًمقاردة ذم اًمٗمتـ"  358/7قمـ ذيؽ ،قمـ قمٌداهلل سمـ يزيد ،قمـ يمٛمٞمؾ سمرـ زير٤مد اًمٜمخٕمرل،
ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م اسمـ ُمًٕمقد ،سمف.
أيْمر٤م ذم "اًمزهرد" ص ( )986ح ( ،)93وإسمرراهٞمؿ احلرريب ذم
 وأظمرضمف اعمٕم٤مرم سمـ قمٛمرران ً
"همري٥م احلدي٨م"  ،9986/4واحل٤ميمؿ  547/3ح (ُ )8317مـ ـمريرؼ أيب اًمزقمرراء ،قمرـ
اسمـ ُمًٕمقد ،سمف .ذم رواي٦م اعمٕم٤مرم واحل٤ميمؿ زي٤مدة ذم آظمره.
اذتهي عمْٗ:
إؾمٜم٤مده طمًـ ٕضمؾ ذيؽ ،وهق اسمـ قمٌداهلل اًم٘م٤ميض ،ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر( :دردوَ خيٓمرئ
يمثػما ،شمٖمػم طمٗمٔمف ُمٜمذ ومم اًم٘مْم٤مء سم٤مًمٙمقوم٦م)( .)9وسم٤مىمل رواشمف صم٘م٤مت ،وًمذا ىم٤مل احل٤ميمؿ( :درحٞمأ
ً
قمغم ذط اًمِمٞمخلم ،ومل خيرضم٤مه).
وروي ٟمحقه قمـ أيب ذر ،وهق احلدي٨م أيت:
ِ
قمٌداهللَِّ سمـ اًمّم ِ
[ -7]99قمـ محٞمد سمـ هالل ،ىم٤ملُ " :يمٜمَّ٤م ُمع ِ
اعمًرجد اجلر٤مُمعِ ،ىمر٤مل:
ر٤مُم٧م ذم
َّ
ِ
قمِم٤مئٝمؿ َ ِ
ٌ
رضمرؾ :مل َمتَٜمَّرك
وذ ُسمقاَ ،أدٌحقا ُمقشمَك ،وم٘م٤مل ًم ُف
شمٞم٧م أهكم وم٠مد٤م ُسمقا ُِمـ
"ًمٞمتٜمل إِذا أٟم٤م َأ ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ص (.)766
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

ً٧م همٜم ًّٞم٤م ُِمـ ِ
ُ
َ
يقؿمؽ ي٤م اسمرـ
أظم٤مف ُم٤م ىم٤مل أسمق َذ ٍّر:--
اعم٤مل؟ ىم٤مل :سمغم ،وًمٙمٜمّل
هذا
ُ
ٕهٚمؽَ ،أ ًَم َ
ِ
ِ
ٞمػ ْ
أن يٙمقن ْ
أظم َر ذًمؽْ ،
َأظمل ْ
إن ّ
اًمٌٞمر٧م،
رب
اخلَ ِٗم ُ
رؿ ُّ
احلَ٤م ُّذ َأ ْهم ٌَ َط قمٜمدي ُمرـ أيب اًمٕمِمرػمة ،يم ّٚم ُٝم ْ
ِ
ِ
ُ
اًمر ُ
إن ُأ ِّظم َر أضم ُٚمؽْ ،
ويقؿمؽ ي٤م اسمـ َأظملْ ،
ي٘مرقل :ير٤م ًمٞمتٜمرل
رؿ
ضمؾ واسمٜمٞمرفُ ،صم َّ
أن َمت ُ َّر سم٤مجلٜم٤مزة ومٞمٝمؿ َّ
ُمٙم٤مٟمف ،وٓ يدري ذم ضمٜم ٍَّ٦م هق أو ذم اًمٜم َِّ٤مر .ىم٤مل :ىمٚم٧م :ي٤م أسم٤م َذرُ ،م٤مذا ،إِ َّٓ ُمـ ٍ
ٍ
ـمقيرؾ
رء قمٔمرٞم ٍؿ
ُ
ُ
ٍّ
َّ٤مس ،ىم٤ملَ :أ ْ
ضمؾ ي٤م اسمـ َأظمل".
ّمٞم٥م اًمٜم َ
ُي ُ
ختسجيْ:
أظمرضمف اعمٕم٤مرم سمـ قمٛمرران اعمقدركم ذم "اًمزهرد" ص ( )794ح ( ،)51واسمرـ أيب اًمردٟمٞم٤م ذم
"اًمٕمٞم٤مل"  673/7ح ( ،)339وذم "اعمتٛمٜملم" ص ( )68ح ( )919قمرـ ؾمرٕمٞمد سمرـ ؾمرٚمٞمامن،
يمالمه٤م (اعمٕم٤مرم وؾمٕمٞمد) قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ اعمٖمػمة ،قمـ محٞمد سمـ هالل ،سمف.
أيْمر٤م ذم "اًمزهرد" ص ( )794ح ( ،)59واحلر٤ميمؿ  393/3ح
وأظمرضمرف اعمٕمر٤مرم سمرـ قمٛمرران ً
( )8487قمـ ؾمٗمٞم٤من ،قمـ يقٟمس سمـ قمٌٞمد ،قمـ أيب ٟمٍم ،قمـ قمٌداهلل سمرـ در٤مُم٧م ،قمرـ أيب ذر،
ٟمحقه .ومل يًؼ اعمٕم٤مرم ًمٗمٔمف وإٟمام ذيمر أٟمف ٟمحقه ،وأٟمف يمرر ًمٗمظ" :قمٔمٞمؿ ،قمٔمٞمؿ ،قمٔمٞمؿ".
ِ
حل٤مل يمام يٖمٌط اًمٞمقم أسمق اًمٕمنمة اًمرضم٤مل" .وومٞمف
واًمِم٤مهد ُمٜمف" :أن شمرى اًمرضمؾ ُي ْٖمٌط سمخ َّٗم٦م ا َ
زي٤مدة.
وأظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم "احلٚمٞم٦م" ُ964/9مـ ـمريؼ اسمـ إسمرَ اًمٖمٗم٤مري ،قمـ أيب ذر ،وًمٗمٔمرف:
"ًمٞم٠مشملم قمٚمٞمٙمؿ زُم٤من يٖمٌط اًمرضمؾ ومٞمف سمخٗم٦م احل٤مذ يمام يٖمٌط اًمٞمقم ومٞمٙمؿ أسمق قمنمة".
اذتهي عمْٗ:
هذا احلدي٨م إؾمٜم٤مده دحٞمأ ،وىمد ضم٤مء ُمـ ـمرَ ُمتٕمددة قمـ أيب ذر ،ومٝمق يمرام ىمر٤مل احلر٤ميمؿ:
(دحٞمأ قمغم ذط اًمِمٞمخلم) .وقمٌداهلل سمـ اًمّم٤مُم٧م اًمٖمٗم٤مري هق اسمـ أظمل أسمك ذر --شم٤مسمٕمل
صم٘م٦م.
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

[ -4 ]97قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،ىم٤مل" :ضمٝمدُ اًمٌ ِ
ِ
اًمٌم ِء"(.)9
الءَ :يم ْثر ُة
اًمٕمٞم٤مل وىم َّٚم ُ٦م َّ
َ
َ
ختسجيْ:
 أظمرضمف اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم "اًمٕمٞم٤مل"  334/7ح ( ،)334وذم "إدالح اعمر٤مل" ص ( )975ح
( )ٕ()336قمـ احلٙمؿ سمـ ُمقؾمك.
 وأظمرضمف اسمـ ُمردويف ذم "ضمزء ُم٤م اٟمت٘م٤مه قمغم اًمٓمؼماين ُمـ طمديثف ٕهؾ اًمٌٍمرة" ص ()458
ُمـ ـمريؼ اًمرسمٞمع سمـ روح ،يمالمه٤م (احلٙمؿ سمـ ُمقؾمك واًمرسمٞمرع سمرـ روح) قمرـ إؾمرامقمٞمؾ سمرـ
قمٞم٤مش ،قمـ طمً٤من سمـ قمٌداهلل ،قمـ إي٤مس سمـ ُمٕم٤موي٦م ،قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،سمف.
وىم٤مل اًمرسمٞمع ومٞمف :قمـ طمً٤من سمـ قمٌٞمد اهلل ،قمـ إي٤مس سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرة ،ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م اسمـ
قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل" :ؾمٛمع اًمٜمٌل-ﷺ -رضم ً
ال ي٘مقل :اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ ضمٝمد
اًمٌالء ،وم٘م٤مل :ضمٝمد اًمٌالء :يمثرة اًمٕمٞم٤مل ُمع ىمٚم٦م اًمٌمء" .ومجٕمٚمف ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر
ُمّمٖمرا.-
ُمرومق ًقم٤م ،وىم٤مل :طمً٤من سمـ قمٌٞمد اهلل –
ً
 وأظمرضمف اًمًٝمٛمل ذم "شم٤مريخ ضمرضم٤من" ص ( )931قمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٌداهلل اًمِمٓمل ،قمرـ أيب
قمٌداهلل أمحد سمـ حمٛمد احلامدي ،قمـ حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ،قمـ أسمٞمف ،قمـ أيب قمٙمرُم٦م اًمْمرٌل ،قمرـ
احلًلم سمـ يزيد ،قمـ ؾمٕمد سمـ قم٤مُمر ،قمـ إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل ىم٤مل" :ؾمرئؾ اسمرـ قمٛمرر ُمر٤م ضمٝمرد
اًمٌالء؟ ىم٤مل :ىمٚم٦م اعم٤مل ويمثرة اًمٕمٞم٤مل" .ومجٕمٚمف ُمـ ىمقل اسمـ قمٛمر.
اذتهي عمْٗ:
ُمّمٖمرا ،مل أضمد ُمـ شمرمجف.
ؼما وٓ (سمـ قمٌٞمد اهلل)
ً
إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ :ومحً٤من (سمـ قمٌداهلل) ُمٙم ً
وٕٟمف ُمٜم٘مٓمع وم٢مي٤مس مل يدرك قمٛمر وٓ اسمٜمف-

.-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ) 9ىمقل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف هق شمٗمًػم عمٕمٜمك دقم٤مء اًمٜمٌل دغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ" :اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ ضمٝمد اًمٌالء" .اٟمٔمر:
آؾمتذيم٤مر .573/7
( )7وىمع ذم ؾمٜمده ذم هذا اًمٙمت٤مب شمّمحٞمػ.
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إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

وأُم٤م رواي٦م اًمًٝمٛمل ومٗمٞمٝم٤م ضمٝم٤مًم٦م واٟم٘مٓم٤مع .ومِمٞمخ اًمًٝمٛمل إسمراهٞمؿ اًمِمٓمل شمرمجف( )9ومل يرقرد
ومٞمف ضمرطم ً٤م وٓ شمٕمديالً .وؿمٞمخف احلامدي ،واحلًلم سمـ يزيد ،وؾمٕمد سمـ قم٤مُمر مل أضمرد ُمرـ شمررضمؿ
هلؿ.
وأسمق قمٙمرُم٦م اًمْمٌل ،شمرضمؿ ًمف ي٤مىمقت احلٛمقي( )7وم٘م٤مل( :يمر٤من ٟمحق ًير٤م ًمٖمق ًير٤م إظمٌ٤مر ًير٤م) ومل يٌرلم
طم٤مًمف ُمـ طمٞم٨م اًمرواي٦م .وإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل شمر٤مسمٕمل صم٘مر٦مً :مٙمرـ روايترف قمرـ اسمرـ قمٛمرر ُمٜم٘مٓمٕمر٦م.
وم٤محلدي٨م وٕمٞمػ.
[-3]94قمـ محٞمد سمـ هالل ،ىم٤ملُ " :أ ِ
َ
ؾمرٚمامن وأيب اًمردَّ ر َد ِاء ،ومًرٙم َـ َأ ُسمرق اًمردَّ ر َد ِاء
سملم
وظم َل َ
ؾمٚمامن اًمٙمقوم َ٦م ،ومٙمت٥م َأسمق اًمدَّ ِ
َ
ُ
َ
َّ
قمٚمٞمؽ ،أ َُّم٤م سمٕمدُ  :وم٢مِ َّن اهللََّ ىمرد
ؾمٚمامن :ؾمال ٌم
رداء إمم
سم٤مًمِم٤م ِم ،وؾمٙم َـ
َ
ؾمٚمامن ِ
َ
سمٕمدك ً
ُ
َ
قمٚمٞمرؽ ،أ َُّمر٤م
إًمٞمف :ؾمال ٌم
ومٙمت٥م
إرض اعم٘مدَّ َؾم َ٦م .ىم٤مل:
ٟمزًم٧م
رز َىمٜمل
ُم٤مٓ ووًمدً ا ،و ُأ ُ
َ
َ
اعم٤مل وا ِ
رزىمؽ ِ
ُم٤مٓ ووًمدً ا ،وإِ َّن اخلػم ًمٞمس سم َٙم ْثر ِة ِ
سمٕمد ً
يمتٌ٧م إ َّزم َّ
َ
ًمقًمرد ،وًمٙمر َّـ
أن اهللََّ
سمٕمدُ  ،وم٢مِٟم ََّؽ َ
َ
َ
طمٚمٛم َؽْ ،
اخلػم ْ
ويمتٌر٧م إ َّزم سم٠مٟم َ
قمٚمٛم َ
َ
إرض اعم٘مدَّ َؾمر َ٦م ،وإِ َّن
ٟمزًمر٧م
َّرؽ
رؽ،
وأن
أن
َ
َ
َ
يٜمٗمٕمؽ ُ
يٕمٔمؿ ُ
َ
َ
إرض ٓ ُ
َ
ٟمٗمًؽ ذم اعمقشمَك".
ٕطم ٍد ،وم٤مقمٛمؾ يم َ٠مٟم ََّؽ شم َُرى ،واقمدُ ْد
َ
شمٕمٛمؾ َ
ختسجيْ:
أظمرضمف أسمق داود ذم "اًمزهد" ص ( )745ح ( )761قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمٛم٦م وقمٌداًمًالم سمـ
ُمٓمٝمر ،يمالمه٤م قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ اعمٖمػمة ،قمـ محٞمد سمـ هالل ،سمف.
اذتهي عمْٗ:
يٚمؼ ؾمٚمامن وٓ أسم٤م اًمدرداء ،وهق ُمقىمقف.
إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ٕٟمف ُمرؾمؾ ومحٛمٞمد مل َ
[-5 ]93قمـ سمحػم سمـ ذاظمر اعمٕم٤مومري ،أٟمف ؾمٛمع قمٛمرو سمـ اًمٕمر٤مص ذم ظمٓمٌترف يرقم اجلٛمٕمر٦م
ر٥م سمٕمردَ اًمراطم ِ
قن إمم اًمٜم ََّّم ِ
ُمٕمنم اًمٜم ِ
ً
ومر٢مهن َّـ يردْ ُقم َ
ر٦م ،وإِمم
٤مي
ي٘مقل" :ي٤م
َّ َ
َّ٤مس ،إ َّي َ
وظمرالٓ أر َسم ًٕمر٤مَّ ،
َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اٟمٔمر :شمرمجتف ص (.)931
(ُ )7مٕمجؿ إدسم٤مء .9379/3
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

اًمْم ِٞمؼ سمٕمدَ اًمًٕم ِ٦م ،وإمم اعمذ ًَّم ِ٦م سمٕمدَ ِ
ٞمع ِ
ِ
ِ
احل٤مل ،واًمت ِ
اًمٕم َّز ِة ،إ َّي َ
ًمٚمامل،
٤مض
٤مك و َيم ْث َر َة
اًمٕمٞم٤ملَ ،وإظم َٗم َ
ِّ
َّْمٞم َ
َّ َ
ِ
همػم در ٍك وٓ ٟم ََق ٍ
ِ
ال".
واًم٘م َٞمؾ سمٕمدَ اًم َ٘م٤مل ،ذم ِ َ
ختسجيْ:
 أظمرضمف اًمٓمح٤موي ذم "ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر"  778/8ح ( )4714قمـ أمحد سمرـ قمٌرداًمرمحـ
سمـ وه٥م ،واًمدارىمٓمٜمل ذم "اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ"  ،9114/7وُمرـ ـمري٘مرف اسمرـ قمًر٤ميمر ذم
"شم٤مريخ دُمِمؼ" ُ 967/36مـ ـمريؼ ووم٤مء سمـ ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٌداًمرمحـ اًمٙمٜمدي ،يمالمهر٤م (اسمرـ
وه٥م واًمٙمٜمدي) قمـ إؾمح٤مَ سمـ اًمٗمرات ،قمـ اسمـ هلٞمٕم٦م ،قمـ إؾمقد سمرـ ُم٤مًمرؽ احلٛمرػمي،
قمـ سمحػم سمـ ذاظمر اعمٕم٤مومري ،أٟمف ؾمٛمع قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ذم ظمٓمٌتف يقم اجلٛمٕمر٦م ي٘مرقل :سمرف،
وقمٜمد اًمدار ىمٓمٜمل زي٤مدة :ىم٤مل سمحػم سمـ ذاظمر ومٞمف" :ريمٌ٧م أٟم٤م وواًمدي إمم درالة اجلٛمٕمر٦م ...
اًمخ" .ومذيمر ظمٓمٌ ً٦م ـمقيٚم ً٦م ًمٕمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وومٞمٝم٤م ُم٤م ضم٤مء ذم رواي٦م اًمٓمح٤موي.
اذتهي عمْٗ:
(و ِّٕمػ ،وىم٤مل أسمرق داود
وهذا احلدي٨م ُمداره قمغم اسمـ هلٞمٕم٦م ،وهق وٕمٞمػ ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌلُ :
ؾمٛمٕم٧م أمحد ي٘مقلُ :مـ يم٤من ُمثؾ اسمـ هلٞمٕم٦م سمٛمٍم ذم يمثرة طمديثف وإشم٘م٤مٟمف ووٌٓمف ،ىمٚم٧م :اًمٕمٛمرؾ
قمغم شمْمٕمٞمػ طمديثف)( .)9وإؾمقد سمـ ُم٤مًمؽ احلٛمػمي مل أضمد ًمف شمرمجر ً٦م سمٕمرد اًمٌحر٨م .وم٤محلردي٨م
وٕمٞمػ.
خالص ٛدزاض ٛاألسادٖح املسفٕعٔ ٛاملٕقٕف:ٛ
شمٌلم ًمٜم٤م ُمـ دراؾم٦م إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اًمؽمهمٞمر٥م سمت٘مٚمٞمرؾ اًمٜمًرؾ أن اعمرومرقع ُمٜمٝمر٤م قمردده٤م
َّ
شمًٕم٦م أطم٤مدي٨م أهن٤م وٕمٞمٗم٦م وومٞمٝم٤م ُم٤م هق وٕمٞمػ ضمدً ا ،وأن أىمقاه٤م اصمٜم٤من:
طمًٜمف اًمؽمُمذي ،وًمٗمٔمف" :إن َأ ْهم ٌَط أوًمٞم٤مئل قمٜمدي عمر١مُمـ
األٔه :طمدي٨م أيب ُأُم٤مُم٦م --وم٘مد ّ
هم٤مُمْمر٤م ذم اًمٜمر٤مس
ظمٗمٞمػ احل٤مذ ،ذو طمظ ُمـ اًمّمالة ،أطمًـ قمٌ٤مدة رسمف وأـم٤مقمف ذم اًمن ،ويم٤من
ً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اًمٙم٤مؿمػ .591/9
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

ٓ يِم٤مر إًمٞمف سم٤مٕد٤مسمع ،ويم٤من رزىمف يمٗم٤م ًوم٤م ومّمؼم قمغم ذًمؽ .صمؿ ٟم٘مر سم٢مدٌٕمٞمف وم٘م٤مل :قمجٚم٧م ُمٜمٞمترف،
ىم َّٚم٧م سمقايمٞمفَّ ،
ىمؾ شمراصمف".
وطمدي٨م قمٛمرو سمـ همٞمالن ،--وهق وٕمٞمػ ًمٙمـ ًمف قمدة ؿمقاهد سمٛمٕمٜم٤مه .وًمٗمٔمرف" :اًمٚمٝمرؿ
ُمـ آُمـ يب وددىمٜمل ،وقمٚمؿ أن ُم٤م ضمئ٧م سمف هق احلؼ ُمـ قمٜمدك ،وم٠مىمٚمؾ ُم٤مًمف ووًمده ،وطمٌ٥م إًمٞمرف
ًم٘م٤مءك ،وقمجؾ ًمف اًم٘مْم٤مء ،وُمـ مل ي١مُمـ يب ،ومل يّمدىمٜمل ،ومل يٕمٚمؿ أن ُم٤م ضمئ٧م سمف هق احلؼ ُمرـ
قمٜمدك ،وم٠ميمثر ُم٤مًمف ووًمده ،وأـمؾ قمٛمره".
أُم٤م أصم٤مر اعمقىمقوم٦م قمرغم اًمّمرح٤مسم٦م ومٕمردده٤م مخًر٦م آصمر٤مر ،صمالصمر٦م ُمٜمٝمر٤م ورٕمٞمٗم٦م ،واصمٜمر٤من ُمٜمٝمر٤م
ُم٘مٌقٓن:
أطمدمه٤م :ىمقل اسمـ ُمًٕمقد" :--إٟمف ؾمٞم٠ميت قمٚمٞمٙمؿ زُم٤من يٖمٌط ومٞمف اًمرضمؾ سمخٗم٦م احل٤مل ،يمرام
يٖمٌط ومٞمف اًمٞمقم سمٙمثرة اعم٤مل واًمقًمد".
وأظمر :ىمقل أيب ذرً" :--مٞم٠مشملم قمٚمٞمٙمؿ زُم٤من يٖمٌط اًمرضمؾ ومٞمف سمخٗم٦م احل٤مذ يمام يٖمٌط اًمٞمقم
ومٞمٙمؿ أسمق قمنمة".
***
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إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

انفظم انثانث
فقّ اِحادٌث
سمرقب
شم٘مدُم٧م ُمٕمٜم٤م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمتل شمٗمٞمد ذم يمثرة إوٓد واًمثٜمر٤مء قمرغم ىمٚمرتٝمؿ ،وىمرد َّ
احل٤مومظ اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم يمت٤مسمف (اًمٕمٞم٤مل) وم٘م٤مل( :سم٤مب آهمتٌ٤مط سم٘مٚم٦م اًمٕمٞم٤مل)(.)9
ويمذًمؽ َّسمقب اإلُم٤مم أسمق ؾمٚمٞمامن اخلٓم٤ميب ذم يمت٤مسمف (اًمٕمزًم٦م) وم٘م٤مل( :سم٤مب ذم ظمٗم٦م اًمٔمٝمرر وىمٚمر٦م
سمٕمْمر٤م ُمرـ إطم٤مدير٨م اعمرومققمر٦م واعمقىمقومر٦م قمرغم اًمّمرح٤مسم٦م( )4اًمترل
اًمٕمٞم٤مل وإهؾ)( .)7وذيمررا ً
ذيمرهت٤م(.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اًمٕمٞم٤مل .699/7
( )7اًمٕمزًم٦م ص (.)46
( )4وأُم٤م اًمت٤مسمٕمقن ،ومٚمؿ أىمػ قمغم ُم٤م يٗمٞمد ذم يمثرة إوٓد إٓ ُم٤م ضم٤مء قمـ ـم٤مووس سمـ يمٞمً٤من اًمٞمامين اًمث٘م٦م اًمثٌ٧م اًمٗم٘مٞمف ،اعمتقرم
ؾمٜم٦م ( 916هر) ،أٟمف يم٤من ُمـ دقم٤مئف( :اًمٚمٝمؿ اطمرُمٜمل يمثرة اعم٤مل واًمقًمد) .أظمرضمف اعمٕم٤مرم سمـ قمٛمران ذم "اًمزهد" ص ()997
قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ،وأسمق ٟمٕمٞمؿ إدٌٝم٤مين ذم "طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء" ُ 9/3مـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد سمـ حمٛمد ،وحيٞمك اًمٙمت٤مين ،صمالصمتٝمؿ
(اًمثقري وؾمٕمٞمد وحيٞمك) قمـ ـم٤مووس ،سمف.
( )3وقم٘مد اسمـ اجلقزي ذم "اعمقوققم٤مت"  789/7سم٤مسم ً٤م ذم (ذم د٤مطم٥م اًمٕمٞم٤مل) وذيمر طمدي ًث٤م قمـ قم٤مئِم٦م ُمرومققمً٤مُ" :م٤م أومٚمأ
د٤مطم٥م قمٞم٤مل ىمط".
صمؿ ىم٤مل( :هذا طمدي٨م سم٤مـمؾ قمـ رؾمقل اهلل ُ م٤م ىم٤مًمف ىمط ،وأىمقاًمف قمغم ود هذا ،وإٟمام يروي ٟمحق هذا قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م).
وىمقل ؾمٗمٞم٤من اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف اسمـ اجلقزي أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم "اًمزهد" ص ( )983قمـ إسمراهٞمؿ سمـ سمِم٤مر اًمرُم٤مدي ىم٤مل:
هرة ٓ شمٙمِمػ اًم٘مدور ،ومٚمام وًمدت يمِمٗم٧م اًم٘مدور).
ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ي٘مقل( :د٤مطم٥م اًمٕمٞم٤مل ٓ يٗمٚمأ ،يم٤مٟم٧م ًمٜم٤م َّ
وا٤م يروى قمـ أشمٌ٤مع اًمت٤مسمٕملم ذم ذم يمثرة اًمٕمٞم٤مل ُمع اًمٗم٘مر ُم٤م ي٠ميت:
 -9ىمقل أيقب اًمًختٞم٤مين( :يم٤من ي٘م٤مل :إن اًمٕمٞم٤مل هؿ اعمٝم٤مًمؽ) .اًمٕمٞم٤مل .643/7
 -7وىمقل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري( :إذا قم٤مل اًمرضمؾ صمالصم٦م ومال شمً٠مل قمـ درمهف) .اًمٕمٞم٤مل .679/7
أيْم٤م( :يمثرة اًمٕمٞم٤مل ؿم١مم ،ومٛمـ هتٞم٠م ًمٓمٚم٥م اًمدٟمٞم٤م ومٚمٞمتٝمٞم٠م ًمٚمذل)ُ .مِمٞمخ٦م ىم٤ميض اعم٤مرؾمت٤من .564/7
وىمقًمف ً
وىم٤مل قمٞمًك سمـ يقٟمس( :يم٤من ؾمٗمٞم٤من اًمثقري يٕمج٥م سم٤مًمرضمؾ وم٢مذا سمٚمٖمف أٟمف ُمٕمٞمؾ ؾم٘مط ُمـ قمٞمٜمف ،وم٘مٚم٧م ًمف ذم ذًمؽ ،وم٘م٤ملُ :م٤م
رأي٧م ُمٕمٞم ً
ال إٓ وضمدشمف خمٚم ًٓم٤م) .اًمٕمٞم٤مل  .678/7ورواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم "احلٚمٞم٦م"  ،489/6واًمٌٞمٝم٘مل ذم "ؿمٕم٥م اإليامن"
 775/97قمـ قمٞمًك سمـ يقٟمس ،ىم٤ملً( :م٘مٞم٧م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وم٘م٤مل زم ٓ :شمٖمؽم سمّم٤مطم٥م قمٞم٤ملَّ ،
وم٘مؾ د٤مطم٥م قمٞم٤مل إٓ
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إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

وأىمقى إطم٤مدي٨م ذم اًمٌ٤مب :طمدي٨م أيب ُأُم٤مُم٦م --وُم٤م روي ذم ُمٕمٜم٤مه ُمـ إطم٤مدير٨م اًمترل
شمٗمْمؾ اعم١مُمـ (ظمٗمٞمػ احل٤مذ)(.)9
ويمذا طمدي٨م قمٛمرو سمـ همٞمالن --يِمػم إمم أن اًمقًمرد ُمرـ زيٜمر٦م احلٞمر٤مة اًمردٟمٞم٤م يمرام ضمر٤مء ذم
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
واجلقاب قمٜمٝمام :هق ُم٤م ىم٤مًمف اخلٓمر٤ميب( :ىمرد همرٌط اًمٜمٌرل-ﷺُ -مرـ يمر٤من هبرذه اًمّمرٗم٦م ُمرـ
همٛمقض اًمِمخص ومخقل اًمذيمر ذم اًمٜم٤مس ،واؿمؽمط ًمف اًمرو٤م سم٘مٚم٦م اعمر٤ملٕ :ن اًم٘مٜم٤مقمر٦م شم٘مٓمٕمرف
أيْم٤م ظمٗم٦م اًمٕمٞم٤ملً :مئال يِمٖمٚمف اًمٙمًر٥م هلرؿ ،صمرؿ شمٕمجٞمرؾ اًمقومر٤مةً :مرئال
قمـ اًمٜم٤مس ،واؿمؽمط ًمف ً
يٓمقل ُم٘م٤مُمف ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ،وهذه إؾمٌ٤مب يمٚمٝم٤م شمِمػم إمم اًمٕمزًم٦م وشمٌلم قمـ ومْمٞمٚمتٝم٤م)(.)7
وأُم٤م طمدي٨م قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد ،ومٝمق يتامؿمك ُمع روح اًمنميٕم٦م إذا يم٤مٟم٧م يمثررة اعمر٤مل واًمقًمرد
ُمِمٖمٚم٦م ًمٚمٛمرء قمـ اًم٘مٞم٤مم سمحؼ اهلل شمٕم٤ممم أو اًم٘مٞم٤مم سمحرؼ إوٓد أٟمٗمًرٝمؿ ،طمٞمر٨م إن اًمرضمرؾ إذا
ضمٕمؾ ًمف ذم يمؾ ٟم٤مطمٞم٦م زوضم٦م ووًمدً ا :وم٢مٟمف يِمت٧م ٟمٗمًف وأوٓده :وهبذا ومنه اسمـ ُمًرٕمقد سم٘مقًمرف:
"يمٞمػ ُمـ ًمف صمالصم٦م أهٚملم أهؾ سم٤معمديٜم٦م ،وأهؾ سمٙمذا ،وأهؾ سمٙمذا؟".
وأُم٤م ىمّم٦م قمٛمرة سمٜم٧م رواطم٦م طمٞم٨م ـمٚمٌ٧م ُمـ رؾمقل اهلل --أن يدقمق ٓسمٜمٝم٤م أن يٙمثر ُم٤مًمرف
ووًمده ،ومٍمومٝم٤م اًمٜمٌل --عمٕمٜمك أهؿ ُمـ ذًمؽ ،وهق اًمرهمٌ٦م أن يٙمقن اسمٜمٝم٤م سمّمٗم٦م ظم٤مًمف قمٌداهلل
سمـ رواطم٦م ،وهق أٟمف قم٤مش محٞمدً ا ،وىمتؾ ؿمٝمٞمدً ا ،ودظمؾ اجلٜمر٦م ،ومل حيرت٩م إمم يمثررة اعمر٤مل واًمقًمرد
= ظمٚمط ...ىم٤مل :ومخرضم٧م إمم اًمثٖمر صمؿ ىمدُم٧م وم٠مشمٞمتف ،وم٘م٤مل :أؿمٕمرت أن ىمرة قمٞمٜمل ُم٤مت وم٤مؾمؽمطم٧م ،ىم٤مل :ويم٤من ًمف اسمـ ي٘م٤مل
ًمف :ؾمٕمٞمد ُم٤مت).
وروى اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمزهد ص ( )983قمـ ُمٕمتٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن ىم٤مل( :ىم٤مل زم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري :ي٤م ُمٕمتٛمر ،د٤مطم٥م اًمٕمٞم٤مل ٓ
يٙمقن رضم ً
ال د٤محلً٤م ،وُم٤م رأي٧م د٤مطم٥م قمٞم٤مل إٓ ظمٚمط ودظمؾ ومٞمام ٓ يٕمٜمٞمف).
َّ
شمٕمٌ٠من سم٠ميب اًمٕمٞم٤مل وٓ شمٖمؽم َّن سمف) .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ٕيب ٟمٕمٞمؿ إدٌٝم٤مين .489/6
أيْم٤مٓ( :
وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ً
 -4وىم٤مل قمٌداًمّمٛمد سمـ اًمٜمٕمامن( :ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ،ي٘مقل ًمٚمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض :ي٤م أسم٤م قمكم ٓ ،شمٕمتد سمّم٤مطم٥م قمٞم٤مل:
ذه٥م قمٞم٤مزم سمحًٜم٤ميت) .اًمٕمٞم٤مل .649/7
( )9شم٘مدم سمٞم٤من ُمٕمٜم٤مه قمٜمد ذيمر ُمتـ احلدي٨م.
( )7اًمٕمزًم٦م ًمٚمخٓم٤ميب ص (.)46
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

طمتك شمٙمٛمؾ ًمف اًمٕمٞمِم٦م احلٛمٞمدة واخل٤ممت٦م اًمًٕمٞمدة ،ومل يذيمر هل٤م أن ـمٚمٌٝم٤م ًمٞمس ُمٜم٤مؾم ًٌ٤م ،وم٘مرد شم٘مردم
ُمٕمٜم٤م أن اًمٜمٌل --دقم٤م ٕٟمس سمـ ُم٤مًمؽ --سمٙمثرة اعم٤مل اًمقًمد وىم٤مل" :وسم٤مرك ًمف ومٞمام أقمٓمٞمتف".
وم٤مًمٙمثرة سمال سمريم٦م ىمد شمٙمقن وسم٤مًٓ قمغم د٤مطمٌٝم٤م ،واهلل أقمٚمؿ.
أُم٤م اًمرواي٤مت اًمقاردة قمـ سمٕمض اًمًٚمػ ذم ذم اًمقًمد :وم٘مد َّسملم اًمٕمٚمرامء أهنر٤م مل شمٙمرـ ُم٘مٌقًمر٦م
ُمٓمٚم٘م ً٤م ،سمؾ هل ُمنموـم٦م سمح٤مل ومً٤مد اًمزُم٤من ووم٘مر اعمٕمٞمؾ وىمٚم٦م اًمّمؼم قمرـ اعمحررم واعمِمرتٌف ُمرـ
اعمٙم٤مؾم٥م.
ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل ُمٕمٚم ً٘م٤م قمغم طمدي٨م قمٛمرو سمـ همٞمالن( :وم٢من دأ رء ُمـ هرذه إطم٤مدير٨م ومر٢مٟمام
هق ًمزه٤مدشمف-ﷺ -ذم اًمدٟمٞم٤م ،واظمتٞم٤مره أظمرة قمغم إوممً :مٕمٚمٛمف سمٛمّم٤مئ٥م اًمردٟمٞم٤م ومٚمرؿ يرورٝم٤م
ًمٜمٗمًف ،وٓ عمـ حيٌف ُمـ أُمتف ،أقم٤مذٟم٤م اهلل ُمـ ومتٜم٦م اًمدٟمٞم٤م وقمذاب أظمرة سمرمحتف)(.)9
وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م رمحرف اهلل( :يمر٤من اإلُمر٤مم أمحرد يٜمٙمرر قمرغم ُمرـ يمَر ِره َيم ْثررة إزواج
واًمٕمٞم٤مل ،ويًتدل سمح٤مل اًمٜمٌل-ﷺ -وأدح٤مسمف ُمرـ يمثررة أزواضمٝمرؿ وقمٞمر٤مهلؿ ،وسمٛمثرؾ ىمقًمرف:
"شمزوضمقا اًمقدود اًمقًمقد ،وم٢مين أيم٤مصمر سمٙمؿ إُمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م" ،وًمٙمٜمف ي٠مُمر ُمع هذا سمٓمٚم٥م احلالل
واًمٙمً٥م ،واًمّمؼم قمغم اًمٗم٘مر وإن ؿمؼ .وم٤مإلُم٤مم أمحد أُمر سمام ضم٤مء إُمر سمرف ذم اًمنمرع ،وؾمرٗمٞم٤من
ٟمٔمر إمم ىمٚم٦م دؼم اًمٜم٤مس ،وإمم ُم٤م ي١مول إًمٞمف طم٤مهلؿ قمٜمد يمثرة قمٞم٤مهلؿ ُمـ شمرك اًمرقرع ،واًمتٙمًر٥م
ُمـ اًمقضمقه اعمٙمروه٦م ،وهذا هق اًمٖم٤مًم٥م قمغم اًمٜم٤مس ٓؾمٞمام ُمع ىمٚم٦م اًمٕمٚمرؿ واًمّمرؼم ،وأُمر٤م طمر٤مل
اًمّم٤مسمريـ قمغم اًمٕمٞم٤مل اعمح٤مومٔملم قمغم اًمقرع ُمٕمٝمؿ ومٕمزيز ضمدً ا)(.)7
يمام أن هذه اًمرواي٤مت شمٕم٤مرض ُم٤م صمٌ٧م ُمـ دقم٤مء اًمٜمٌلٟٕ --مرس سمرـ ُم٤مًمرؽ ريض اهلل قمٜمرف
سمٙمثرة اًمقًمد .ىم٤مل أٟمس" :--ىم٤مًم٧م أم ؾمٚمٞمؿ :أٟمس ظم٤مدُمؽ ،ىمر٤مل اًمٜمٌرل :--اًمٚمٝمرؿ أيمثرر
ُم٤مًمف ،ووًمده ،وسم٤مرك ًمف ومٞمام أقمٓمٞمتف"(.)4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9ؿمٕم٥م اإليامن .65/4
( )7روائع اًمتٗمًػم-اجل٤مُمع ًمتٗمًػم اإلُم٤مم اسمـ رضم٥م ،ـم٤مرَ سمـ قمقض اهلل .779/9
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )6481وُمًٚمؿ ح (.)661
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

وذم هذا احلدي٨م عم٤م دقم٤م اًمٜمٌلٟٕ --مس سم٤مًمٙمثرة ىمرهن٤م سم٤مًمؼميم٦م ،وىمرد ٟمرص اًمٌخر٤مري قمرغم
ومٌقب قمٚمٞمف وم٘م٤مل ذم دحٞمحف( :سم٤مب اًمدقم٤مء سمٙمثرة اًمقًمد ُمع اًمؼميم٦م)(.)9
هذا اعمٕمٜمك َّ
و ُيٗمٝمؿ ُمـ هذه إطم٤مدي٨م وأصم٤مر سمٛمجٛمققمٝم٤م أٟمف ٓ همْم٤مو٦م قمغم ُمـ اظمتر٤مر شم٘مٚمٞمرؾ اًمٜمًرؾ
ٕضمؾ همرض ذقمل ،وهق ومً٤مد اًمزُم٤من.
يمام ذه٥م سمٕمض اًمٕمٚمامء إمم اًمؽمهمٞم٥م سم٘مٚم٦م اًمٕمٞم٤مل اؾمتدًٓٓ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﱡ ﱴ ﱵﱶﱷ
ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ

ﲏﲐﲑﱠ[اًمٜمً٤مء.]4:
ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م( :وا٤م يًتدل سمف قمغم ومْمؾ ىمٚم٦م اًمٕمٞم٤مل ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ

ومنه سمٙمثرة اًمٕمٞم٤مل،
ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ[اًمٜمً٤مء ]4:قمغم شمٗمًػم ُمـ ّ
وًمٙمـ اجلٛمٝمقر قمغم شمٗمًػمه سم٤مجلقر واحلٞمػ ،وم٢من ُمٚمؽ اًمٞمٛملم ىمد شمٙمثر سمف إوٓد أيمثر ُمـ
اًمزوضم٤مت إرسمع ،وم٢مٟمف ٓ يٜمحٍم ذم قمدد)(.)7
وأي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمقاردة سمرسمط اًمٜمٙم٤مح سم٤مًمٜمًؾ صمالث آي٤مت ،وهل يمام ي٠ميت:
أي٦م إومم :هل سمآي٦م اًمٜمً٤مء اعمت٘مدم ذيمره٤م.
وأي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :ىمقًمف شمٕمر٤ممم :ﱡ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢﱠ[اًمٌ٘مررة.]987:
وىمد اظمتٚمػ اعمٗمنون ذم ُمٕمٜمك ىمقًمف :ﱡﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱠ .ىم٤مل اسمـ اجلرقزي( :ومٞمرف
أرسمٕم٦م أىمقال :أطمده٤م :أٟمف اًمقًمد ،ىم٤مًمف اسمـ قمٌ٤مس ،واحلًـ ،وجم٤مهد ذم آظمريـ ،واًمث٤مين :أن اًمذي
يمت٥م هلؿ اًمرظمّم٦م ،وهق ىمقل ىمت٤مدة ،واسمـ زيد ،واًمث٤مًم٨م :أٟمف ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ،رواه أسمرق اجلرقزاء قمرـ
اسمـ قمٌ٤مس .واًمراسمع :أٟمف اًم٘مرآن :وهذا اظمتٞم٤مر اًمزضم٤مج)(.)4
وأيررررر٦م اًمث٤مًمثررررر٦م :ىمقًمرررررف شمٕمررررر٤ممم :ﱡ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷ
أيْمرر٤م ذم ُمٕمٜمررك ىمقًمررف :ﱡﲷ
ﲸﲹﱠ[اًمٌ٘مرررة .]774:وىمررد اظمتٚمررػ اعمٗمنررون ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9دحٞمأ اًمٌخ٤مري (.)89/8
( )7روائع اًمتٗمًػم-اجل٤مُمع ًمتٗمًػم اإلُم٤مم اسمـ رضم٥م ،ـم٤مرَ سمـ قمقض اهلل .779/9
( )4زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم  ،939-938/9واٟمٔمر :ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي .519-518/4
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إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

ﲸﲹ ﱠ .ىم٤مل اسمـ اجلقزي( :ومٞمف أرسمٕم٦م أىمقال :أطمده٤م :أن ُمٕمٜم٤مه :وىمردّ ُمقا ٕٟمٗمًرٙمؿ ُمرـ
اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمأ ،رواه أسمقد٤مًمأ قمـ اسمـ قمٌ٤مس .واًمثر٤مين :وىمردُمقا اًمتًرٛمٞم٦م قمٜمرد اجلرامع ،رواه
قمٓم٤مء قمـ اسمـ قمٌ٤مس .واًمث٤مًم٨م :وىمدُمقا ٕٟمٗمًٙمؿ ذم ـمٚم٥م اًمقًمد ،ىم٤مًمف ُم٘م٤مشمؾ .واًمراسمع :وىمدّ ُمقا
اًمزضم٤مج)(.)9
ـم٤مقم٦م اهلل واشمٌ٤مع أُمره ،ىم٤مًمف ّ
اعمٗمنيـ ذم ُمٕمٜمك هذه أي٤مت فم٤مهر طمقل دًٓمتٝم٤م قمغم ـمٚم٥م اًمقًمد ذم اًمٜمٙمر٤مح أو
واظمتالف ّ
ٓ.
وىمقًمرررف شمٕمررر٤ممم :ﱡ ﱺ ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇ ﲈﲉﲊﲋ

ﲌﲍﲎﲏﲐﲑﱠ[اًمٜمً٤مء .]4:شمٗمٞمد إسم٤مطمر٦م اًمرزواج ًمٚمرضمرؾ سمر٠ميمثر ُمرـ زوضمر٦م ،إٓ أن
ِ
ومٚمٞمٙمتػ سمقاطمدة ،أو يتخذ ًمف هاري ُمـ ُمٚمؽ اًمٞمٛملم.
ظم٤مف أٓ يٕمدل
وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡ ﲐﲑﱠ قمغم ىمقًملم:
ومذه٥م مجٝمقر اعمٗمنيـ أن ُمٕمٜم٤مه٤م :أن ٓ دمقروا وٓ متٞمٚمقا(.)7
وىم٤مل ىمقم ُمٕمٜم٤مه٤م :أن ٓ شمٙمثر قمٞم٤مًمٙمؿ(.)4
وهذا ىمقل ضم٤مسمر سمـ زيد( ،)3وزيد سمـ أؾمٚمؿ(ُ )5مـ اًمت٤مسمٕملم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم  .994/9واٟمٔمر :ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي .498/3
( )7اٟمٔمر :ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي ،557-538/7وشمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ  ،861/4واًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ًمٚمثٕمٚمٌل .737/4
وىمد ورد هذا اًمتٗمًػم ُمرومققمً٤م إمم اًمٜمٌل --وم٘مد أظمرضمف اًمٓمح٤موي ذم "ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر"  376/93ح (،)5741
واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم "اًمتٗمًػم"  ،861/4واسمـ طمٌ٤من ح (ُ )3179مـ ـمريؼ قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ زيد اًمٕمٛمري ،قمـ هِم٤مم سمـ
قمروة ،قمـ أسمٞمف ،قمـ قم٤مئِم٦م ،قمـ اًمٜمٌل :--ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ[اًمٜمً٤مء ]4:ىم٤مل ٓ" :دمقروا" .ىم٤مل اسمـ
أيب طم٤مشمؿ( :ىم٤مل أيب :هذا طمدي٨م ظمٓم٠م ،اًمّمحٞمأ قمـ قم٤مئِم٦م ُمقىمقف).
( )4شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل .596/7
( )3ىم٤مل اسمـ ضمرير( :طمدصمٜم٤م يقٟمس ،ىم٤مل :أظمؼمٟم٤م اسمـ وه٥م ،ىم٤مل :ىم٤مل اسمـ زيد :ﱡﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ[اًمٜمً٤مء ،]4:ذًمؽ أىمؾ
ًمٜمٗم٘متؽ ،اًمقاطمدة أىمؾ ُمـ صمٜمتلم وصمالث وأرسمع ،وضم٤مريتُؽ أهقن ٟمٗم٘م٦م ُمـ ُطمرة ﱡﲐ ﲑﱠ[اًمٜمً٤مء ،]4:أهقن قمٚمٞمؽ ذم
اًمٕمٞم٤مل) .ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي.557/7
وضم٤مسمر سمـ زيد هق أسمق اًمِمٕمث٤مء إزدي اًمٌٍميُ ،مِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف ،ىم٤مل اسمـ طمجر( :صم٘م٦م وم٘مٞمفُ ،م٤مت ؾمٜم٦م صمالث وشمًٕملم،
وي٘م٤مل :صمالث وُمئ٦م ،أظمرج ًمف اجلامقم٦م) .شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ص (.)946
( )5أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم "اًمتٗمًػم" ُ 861/4مـ ـمريؼ اسمـ وه٥م ،واًمدار ىمٓمٜمل ُ 387/3مـ ـمريؼ ؿمٕمٞم٥م سمـ اًمٚمٞم٨م سمـ
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إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

همػمه .وىم٤مل سمف ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م(.)9
وىمد اؿمتٝمر قمـ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ومل يذيمر َ
ىم٤مل إزهري( :ذه٥م أيمثر أهؾ اًمتٗمًػم إمم أن ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡ ﲐﲑﱠ ُمٕمٜم٤مه:
أٓ دمررررقروا وٓ متٞمٚمررررقا ،وأُمرررر٤م ُمرررر٤م ىم٤مًمررررف اًمِمرررر٤مومٕمل :سمٛمٕمٜمررررك ٓ يٙمثررررر ُمررررـ
اًمٗمررراء( ،)5قمررـ
شمٕمقًمررقن( :)7ومرر٢من أمحررد سمررـ حيٞمررك صمٕمٚم ًٌرر٤م( ،)4روى قمررـ ؾمررٚمٛم٦م( ،)3قمررـ
َّ

= ؾمٕمد ،يمالمه٤م (اسمـ وه٥م وؿمٕمٞم٥م) قمـ اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد ،قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب هالل ،قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ-ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:
ﱡﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ[اًمٜمً٤مء -]4:ي٘مقل( :ذًمؽ أدٟمك أٓ يٙمثر ُمـ شمٕمقًمقا).
وزيد سمـ أؾمٚمؿ اعمدين :هق اسمـ أؾمٚمؿ ُمقمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،صم٘م٦م قم٤ممل ويم٤من يرؾمؾُ ،م٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم وُمئ٦م ،أظمرج ًمف
اجلامقم٦م .شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ص (.)777
( )9ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ( :أظمؼمٟم٤م أسمق حمٛمد سمـ اسمٜم٦م اًمِم٤مومٕمل ومٞمام يمت٥م إزم ،قمـ أسمٞمف أو قمٛمف ،قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ىمقًمفَ ﴿ :ذًم ِ َؽ
َأ ْدٟمَك َأٓ َشم ُٕمق ًُمقا﴾ أي :أٓ شمٗمت٘مروا) .شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ .861/4
( )7إمً ،مٚمِم٤مومٕمل  .993/5وروى اًمٌٞمٝم٘مل  767/7سمًٜمده قمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمقاطمد-همالم صمٕمٚم٥م -ي٘مقل :ؾمٛمٕم٧م صمٕمٚم ًٌ٤م،
ي٘مقل ذم ىمقل اًمِم٤مومٕملَ ﴿ :ذًم ِ َؽ َأ ْدٟمَك َأٓ َشم ُٕمق ًُمقا﴾ أي ٓ يٙمثر قمٞم٤مًمٙمؿ .ىم٤مل :أطمًـ هق ًمٖم٦م.
( )4صمٕمٚم٥م :هق أمحد سمـ حيٞمك سمـ زيد سمـ ؾمٞم٤مر ،أسمق اًمٕمٌ٤مس اًمِمٞمٌ٤مين ُمقٓهؿ ،ىم٤مل اًمٜمقوي( :هق اإلُم٤مم اعمُجٛمع قمغم إُم٤مُمتف،
ٟمحقا ،وصمٕمٚم٥م ًم٘م٥م ًمف ،ويم٤من طم٤موم ًٔم٤م عمذاه٥م اًمٕمراىمٞملم ،أقمٜمك
ويمثرة قمٚمقُمف ،وضمالًمتف ،إُم٤مم اًمٙمقومٞملم ذم قمٍمه ًمٖم٦م و ً
اًمٙمً٤مئل ،واًمٗمراء ،وإمحر ،ويم٤من ُمت٘مد ًُم٤م ذم دٜم٤مقمتف ،قمٗمٞم ًٗم٤م قمـ إـمامع اًمدٟمٞم٦م ،ورقمً٤م قمـ اعمٙم٤مؾم٥م اخلٌٞمث٦م) .وىم٤مل
ُمِمٝمقرا سم٤محلٗمظ وددَ اًمٚمٝمج٦م ،واعمٕمروم٦م سم٤مًمٖمري٥م ،ورواي٦م اًمِمٕمر اًم٘مديؿُ ،م٘مد ًُم٤م
اخلٓمٞم٥م( :يم٤من صم٘م٦م طمج٦م ،ديٜمً٤م د٤محلً٤م،
ً
قمٜمد اًمِمٞمقخ ُمذ هق طمدث)ُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم وُم٤مئتلم .شم٤مريخ سمٖمداد  ،338/6وهتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت
.775/7
اًمٗمراء يمُت ٌَف ،وطمدَّ ث قمٜمف أمحد سمـ حيٞمك صمٕمٚم٥م ،وإدريس سمـ
( )3ؾمٚمٛم٦م سمـ قم٤مدؿ ،أسمق حمٛمد اًمٜمحقي ،روى قمـ حيٞمك سمـ زي٤مد َّ
قمٌداًمٙمريؿ احلداد .ىم٤مل اخلٓمٞم٥م( :يم٤من صم٘م٦م صمٌتً٤م ديٜمً٤م قم٤معمً٤م) .شم٤مريخ سمٖمداد  .993/91واٟمٔمرُ :مٕمجؿ إدسم٤مء .9485/4
اًمٗمرا :هق حيٞمك سمـ زي٤مد سمـ قمٌداهلل سمـ ُمٜمٔمق ر ،أسمق زيمري٤م اًمٙمقذمٟ ،مزل سمٖمداد ،وأُمغم هب٤م يمتٌف ذم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ،وقمٚمقُمف،
(َّ )5
وطمدث قمـ :ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع ،وُمٜمدل سمـ قمكم ،وظم٤مزم سمـ احلًلم اًمٌٍمي ،وقمكم سمـ محزة اًمٙمً٤مئل ،وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م،
وروى قمٜمف :ؾمٚمٛم٦م سمـ قم٤مدؿ ،وحمٛمد سمـ اجلٝمؿ اًمًٛمري ،وهمػممه٤م ،ويم٤من صم٘م٦م إُم٤م ًُم٤م.
وحيٙمك قمـ أيب اًمٕمٌ٤مس صمٕمٚم٥م ،أٟمف ىم٤ملً :مقٓ اًمٗمراء عم٤م يم٤مٟم٧م قمرسمٞم٦مٟٕ :مف ظمٚمّمٝم٤م ووٌٓمٝم٤م ،وًمقٓ اًمٗمراء ًمً٘مٓم٧م اًمٕمرسمٞم٦م:
ٕهن٤م يم٤مٟم٧م شمتٜم٤مزع ويدقمٞمٝم٤م يمؾ ُمـ أراد ويتٙمٚمؿ اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م قمغم ُم٘م٤مدير قم٘مقهلؿ وىمرائحٝمؿ ومتذه٥م ،شمقذم ؾمٜم٦م ؾمٌع
وُم٤مئتلم.

جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

()9
يمثػما ُمـ اًمٕمرب ي٘مقل" :قم٤مل اًمرضمرؾ إذا يمثرر قمٞم٤مًمرف" ،صمرؿ ىمر٤مل:
اًمٙمً٤مئل أٟمف ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م ً

و"أقم٤مل" أيمثر ُمـ "قم٤مل" .وإذا ىم٤مل ُمثؾ اًمٙمً٤مئل ذم يمثرشمف وصم٘متف ذم "قم٤مل" أٟمرف يٙمرقن سمٛمٕمٜمرك
اًمٗمراء وٓ أمحد سمـ حيٞمك ومٝمق دحٞمأ ،وًمٖم٤مت اًمٕمرب يمثػمة ،واًمِمر٤مومٕمل مل
يمثر قمٞم٤مًمف ،ومل خي٤مًمٗمف َّ
ي٘مؾ ُم٤م ىم٤مًمف طمتك طمٗمٔمف ،وىمد ُروى قمـ قمٌداًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ(ُ )7مثؾ ىمقًمف ،واًمذي ي٘مررب
قمٜمدي ذم ىمقل اًمِم٤مومٕمل ٓ :يٙمثر ُمـ شمٕمقًمقن أٟمف أراد ﱡ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ[اًمٜمً٤مء ]4:قمٞمر٤مًٓ
يمثػما شمٕمجزون قمـ اًم٘مٞم٤مم سمٙمٗمر٤ميتٝمؿ ،وهرق ُمرـ ىمقًمرؽ :ومرالن يٕمرقل قمٞم٤مًمرف أي يٜمٗمرؼ قمٚمرٞمٝمؿ
ً
ويٛمقهنؿ ،وُمٜمف ىمقًمف-ﷺ" :-واسمدأ سمٛمـ شمٕمقل" .ومحذف اًمٕمٞمر٤مل اًمٙمثرػم ٕن ذم اًمٙمرالم دًمرٞم ً
ال
قمٚمٞمفٕ ،ن اهلل  --سمدأ سمذيمر ﴿ :ﱡﲀ ﲁ ﲂﲃﱠ[اًمٜمً٤مء ]4:صمؿ ىمر٤مل :ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ

ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ[اًمٜمً٤مء ]4:مج٤مقم٦م شمٕمجزون قمـ يمٗم٤ميتٝمـ ،وهق
ُمٕمٜمك ُم٤م ىم٤مًمف اًمِم٤مومٕمل)(.)4

=شم٤مريخ سمٖمداد  ،773/96وُمٕمجؿ إدسم٤مء  ،7897/6وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء .999/91
( )9اًمٙمً٤مئل :هق قمكم سمـ محزة سمـ قمٌداهلل سمـ هبٛمـ سمـ ومػموز ،أسمق احلًـ إؾمدي ُمقٓهؿ اًمٙمقذم ،اعمٚم٘م٥م :سم٤مًمٙمً٤مئلً :مٙمً٤مء
قمرو٤م ،وقمغم محزة اًمزي٤مت ،وقمغم قمٞمًك سمـ
أطمرم ومٞمف .ىم٤مل اًمذهٌل( :اإلُم٤مم ،ؿمٞمخ اًم٘مراءة واًمٕمرسمٞم٦م ،شمال قمغم :اسمـ أيب ًمٞمغم ً
قمٛمر اعم٘مرئ وطمدث قمـ :ضمٕمٗمر اًمّم٤مدَ ،وإقمٛمش ،وؾمٚمٞمامن سمـ أرىمؿ ،ومج٤مقم٦م ،واظمت٤مر ىمراءة اؿمتٝمرت ،ود٤مرت
إطمدى اًمًٌع ،وضم٤مًمس ذم اًمٜمحق اخلٚمٞمؾ ،وؾم٤مومر ذم سم٤مدي٦م احلج٤مز ُمدة ًمٚمٕمرسمٞم٦م ،ىم٤مل اًمِم٤مومٕملُ :مـ أراد أن يتٌحر ذم اًمٜمحق،
ومٝمق قمٞم٤مل قمغم اًمٙمً٤مئل ،شمقذم ؾمٜم٦م شمًع وصمامٟملم وُمئ٦م) .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  ،949/9واٟمٔمر :وومٞم٤مت إقمٞم٤من .796/4
( ) 7قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ اعمدين ،روى قمـ أسمٞمف واسمـ اعمٜمٙمدر ،ىم٤مل اًمذهٌل( :وٕمٗمقهً ،مف شمٗمًػم ،شمقذم ؾمٜم٦م ُمئ٦م واصمٜمتلم
وصمامٟملم) .اًمٙم٤مؿمػ .678/9
( )4اًمزاهر ذم همري٥م أًمٗم٤مظ اًمِم٤مومٕمل ص (.)747
وىم٤مل اسمـ إصمػم( :ذم طمدي٨م اًمٜمٗم٘م٦م «واسمدأ سمٛمـ شمٕمقلش أي سمٛمـ متقن وشمٚمزُمؽ ٟمٗم٘متف ُمـ قمٞم٤مًمؽ ،ي٘م٤مل :قم٤مل اًمرضمؾ قمٞم٤مًمف
يٕمقهلؿ إذا ىم٤مم سمام حيت٤مضمقن إًمٞمف ُمـ ىمقت ويمًقة وهمػممه٤م .وىم٤مل اًمٙمً٤مئل :ي٘م٤مل :قم٤مل اًمرضمؾ يٕمقل إذا يمثر قمٞم٤مًمف .واًمٚمٖم٦م
اجلٞمدة :أقم٤مل يٕمٞمؾ .وُمٜمف احلدي٨م «ُمـ يم٤مٟم٧م ًمف ضم٤مري٦م ومٕم٤مهل٤م وقمٚمٛمٝم٤مش أي أٟمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م) .اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر
.479/4

جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

وىم٤مل اًمثٕمٚمٌل( :ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ :يم٤من اًمِمر٤مومٕمل أقمٚمرؿ سمٚمٖمر٦م اًمٕمررب ُمٜمّر٤م ،وًمٕم َّٚمر ُف ًمٖمر٦م .وىمر٤مل
أؾمت٤مذٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ طمٌٞم٥م :ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٛمر اًمدوري( )9قمـ هرذا -ويمر٤من إُم٤م ًُمر٤م ذم اًمٚمٖمر٦م همرػم
ّ
طمل ،سمال ؿمؽ وإن أُمِمك وقم٤مٓ
ُمداومع -وم٘م٤مل :هل ًمٖم٦م محػم ،وأٟمِمد:
وإن اعمقت ي٠مظمذ يمؾ ّ
ُمٍمف(َ « :)7أٓ شم َِٕمٞم ُٚمقاش ،وهق ىمقة ىمرقل اًمِمر٤مومٕمل.
أي يمثرت ُم٤مؿمٞمتف وقمٞم٤مًمف .وىمرأ ـمٚمح٦م سمـ ّ
ُمـ اًم َٕم ْٞم َٚم٦م أي ٓ شمٗمت٘مروا)(.)4
وىم٤مل اسمـ قم٤مدل احلٜمٌكم( :ىمرأ ـمٚمح٦م« :شمَٕمٞمٚمقاش سمٗمتأ شم٤مء اعمْم٤مرقم٦مُ ،مـ (قم٤مل) (يٕمٞمؾ) :اومت٘مر،
ىم٤مل:
َوم َام َيدْ ِري اًم َٗم ِ٘م ُػم َُمتك ِهمٜمَ٤م ُه َ ...و َُم٤م َيدْ ِري ا ًْم َٖمٜم ِ ُّل َُمتَك َي ِٕم ُٞمؾ.
وىمرأ ـم٤مووس« :شمُٕمٞمٚمقاش سمْمٛمٝم٤مُ ،مـ (أ َقم َ
ر٤مل) :يمثرر قمٞم٤مًمرف ،وهرل َشم ْٕم ُْمرد شمٗمًرػم َّ
ر٤مومٕمل
اًمِم
ِّ
اعمت٘مدِّ م ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك)(.)3
ٍ
أيْم٤م(.)9
وىمد طمٙمك اًم٘مرـمٌل أن
(قم٤مل) شمٙمقن سمٛمٕمٜمك :يمثر قمٞم٤مًمف ًمٖم٦م قمـ اسمـ إقمرايب(ً )5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9أسمق قمٛمر اًمدوري :هق طمٗمص سمـ قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز ،اعم٘مرئ ،اًمٜمحقي ،اًمٌٖمدادي ،اًميير ،د٤مطم٥م اًمٙمً٤مئل ،ىم٤مل
اًمذهٌل( :ؿمٞمخ اًم٘مراء ،صمٌ٧م ذم اًم٘مراءة ،وًمٞمس هق ذم احلدي٨م سمذاك ،ويم٤من أىمرأ أهؾ زُم٤مٟمف ،وأقمالهؿ إؾمٜم٤م ًدا ،ىمرأ اًم٘مرآن
قمغم اًمٙمً٤مئل ،واًمٞمزيدي ،وؾمٚمٞمؿ ،وإؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر .وىمد روى قمٜمف أمحد سمـ طمٜمٌؾ ُمع ؾمٜمف وضمالًمتف ،وأظمرج قمٜمف اسمـ
ُم٤مضمف ،وشمال قمٚمٞمف قمدد يمثػم ،وددىمف أسمق طم٤مشمؿ وهمػمهُ .م٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وأرسمٕملم وُم٤مئتلم قمـ سمْمع وشمًٕملم ؾمٜم٦م) .شم٤مريخ
سمٖمداد  ،89/9وُمٞمزان آقمتدال  ،566/9وُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمٌ٤مر ص (.)994
ُمٍمف سمـ قمٛمرو اًمٞم٤مُمل ،ىم٤مل اًمذهٌل( :أطمد قمٚمامء اًمٙمقوم٦م ،روى قمـ اسمـ أيب أورم ،وأٟمس ،و ُُم ّرة اًمٓمٞم٥م،
( )7ـمٚمح٦م سمـ ِّ
وروى قمٜمف اسمٜمف حمٛمد ،وُمًٕمر وؿمٕمٌ٦م ،وصم٘مقه ،ىم٤مل اسمـ إدريس :يم٤مٟمقا يًٛمقٟمف ؾمٞمد اًم٘مراءُ ،م٤مت ؾمٜم٦م ُمئ٦م واصمٜمتل قمنمة،
أظمرج ًمف اجلامقم٦م) .اًمٙم٤مؿمػ .593/9
( )4اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من قمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن ًمٚمثٕمٚمٌل  .738/4واٟمٔمر :شمٗمًػم اًمٌٖمقي .565/9
( )3اًمٚمٌ٤مب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب .971/6
( ) 5اسمـ إقمرايب :هق حمٛمد سمـ زي٤مد ،أسمق قمٌداهلل اًمٙمقذمُ ،مقمم سمٜمك ه٤مؿمؿ ،د٤مطم٥م اًمٚمٖم٦م ،ويم٤من أطمد اًمٕم٤معملم سم٤مًمٚمٖم٦م واعمِم٤مر
اًمٞمٝمؿ ذم ُمٕمرومتٝم٤م ،يمثػم احلٗمظ هل٤م ،وطمدث سم٤محلدي٨م قمـ حمٛمد سمـ ظم٤مزم اًميير ،وروى قمٜمف إسمراهٞمؿ سمـ إؾمح٤مَ احلريب
اًمْمٌل وأسمق ؿمٕمٞم٥م احلراين ،ويم٤من صم٘م ً٦م ،ىم٤مل امحد سمـ حيٞمك صمٕمٚم٥م :اٟمتٝمك قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م
وأسمق اًمٕمٌ٤مس صمٕمٚم٥م وأسمق قمٙمرُم٦م
ّ
واحلٗمظ إمم اسمـ إقمرايب .اٟمٔمر :إٟمً٤مب ًمٚمًٛمٕم٤مين  ،417/9وٟمزه٦م إًمٌ٤مء ذم ـمٌ٘م٤مت إدسم٤مء ص (.)999

جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

ٕ9

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

وسمًط اًمٗمخر اًمرازي ذم هذا اعمقوع ُمـ شمٗمًػمه ور َّد قمغم ُمـ ظم َّٓم٠م اًمِم٤مومٕمل ًمٖم٦م وُمٕمٜمك(.)7
وأُم٤م أسمق قمٌداهلل اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م وم٘مد ر َّد ىمقل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ُمـ أوضمف يمثػمة(.)4
وإذا دأ شمٗمًػم (قم٤مل) سمٛمٕمٜمك :يمثر قمٞم٤مًمف ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٚمٗمظ ،وم٘مد ىمدح سمٕمض اعمٗمنيـ سمف ُمرـ
ضمٝم٦م اعمٕمٜمك.
ىم٤مل اسمـ رضم٥م( :وا٤م يًتدل سمف قمغم ومْمؾ ىمٚم٦م اًمٕمٞم٤مل ىمقًمف شمٕمر٤مممَ ﴿ :ومر٢مِ ْن ِظم ْٗمرتُؿ َأٓ َشمٕم ِ
رد ًُمقا
ْ
ْ
ِ
َومق ِ
ومنه سمٙمثرة اًمٕمٞم٤مل ،وًمٙمرـ
اطمدَ ًة َأ ْو َُم٤م َُم َٚمٙم ْ
َ
َ٧م َأ ْي َام ُٟمٙم ُْؿ َذًم َؽ َأ ْدٟمَك َأٓ َشم ُٕمق ًُمقا﴾ قمغم شمٗمًػم ُمـ ّ
اجلٛمٝمقر قمغم شمٗمًػمه سم٤مجلقر واحلٞمػ ،وم٢من ُمٚمؽ اًمٞمٛملم ىمد شمٙمثر سمف إوٓد أيمثر ُمرـ اًمزوضمر٤مت
إرسمع ،وم٢مٟمف ٓ يٜمحٍم ذم قمدد)(.)3
ور َّد اسمـ قمٓمٞم٦م آطمتج٤مج سم٠من ُمٚمؽ اًمٞمٛملم ىمرد شمٙمثرر سمرف إوٓد وم٘مر٤مل( :هرذا اًم٘مردح همرػم
دحٞمإٔ :ن اًمناري إٟمام هـ ُم٤مل يتٍمف ومٞمرف سمر٤مًمٌٞمع ،وإٟمرام اًمٕمٞمر٤مل اًمٗمر٤مدح احلرائرر ذوات
احل٘مقَ اًمقاضمٌ٦م)(.)5
وىم٤مل اًمزخمنمي( :اًمٖمرض سم٤مًمتزوج اًمتقاًمد واًمتٜم٤مؾمؾ ،سمخالف اًمتني .وًمذًمؽ ضم٤مز اًمٕمزل
قمـ اًمناري سمٖمػم إذهنـ ،ومٙم٤من اًمتني ُمٔمٜم٦م ًم٘مٚمر٦م اًمقًمرد ،سم٤مإلور٤موم٦م إمم اًمترزوج ،واًمقاطمردة
سم٤مإلو٤موم٦م إمم شمزوج إرسمع)(.)6
***

( )9اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن .77/5
(ُ )7مٗم٤مشمٞمأ اًمٖمٞم٥م  ،391/9واٟمٔمرً :مٌ٤مب اًمت٠مويؾ ذم ُمٕم٤مين اًمتٜمزيؾ ًمٚمخ٤مزن .431/9
( )4حتٗم٦م اعمقدود سم٠مطمٙم٤مم اعمقًمقد ص (.)95
( )3روائع اًمتٗمًػم-اجل٤مُمع ًمتٗمًػم اإلُم٤مم اسمـ رضم٥م ،ـم٤مرَ سمـ قمقض اهلل .779/9
( )5اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز .8/7
( )6اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾ .369/9
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

اخلادتح
يف ختاً ِرا البشح أزدت أُ أضذن أِي الٍتاٟر اليت تٕصمت إلّٗا؛ ٔوٍّا:
 -9أن إطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م اًمقاردة سم٤مًمؽمهمٞم٥م سمت٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ هل شمًٕم٦م أطم٤مدي٨م ،وأهن٤م ورٕمٞمٗم٦م،
طمًٜمف اًمؽمُمذي ،ومٝمق طمًـ ًمٖمػمه.
وأن أىمقاه٤م طمدي٨م ُأيب أُم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمف ،وم٘مد ّ
أُم٤م أصم٤مر اعمقىمقوم٦م قمغم اًمّمح٤مسم٦م ومٝمل مخً٦م آصم٤مر :صمالصم٦م ُمٜمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م ،واصمٜم٤من ُمٜمٝم٤م ُم٘مٌرقٓن،
ومه٤م ىمقل اسمـ ُمًٕمقد ،وىمقل أيب ذر ريض اهلل قمٜمٝمؿ.
 -7أن أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمقاردة ًمرسمط اًمٜمٙم٤مح سم٤مًمٜمًؾ صمرالث آير٤مت ،وأير٦م إومم ُمٜمٝمر٤م ذهر٥م
سمٕمض اعمٗمنيـ أهن٤م حت٨م قمغم شم٘مٚمٞمؾ اًمٕمٞمر٤مل ،ىم٤مًمرف زيرد سمرـ أؾمرٚمؿ ،وضمر٤مسمر سمرـ زيرد ُمرـ
وروي قمرـ
همػمه .وىم٤مل سمرف ؾمرٗمٞم٤من سمرـ قمٞمٞمٜمر٦مُ ،
اًمت٤مسمٕملم ،وىم٤مل سمف اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ومل يذيمر َ
قمٌداًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ.
وإزهري –وهق ُمـ قمٚمامء اًمٚمٖم٦م اعمٕمتؼميـ -ذيمر أٟمف شمٗمًػم دحٞمأ ُمـ طمٞمر٨م اًمٚمٖمر٦م وم٘مرد
واًمٗمراء وأمحد سمـ حيٞمك اعمٕمروف سمثٕمٚم٥م ،واسمـ إقمررايب .،وذيمرر أسمرق قمٛمرر
أ َّيده اًمٙمً٤مئل
َّ
مح َػم .وأن ىمراءة ـمٚمح٦م سمـ ُمٍمف «شم َِٕمٞمٚمقاش ،وىمراءة ـم٤مووس سمرـ يمٞمًر٤من
اًمدوري أهن٤م ًمٖم٦م ِ ْ
«شم ُِٕمٞمٚمقاش شم١ميد هذا.
وم٘مػما ،و ُئمرـ أٟمرف ٓ
 -4أن اًمٕمٚمامء محٚمقا اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم ذم يمثرة اًمقًمد قمغم طم٤مل ُمـ يم٤من ً
َيّمؼم ُمع يمثرهتؿ ووم٘مره ومٞمٚمج٠م إمم اعمٙم٤مؾم٥م اعمحرُم٦م واعمِمتٌٝم٦م.
واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ،ودغم اهلل وؾم َّٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف ودحٌف أمجٕملم.
***
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إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

ثثد ادلراجغ ٔادلظادر
« .9إحت٤مف اخلػمة اعمٝمرة سمزوائد اعمً٤مٟمٞمد اًمٕمنمةش .اًمٌقدػمي ،أسمق اًمٕمٌ٤مس ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد
سمـ أيب سمٙمر .حت٘مٞمؼ :دار اعمِمٙم٤مة ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل .ط ،9اًمري٤مض :دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم،
9371هر.
« .7إدالح اعم٤ملش .اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ،قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌٞمد سمرـ ؾمرٗمٞم٤من سمرـ ىمرٞمس اًمٌٖمردادي
إُمقي اًم٘مرر .حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمٌداًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،ط ،9سمرػموتُ :م١مؾمًر٦م اًمٙمتر٥م اًمث٘م٤مومٞمر٦م،
9393هر 9994 -م.
« .4أطم٤مد واعمث٤مينش .اسمـ أيب قم٤مدؿ ،أمحد سمـ قمٛمرو سمـ اًمْمح٤مك اًمِمٞمٌ٤مين ،حت٘مٞمرؼ :د .سم٤مؾمرؿ
ومٞمّمؾ أمحد اجلقاسمرة .ط ،9اًمري٤مض :دار اًمراي٦م9399 ،هر.
« .3اإلرؿم٤مد ذم ُمٕمروم٦م قمٚمامء احلدي٨مش .اخلٚمٞمكم ،ظمٚمٞمؾ سمـ قمٌداهلل اًم٘مزويٜمل .حت٘مٞمرؼ :د .حمٛمرد
ؾمٕمٞمد قمٛمر إدريس ،ط ،9اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد9319 ،هر.
« .5اإلد٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مش .اسمـ طمجر ،أسمرق اًمٗمْمرؾ أمحرد سمرـ قمركم سمرـ حمٛمرد سمرـ أمحرد
اًمٕمً٘مالين .حت٘مٞمؼ :قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمرقد وآظمرر .ط ،9سمرػموت :دار اًمٙمتر٥م اًمٕمٚمٛمٞمر٦م،
9395هر.
« .6إمش .اًمِم٤مومٕمل ،أسمق قمٌداهلل حمٛمد سمـ إدريس سمـ اًمٕمٌ٤مس اًم٘مررر( .د.ط) ،سمرػموت :دار
اعمٕمروم٦م9391 ،هر.
« .7إُمقالش .أسمق قمٌٞمد ،اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم اهلروي( ،د.ط) ،سمػموت :دار اًمٗمٙمر9318 ،هر.
« .8اًمت٤مريخ اًمٙمٌػمش .اًمٌخ٤مري ،أسمق قمٌداهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمرـ اعمٖمرػمة( .د.ط)،
طمٞمدر آسم٤مد :دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م( ،د.ت).
« .9اًمؽمهمٞم٥م ذم ومْم٤مئؾ إقمامل وصمقاب ذًمؽش .اسمـ ؿم٤مهلم ،أسمق طمٗمرص قمٛمرر سمرـ أمحرد سمرـ
قمثامن سمـ أمحد اًمٌٖمدادي .حت٘مٞمؼ :حمٛمد طمًـ حمٛمرد طمًرـ إؾمرامقمٞمؾ .ط ،9سمرػموت :دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م9373 ،هر7113-م.
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إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

« .91اًمتٚمخٞمص احلٌػم ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اًمراومٕمل اًمٙمٌػمش .اسمـ طمجر ،أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمركم
اًمٕمً٘مالين .ط ،9سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م9399 ،هر.
« .99اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمدش .اًم٘مرـمٌل ،أسمق قمٛمرر يقؾمرػ سمرـ قمٌرداهلل سمرـ
حمٛمد سمـ قمٌد اًمؼم اًمٜمٛمري .حت٘مٞمؼُ :مّمرٓمٗمك اًمٕمٚمرقي وحمٛمرد اًمٌٙمرري( .د.ط) ،اعمٖمررب:
وزارة قمٛمقم إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م9487 ،هر.
« .97اًمث٘م٤متش .اسمـ طمٌ٤من ،أسمق طم٤مشمؿ حمٛمد سمـ طمٌ٤من سمـ أمحد اًمًٌرتل .ط ،9طمٞمردر آسمر٤مد :دائررة
اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م اًمديمـ اهلٜمد 9494 ،هر.
« .94اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمأ اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل -ﷺ -وؾمٜمٜمف وأي٤مُمرفش .اًمٌخر٤مري،
أسمق قمٌداهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٖمػمة .حت٘مٞمؼ :حمٛمد زهػم سمـ ٟمر٤مس اًمٜمر٤مس.
ط ،9سمػموت :دار ـمقَ اًمٜمج٤مة9377 ،هر.
« .93اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآنش .اًم٘مرـمٌل ،أسمرق قمٌرداهلل حمٛمرد سمرـ أمحرد سمرـ أيب سمٙمرر سمرـ ومررح
إٟمّم٤مري اخلزرضمل .حت٘مٞمؼ :أمحد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش .ط ،7اًم٘م٤مهرة :دار اًمٙمتر٥م
اعمٍمي٦م9483 ،هر.
« .95اجلرح واًمتٕمديؾش .اًمرازي ،أسمق حمٛمد قمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد سمرـ إدريرس احلرٜمٔمكم ،اسمرـ أيب
طم٤مشمؿ .ط ،9سمػموت :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 9779هر.
« .96اخلّم٤مئص اًمٙمؼمىش .اًمًٞمقـمل :ضمالل اًمديـ ،قمٌداًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر( ،د.ط) ،سمرػموت:
دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م( ،د.ت).
« .97اًمدر اعمٜمثقرش .اًمًٞمقـمل ،ضمرالل اًمرديـ قمٌرداًمرمحـ سمرـ أيب سمٙمرر( .د.ط) ،سمرػموت :دار
اًمٗمٙمر( ،د.ت).
« .98اًمزاهر ذم همري٥م أًمٗم٤مظ اًمِم٤مومٕملش .إزهري ،حمٛمد سمـ أمحرد سمرـ اهلرروي ،أسمرق ُمٜمّمرقر.
حت٘مٞمؼُ :مًٕمد قمٌداحلٛمٞمد اًمًٕمدين( ،د.ط) ،سمػموت :دار اًمٓمالئع (د.ت).
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

« .99اًمزهد اًمٙمٌػمش .اًمٌٞمٝم٘مل ،أمحد سمـ احلًلم اخلراؾم٤مين ،أسمق سمٙمر .حت٘مٞمؼ :قم٤مُمر أمحرد طمٞمردر،
ط ،4سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م9996 ،م.
« .71اًمزهدش .اسمـ أيب قم٤مدرؿ ،أمحرد سمرـ قمٛمررو سمرـ اًمْمرح٤مك اًمِمرٞمٌ٤مين ،حت٘مٞمرؼ :قمٌرد اًمٕمركم
قمٌداحلٛمٞمد طم٤مُمد ،ط ،7اًم٘م٤مهرة :دار اًمري٤من ًمٚمؽماث9318 ،هر.
« .79اًمزهدش .اعمٕم٤مرم سمـ قمٛمران ،اعمٕم٤مرم سمـ قمٛمران سمرـ ٟمٗمٞمرؾ إزدي اعمقدركم .ط ،9سمرػموت:
دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م ،حت٘مٞمؼ :د .قم٤مُمر طمًـ دؼمي9999 ،م.
« .77اًمًٜمـ اًمٙمؼمىش .اًمٌٞمٝم٘مل ،أمحد سمـ احلًلم .حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م( .د.ط)ُ ،مٙمر٦م:
ُمٙمتٌ٦م دار اًمٌ٤مز9393 ،هر.
« .74اًمًٜمـ اًمقاردة ذم اًمٗمتـ وهمقائٚمٝم٤م واًمً٤مقم٦م وأذاـمٝم٤مش .اًمداين ،قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمرثامن
سمـ قمٛمر أسمق قمٛمرو .حت٘مٞمؼ :د .رو٤مء اهلل سمـ حمٛمد إدريس اعمٌ٤مريمٗمقري ،ط ،9اًمري٤مض :دار
اًمٕم٤مدٛم٦م9396 ،هر.
« .73اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػمش .اًمٕم٘مٞمكم ،أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ ُمقؾمك سمـ محر٤مد اًمٕم٘مرٞمكم اعمٙمرل.
حت٘مٞمؼ :قمٌد اعمٕمٓمل أُملم ىمٚمٕمجل .ط ،9سمػموت :دار اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م9313 ،هر.
« .75اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىش .اًمٌٍمي ،حمٛمد سمـ ؾمٕمد( .د.ط) ،سمػموت :دار د٤مدر( ،د.ت).
« .76اًمٕمزًم٦مش .اخلٓم٤ميب ،أسمق ؾمرٚمٞمامن محرد سمرـ حمٛمرد سمرـ إسمرراهٞمؿ سمرـ اخلٓمر٤مب اًمًٌرتل .ط،7
اًم٘م٤مهرة :اعمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م9499 ،هر.
« .77اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦مش .اًمدار ىمٓمٜمل ،أسمرق احلًرـ قمركم سمرـ قمٛمرر سمرـ أمحرد
اًمٌٖمدادي .حت٘مٞمؼ :حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل اًمًٚمٗمل .ط ،9اًمري٤مض :دار ـمٞمٌ٦م9315 ،هر.
« .78اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤ملش .أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌرؾ اًمِمرٞمٌ٤مين .حت٘مٞمرؼ :ويص اهلل سمرـ حمٛمرد
قمٌ٤مس ،ط ،7اًمري٤مض :دار اخل٤مين7119 ،م.
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

« .79اًمٕمٚمؾش .اًمرازي ،أسمق حمٛمد قمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ إدريرس سمرـ اعمٜمرذر احلرٜمٔمكم ،اسمرـ أيب
طم٤مشمؿ .حت٘مٞمؼ :ومريؼ سم٢مذاف د .ؾمٕمد احلٛمٞمد ود .ظم٤مًمد اجلريزر .ط ،9اًمرير٤مضُ :مٓمر٤مسمع
احلٛمٞميض9377 ،هر.
« .41اًمٕمٞم٤ملش .اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ،أسمق سمٙمر قمٌداهلل سمرـ حمٛمرد اًمٌٖمردادي .حت٘مٞمرؼٟ :مجرؿ قمٌرداًمرمحـ
ظمٚمػ .ط ،9اًمدُم٤مم :دار اسمـ اًم٘مٞمؿ9391 ،هر.
« .49اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطش .اًمٗمػموز آسم٤مدي ،جمد اًمديـ أسمق ـم٤مهر حمٛمد سمـ يٕم٘مقب .حت٘مٞمؼُ :مٙمتر٥م
حت٘مٞمؼ اًمرؽماث ذم ُم١مؾمًر٦م اًمرؾمر٤مًم٦م .ط ،8سمرػموتُ :م١مؾمًر٦م اًمرؾمر٤مًم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقمر٦م واًمٜمنمر،
9376هر.
« .47اًمٙم٤مؿمػ ذم ُمٕمروم٦م ُمـ ًمف رواي٦م ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦مش .اًمذهٌل ،أسمق قمٌداهلل حمٛمد سمـ أمحرد سمرـ
قمثامن سمـ َىم٤م ْيامز .حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقاُم٦م أمحد ،وآظمر .ط ،9ضمدة :دار اًم٘مٌٚمر٦مُ-م١مؾمًر٦م قمٚمرقم
اًم٘مرآن 9394 ،هر.
« .44اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤ملش .اجلرضم٤مين ،أسمرق أمحرد سمرـ قمردي .حت٘مٞمرؼ :قمر٤مدل أمحرد قمٌرد
اعمقضمقد وقمكم حمٛمد ُمٕمقض .ط ،9سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م9398 ،هر.
« .43اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾش .اًمزخمنمي ،أسمرق اًم٘م٤مؾمرؿ حمٛمرقد سمرـ قمٛمررو سمرـ
أمحد .ط ،4سمػموت :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب9317 ،هر.
« .45اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من قمـ شمٗمًػم اًم٘مرآنش .اًمثٕمٚمٌل ،أسمق إؾمح٤مَ أمحرد سمرـ حمٛمرد سمرـ إسمرراهٞمؿ.
حت٘مٞمؼ :اإلُم٤مم أيب حمٛمد سمـ قم٤مؿمقر .ط ،9سمػموت :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب9377 ،هر.
« .46اًمٚمٌ٤مب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مبش .اسمـ قم٤مدل ،أسمق طمٗمرص هاج اًمرديـ قمٛمرر سمرـ قمركم احلٜمرٌكم.
حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد وآظمر ،ط ،9سمػموت :دار اًمٙمتر٥م اًمٕمٚمٛمٞمر٦م9399 ،
هر 9998-م.
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

« .47اعمتٛمٜملمش .اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ،أسمق سمٙمر قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌٞمد سمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ ىمرٞمس اًمٌٖمردادي
إُمقي اًم٘مررر .حت٘مٞمرؼ :حمٛمرد ظمرػم رُمْمر٤من يقؾمرػ ،ط ،9سمرػموت :دار اسمرـ طمرزم،
9398هر 9997 -م.
« .48اعمج٤مًمً٦م وضمقاهر اًمٕمٚمؿش .اًمديٜمقري ،أسمق سمٙمر أمحد سمـ ُمروان اعم٤مًمٙمل ،حت٘مٞمؼُ :مِمٝمقر سمـ
طمًـ آل ؾمٚمامن ،سمػموت :دار اسمـ طمزم9399 ،هر.
« .49اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيزش .اسمـ قمٓمٞم٦م ،أسمق حمٛمد قمٌد احلرؼ سمرـ هم٤مًمر٥م سمرـ
قمٌد اًمرمحـ سمـ مت٤مم إٟمدًمز .حت٘مٞمؼ :قمٌداًمًالم قمٌرد اًمِمر٤مذم حمٛمرد ،ط ،9سمرػموت :دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م9377 ،هر.
« .31اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلمش .اًمٜمٞمً٤مسمقري ،أسمق قمٌداهلل احل٤ميمؿ حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ
محدويف .حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م .ط ،9سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م9399 ،هر.
« .39اعمًٜمد اًمّمحٞمأ اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم رؾمرقل اهللش .اًم٘مِمرػميُ ،مًرٚمؿ سمرـ
احلج٤مج أسمق احلًـ اًمٜمٞمً٤مسمقري .حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌداًمٌ٤مىمل( .د.ط) ،سمػموت :دار إطمٞم٤مء
اًمؽماث اًمٕمريب( ،د.ت).
« .37اعمًٜمدش .اًمِم٤مر ،أسمق ؾمٕمٞمد اهلٞمثؿ سمـ يمٚمٞم٥م سمـ هي٩م .حت٘مٞمرؼ :د .حمٗمرقظ اًمررمحـ زيرـ
اهلل ،ط ،9اعمديٜم٦م اعمٜمقرةُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ9391 ،هر.
« .34اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦مش .اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر ،حت٘مٞمؼ د .ؾمٕمٞمد سمـ ٟمر٤مس اًمِمرؽمي،
ط ،9اًمري٤مض :دار اًمٕم٤مدٛم٦م9399 ،هر.
ذاب ،ط ،9دُمِمرؼ -سمرػموت:
« .33اعمٕم٤ممل إصمػمة ذم اًمًٜم٦م واًمًػمةش .حمٛمد سمـ حمٛمرد طمًرـ ُ َّ
دار اًم٘مٚمؿ ،اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م9399 ،هر.
« .35اعمٕمجؿ إوؾمطش .اًمٓمؼماين ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٚمخٛمل اًمِم٤مُمل .حت٘مٞمؼ :ـمر٤مرَ
سمـ قمقض اهلل سمـ حمٛمد وقمٌداعمحًـ سمـ إسمراهٞمؿ احلًٞمٜمل( .د.ط) ،اًم٘م٤مهرة :دار احلررُملم،
(د.ت).
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

« .36اعمٕمجؿ اًمٙمٌػمش .اًمٓمؼماين ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمِم٤مُمل .حت٘مٞمرؼ :محردي اًمًرٚمٗمل.
ط ،7اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م9395 ،هر.
« .37اعمٕمجؿ ٓسمـ اعم٘مررئش .اسمرـ اعم٘مررئ ،أسمرق سمٙمرر حمٛمرد سمرـ إسمرراهٞمؿ سمرـ قمركم سمرـ قم٤مدرؿ
إدررٌٝم٤مين .حت٘مٞمررؼ :أيب قمٌررداًمرمحـ قمرر٤مدل سمررـ ؾمررٕمد ،ط ،9اًمريرر٤مضُ :مٙمتٌرر٦م اًمرؿمررد،
9399هر 9998 -م.
« .38اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مءش .اًمذهٌل ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌداهلل حمٛمد سمـ أمحد سمرـ قمرثامن .حت٘مٞمرؼ:
ٟمقر اًمديـ قمؽم( .د.ط)( ،د.ن)( ،د.ت).
« .39اعمٖمٜملش .اسمـ ىمداُم٦مُ ،مقومؼ اًمديـ حمٛمرد سمرـ قمٌرداهلل سمرـ أمحرد اعم٘مردد احلٜمرٌكم( .د.ط)،
اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م اًم٘م٤مهرة( ،د.ت).
« .51اعم١مشمَٚمِػ واعمختَٚمِػش .اًمدار ىمٓمٜمل ،أسمق احلًـ قمكم سمـ قمٛمر سمرـ أمحرد اًمٌٖمردادي ،حت٘مٞمرؼ:
ُمقومررؼ سمررـ قمٌررداهلل سمررـ قمٌررداًم٘م٤مدر ،ط ،9سمررػموت :دار اًمٖمرررب اإلؾمررالُمل 9316هررر -
9986م.
« .59اعمقوققم٤متش .اسمـ اجلقزي ،مج٤مل اًمديـ قمٌداًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد .حت٘مٞمؼ :قمٌرداًمرمحـ
حمٛمد قمثامن ،ط ،9اعمديٜم٦م اعمٜمقرة :اعمٙمتٌ٦م اًمًٚمٗمٞم٦م9966 ،م.
« .57اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمرش .اسمـ إصمػم ،أسمق اًمًٕم٤مدات اعمٌر٤مرك سمرـ حمٛمرد اًمِمرٞمٌ٤مين
اجلزري .حت٘مٞمؼ :ـم٤مهر أمحد اًمرزاوى وحمٛمرقد حمٛمرد اًمٓمٜمر٤مطمل( .د.ط) ،سمرػموت :اعمٙمتٌر٦م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م9499 ،هر.
« .54شم٤مريخ سمٖمدادش .اخلٓمٞم٥م ،أمحد سمـ قمكم اًمٌٖمدادي( .د.ط) ،سمػموت :دار اًمٙمتر٥م اًمٕمٚمٛمٞمر٦م،
(د.ت).
« .53شم٤مريخ ضمرضم٤منش .اًمًٝمٛمل ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ محزة سمـ يقؾمػ اًم٘مرر اجلرضم٤مين .حت٘مٞمرؼ :حمٛمرد
قمٌد اعمٕمٞمد ظم٤من ،ط ،3سمػموت :قم٤ممل اًمٙمت٥م9987 ،م.

جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

« .55شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼش .اسمـ قمً٤ميمر .قمكم سمـ احلًـ .حت٘مٞمؼ :حم٥م اًمديـ قمٛمرر سمرـ همراُمر٦م،
ط ،9سمػموت :دار اًمٗمٙمر9396 ،هر.
« .56حتٗم٦م اعمقدود سم٠مطمٙم٤مم اعمقًمقدش .اسمـ اًم٘مٞمؿ حمٛمد سمـ أيب سمٙمرر سمرـ أيرقب سمرـ ؾمرٕمد ؿمرٛمس
اًمررديـ .حت٘مٞمررؼ :قمٌررداًم٘م٤مدر إرٟمرر٤مؤوط ،ط ،9دُمِمررؼُ :مٙمتٌرر٦م دار اًمٌٞمرر٤من9499 ،هررر –
9979م.
« .57شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕملش .اًمِم٤مومٕمل ،حمٛمد سمـ إدريس سمـ اًمٕمٌ٤مس اًم٘مرر .حت٘مٞمؼ :د .أمحرد
اًمٗمران .ط ،9اًمري٤مض :دار اًمتدُمري٦م9377 ،هر.
سمـ ُمّمٓمٗمك َّ
« .58شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿش .اًمرازي ،أسمق حمٛمد قمٌرداًمرمحـ سمرـ حمٛمرد سمرـ إدريرس سمرـ اعمٜمرذر
احلٜمٔمكم ،اسمـ أيب طم٤مشمؿ .حت٘مٞمؼ :أؾمٕمد حمٛمد اًمٓمٞم٥م .طُ ،4مٙم٦مُ :مٙمتٌ٦م ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًمٌر٤مز،
9399هر.
« .59شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥مش .اسمـ طمجر ،أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمٕمً٘مالين .حت٘مٞمؼ :حمٛمرد
قمقاُم٦م .ط ،9دُمِمؼ :دار اًمرؿمٞمد9316 ،هر.
« .61هتذي٥م أصم٤مر وشمٗمّمٞمؾ اًمث٤مسم٧م قمـ رؾمقل اهلل ُمـ إظمٌ٤مرش .اًمٓمؼمي ،حمٛمد سمـ ضمريرر سمرـ
يزيد ،أسمق ضمٕمٗمر ،حت٘مٞمؼ :حمٛمقد حمٛمد ؿم٤ميمر( ،د.ط) ،اًم٘م٤مهرة ُمٓمٌٕم٦م اعمدين( ،د.ت).
« .69هتذي٥م اًمتٝمذي٥مش .اسمـ طمجر ،أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمرـ حمٛمرد سمرـ أمحرد اًمٕمًر٘مالين.
ط ،9اهلٜمد :دائرة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م9476 ،هر.
« .67هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملش .اعمزي ،يقؾمػ سمـ قمٌداًمرمحـ ،أسمق احلج٤مج .حت٘مٞمرؼ :د.
سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف .ط ،9سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م9311 ،هر.
« .64هتذي٥م اًمٚمٖم٦مش .إزهري ،أسمق ُمٜمّمرقر حمٛمرد سمرـ أمحرد اهلرروي .حت٘مٞمرؼ :حمٛمرد قمرقض
ُمرقم٥م .ط ،9سمػموت :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب7119 ،م.
« .63ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآنش .اًمٓمؼمي ،أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد .حت٘مٞمرؼ :أمحرد
حمٛمد ؿم٤ميمر .ط ،9سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م9371 ،هر.

جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

واًمًٜمَـ اهل٤مدي ٕىمقم َؾمٜمَـش .أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر،
« .65ضم٤مُمع اعمً٤مٟمٞمد ُّ
حت٘مٞمؼ :د قمٌد اعمٚمرؽ سمرـ قمٌرد اهلل اًمردهٞمش ،ط ،7سمرػموت :دار ظمير ًمٚمٓمٌ٤مقمر٦م واًمٜمنمر
واًمتقزيع9399 ،هر 9998 -م.
« .66ضمزء ومٞمف ُم٤م اٟمت٘مك اسمـ ُمردويف قمغم أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماين ُمرـ طمديثرف ٕهرؾ اًمٌٍمرةش .اسمرـ
ُمردويف ،أسمق سمٙمر أمحد سمـ ُمقؾمك .حت٘مٞمؼ :سمدر سمـ قمٌرد اهلل اًمٌردر ،ط ،9اًمرير٤مض :أورقاء
اًمًٚمػ9371 ،هر 7111 -م.
« .67مجٝمرة اًمٚمٖم٦مش .اسمـ دريد ،أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ احلًـ إزدي ،حت٘مٞمؼ :رُمرزي ُمٜمرػم سمٕمٚمٌٙمرل،
ط ،9سمػموت :دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم9987 ،م.
« .68طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إدٗمٞم٤مءش .أسمق ٟمٕمٞمؿ ،أمحد سمـ قمٌداهلل سمـ أمحد إدٌٝم٤مين( .د.ط)
اًم٘م٤مهرة :اًمًٕم٤مدة9973 ،م.
« .69روائع اًمتٗمًػم -اجل٤مُمع ًمتٗمًػم اإلُم٤مم اسمـ رضم٥م احلٜمٌكمش .اسمـ رضمر٥م ،زيرـ اًمرديـ قمٌرد
اًمرمحـ سمـ أمحرد احلٜمرٌكم ،مجرع :ـمر٤مرَ سمرـ قمرقض اهلل سمرـ حمٛمرد ،ط ،9اًمًرٕمقدي٦م :دار
اًمٕم٤مدٛم٦م9377 ،هر7119 -م.
« .71زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػمش .اسمـ اجلقزي ،مج٤مل اًمديـ أسمق اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ قمركم سمرـ
حمٛمد ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرزاَ اعمٝمدي ،ط ،9سمػموت :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب9377 ،هر.
« .79ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد ،ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕمٌ٤مد ،وذيمر ومْم٤مئٚمف وأقمالم ٟمٌقشمف وأومٕم٤مًمرف وأطمقاًمرف
ذم اعمٌدأ واعمٕم٤مدش .اًمّم٤محلل ،حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمِم٤مُمل ،حت٘مٞمؼ :قم٤مدل أمحرد قمٌرد اعمقضمرقد،
وآظمر ،ط ،9سمػموتً ،مٌٜم٤من :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م9393 ،هر 9994 -م.
« .77اًمًٜمـش .اسمـ ُم٤مضمف ،أسمق قمٌداهلل حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل .حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمٌداًمٌ٤مىمل( .د.ط)،
اًم٘م٤مهرة :دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م( ،د.ت).
« .74اًمًٜمـش .أسمق داود ،ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م سمـ إؾمح٤مَ اًمًجًت٤مين .حت٘مٞمؼ :حمٛمد حمٞمل اًمديـ
قمٌد احلٛمٞمد(.د.ط) ،سمػموت :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م( ،د.ت).

جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

« .73اًمًٜمـش .اخلرؾم٤مين ،ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر .حت٘مٞمؼ طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل .ط ،9اهلٜمد :اًمردار
اًمًٚمٗمٞم٦م .ؾمٜم٦م 9314هر.
« .75ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءش .اًمذهٌل ،حمٛمد سمـ أمحد .حت٘مٞمرؼ :ؿمرٕمٞم٥م إرٟمر٤مؤوط ،وآظمرر ،ط،9
سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م9394 ،هر.
« .76ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مرش .اًمٓمح٤موي ،أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م سمرـ قمٌرد اعمٚمرؽ سمرـ
ؾمٚمٛم٦م إزدي .حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط .ط ،9سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م9395 ،هر.
« .77ؿمٕم٥م اإليامنش .اًمٌٞمٝم٘مل ،أمحد سمـ احلًلم .حت٘مٞمؼ :حمٛمد اًمًرٕمٞمد سمًرٞمقين زهمٚمرقل .ط،9
سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م9391،هر.
« .78اًمٓمٌ٘م٤متش .ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط اًمٌٍمي ،أسمق قمٛمرو ،حت٘مٞمؼ :د.ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر( ،د.ط) سمرػموت:
دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم9393 ،هر 9994 -م.
« .79همري٥م احلدي٨مش .احلريب ،أسمق إؾمح٤مَ ،إسمراهٞمؿ سمـ إؾمح٤مَ .حت٘مٞمرؼ :د .ؾمرٚمٞمامن إسمرراهٞمؿ
حمٛمد اًمٕم٤ميد .طُ ،9مٙم٦م اعمٙمرُم٦م :ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى9315 ،هر.
« .81همري٥م احلدي٨مش .اهلروي ،أسمق ُقمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالّم سمرـ قمٌرداهلل اًمٌٖمردادي .حت٘مٞمرؼ :د.
حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد ظم٤من .ط ،9طمٞمدر آسم٤مدُ :مٓمٌٕم٦م دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م9483 ،هر.
« .89ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػمش .اعمٜمر٤موي ،زيرـ اًمرديـ حمٛمرد قمٌرداًمرؤوف سمرـ شمر٤مج
اًمٕم٤مروملم احلدادي .طُ ،9مٍم :اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى9456 ،هر.
ً« .87مٌ٤مب اًمت٠مويؾ ذم ُمٕم٤مين اًمتٜمزيؾش .اخل٤مزن ،قمالء اًمديـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ إسمرراهٞمؿ سمرـ قمٛمرر
أسمق احلًـ اًمِمٞمحل .شمّمحٞمأ :حمٛمرد قمركم ؿمر٤مهلم ،ط ،9سمرػموت :دار اًمٙمتر٥م اًمٕمٚمٛمٞمر٦م،
9395هر.
ً« .84مًرر٤من اًمٕمررربش .اسمررـ ُمٜمٔمررقر ،حمٛمررد سمررـ ُمٙمرررم سمررـ قمرركم .ط ،4سمررػموت :دار درر٤مدر،
 9393هر.

جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

ُ« .83م٤م اشمّمؾ إًمٞمٜم٤م ُمـ ومقائد أيب أمحد احل٤ميمؿش .أسمق أمحرد احلر٤ميمؿ ،حمٛمرد سمرـ حمٛمرد سمرـ أمحرد
اًمٜمٞمً٤مسمقري اًمٙمراسمٞمز اعمٕمروف اًمٙمٌػم ،حت٘مٞمؼ :أمحد سمـ وم٤مرس اًمًٚمقم ،ط ،9اًمردُم٤مم :دار
اسمـ طمزم9375 ،هر 7113 -م.
« .85جمٛمؾ اًمٚمٖم٦م ٓسمـ وم٤مرسش .اسمـ وم٤مرس ،أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمرير٤مء أسمرق احلًرلم اًم٘مزويٜمرل
اًمرازي ،حت٘مٞمؼ :زهػم قمٌداعمحًـ ؾمٚمٓم٤من ،ط ،7سمػموتُ :م١مؾمًر٦م اًمرؾمر٤مًم٦م9316 ،هرر -
9986م.
ُ« .86مًٜمد اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦مش .اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ،أسمق سمٙمر قمٌداهلل سمـ حمٛمد اًمٕمٌزر ،حت٘مٞمرؼ :قمر٤مدل سمرـ
يقؾمػ اًمٕمزازي وآظمر ،ط ،9اًمري٤مض :دار اًمقـمـ9997 ،م.
جل ْٕمد سمـ قمٌٞمرد اًمٌٖمردادي ،حت٘مٞمرؼ :قمر٤مُمر أمحرد طمٞمردر ،ط،9
ُ« .87مًٜمد اسمـ اجلٕمدش .قمكم سمـ ا َ
سمػموتُ :م١مؾمً٦م ٟم٤مدر9991 – 9391 ،م.
ُ« .88مًٜمد أيب داود اًمٓمٞم٤مًمزش .أسمرق داود ؾمرٚمٞمامن سمرـ داود سمرـ اجلر٤مرود اًمٓمٞم٤مًمزر ،حت٘مٞمرؼ:
اًمديمتقر حمٛمد سمـ قمٌداعمحًـ اًمؽميمل ،طُ ،9مٍم :دار هجر9399 ،هر 9999 -م.
ُ« .89مًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾش .اسمـ طمٜمٌؾ ،أسمق قمٌداهلل أمحرد سمرـ حمٛمرد اًمِمرٞمٌ٤مين .حت٘مٞمرؼ :ؿمرٕمٞم٥م
إرٟم٤مؤوط وآظمريـ .ط ،9سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م9379 ،هر.
ُ« .91مًٜمد اًمٌزار اعمٜمِمقر سم٤مؾمؿ اًمٌحر اًمزظم٤مرش .اًمٌزار ،أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمٛمرو سمـ قمٌرد اخلر٤مًمؼ
سمـ ظمالد سمـ قمٌٞمد اهلل اًمٕمتٙمل .حت٘مٞمرؼ :حمٗمرقظ اًمررمحـ زيرـ اهلل وآظمررون .ط ،9اعمديٜمر٦م
اعمٜمقرةُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ7119 ،م.
ُ« .99مًٜمد احلٛمٞمديش .احلٛمٞمدي ،أسمق سمٙمر قمٌداهلل سمـ اًمزسمػم سمـ قمٞمًرك اعمٙمرل ،حت٘مٞمرؼ :طمًرـ
ؾمٚمٞمؿ أؾمد ،ط ،9دُمِمؼ :دار اًمً٘م٤م9996 ،م.
ُ« .97مًٜمد اًمِم٤مُمٞملمش .اًمٓمؼماين ،ؾمٚمٞمامن سمرـ أمحرد اًمِمر٤مُمل .حت٘مٞمرؼ :محردي سمرـ قمٌرد اعمجٞمرد
اًمًٚمٗمل .ط ،9سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م9315 ،هر.

جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

ٗٓٔ

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم شم٘مٚمٞمؾ اًمٜمًؾ مجٕم ً٤م ودراؾم٦م ووم٘مٝم ً٤م

إقمداد :د .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اًم ُ٘م َّم ِّػم

ُ« .94مّمٌ٤مح اًمزضم٤مضم٦م ذم زوائد اسمـ ُم٤مضمفش .اًمٌقدػمي ،أمحد سمـ أيب سمٙمر ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد اعمٜمت٘مك
اًمٙمِمٜم٤موي ،ط ،7دار اًمٕمرسمٞم٦م  -سمػموت9314 ،هر.
ُ« .93مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآنش .اًمٌٖمقي ،حمٞمل اًمًٜم٦م ،أسمق حمٛمد احلًرلم سمرـ ُمًرٕمقد سمرـ
حمٛمد سمـ اًمٗمراء .حت٘مٞمؼ :قمٌرداًمرزاَ اعمٝمردي ،ط ،9سمرػموت :دار إطمٞمر٤مء اًمرؽماث اًمٕمرريب،
9371هر.
ُ« .95مٕمجؿ إدسم٤مء أو إرؿم٤مد إري٥م إمم ُمٕمروم٦م إدي٥مش .احلٛمقي ،ؿمٝم٤مب اًمديـ ير٤مىمقت سمرـ
قمٌد اهلل اًمروُمل .حت٘مٞمؼ :إطمً٤من قمٌ٤مس ،ط ،9سمػموت :دار اًمٖمرب اإلؾمرالُمل9393 ،هرر
 9994م.ُ« .96مٕمجؿ اًمٌٚمدانش .احلٛمقي ،ؿمٝم٤مب اًمديـ ي٤مىمقت سمـ قمٌد اهلل اًمروُمرل .ط ،7سمرػموت :دار
د٤مدر9995 ،م.
ُ« .97مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مش .أسمق ٟمٕمٞمؿ ،أمحد سمـ قمٌداهلل سمـ أمحد إدٌٝم٤مين ،حت٘مٞمؼ :قم٤مدل سمـ يقؾمػ
اًمٕمزازي ،ط ،9اًمري٤مض :دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم9399 ،هر 9998 -م.
ُ« .98مٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمٌ٤مر قمغم اًمٓمٌ٘م٤مت وإقمّم٤مرش .اًمذهٌل ،ؿمٛمس اًمديـ أسمرق قمٌرداهلل حمٛمرد
سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ َىم٤م ْيامز .ط ،9سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9397 ،هر9997 -م.
ُ« .99مٗم٤مشمٞمأ اًمٖمٞم٥مش .اًمرازي ،أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلًـ اعمٚم٘م٥م سمٗمخر اًمديـ ،ط،4
سمػموت :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب9371 ،هر.
ُ« .911مٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤ملش .اًمذهٌل ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌداهلل حمٛمد سمـ أمحرد سمرـ
قمثامن سمـ َىمر٤م ْيامز .حت٘مٞمرؼ :قمركم حمٛمرد اًمٌجر٤موي .سمرػموت :دار اعمٕمرومر٦م ًمٚمٓمٌ٤مقمر٦م واًمٜمنمر،
9487هر.
« .919وومٞم٤مت إقمٞم٤من وأٟمٌ٤مء أسمٜم٤مء اًمزُم٤منش .اسمـ ظمٚمٙم٤من ،ؿمٛمس اًمرديـ أمحرد سمرـ حمٛمرد سمرـ
إسمراهٞمؿ سمـ أيب سمٙمر اإلرسمكم .حت٘مٞمؼ :إطمً٤من قمٌ٤مس( ،د.ط) ،سمػموت :دار د٤مدر9911 ،م.
***
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