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طزيزي اـباحث ....اـرتؾقم األصظ هلذا اـعداد هو (اـرتؾقم اـؼديم :ادجؾد ()28
اـعدد ( ،)2وـغرض توثقق إصدارات ادجؾة متفقد ُا إلدراجفا يف ؾواطد بقاكات
طادقة ،تم إطادة اـرتؾقم بطريؼة تسؾسؾقة ؿام هو ضاهر طذ ؼالف ادجؾة
اخلارجي .يف حال رؼبتؽم احلصول طذ أي مستـد رسؿي إلثبات ذـك ،يؿؽـؽم
اـتواصل مع هقئة اـتحرير طذ ايؿقل ادجؾةalmajallah@kku.edu.sa :

اذلٞئخ االسزشبضٝخ
ٍؼبيل اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض ػجس اىٕ٘بة أث٘ سيَٞبُ

ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء

اىشٞـــد األسزــــبش اىسمزــــ٘ض سؼس اخلثالُ

ً
ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء (سبثقب)

اىشٞـــد اىسمزـــــ٘ض قٞس ادلجـــــبضك

ً
ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء (سبثقب)

فضٞيخ اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض أمحس ٍؼجس ػجس اىنطٌٝ

ػض٘ ٕٞئخ مجبض ػيَبء األظٕط

فضٞيخ اىشٞــد األسزبش اىسمز٘ض ظإط ثِ ػ٘اض األدلؼٜ

أسزبش اىزفسري ٗػيٍ٘ٔ

فضٞيخ اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض ّبصط ثِ ػجس اىنط ٌٝاىؼقو
فضٞيخ اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض ػٞبض ثِ ّبٍ ٜاىسيَٜ
فضٞيخ اىشٞـــد األسزبش اىسمز٘ض ػجس اىطمحِ اىعّٞسٛ

أسزبش اىؼقٞسح ٗادلصإت ادلؼبصطح
أسزبش أص٘ه اىفقٔ
أسزبش اىثقبفخ اإلسالٍٞخ

ضئٞس ٕٞئخ اىزحطٝط

ز .ذـــبىـس ثـِ حمـَس اىقـــطّـٜ

أػضبء ٕٞئخ اىزحطٝط

 .1أ.ز.حمَس ثِ ظــــبفط اىشـٖــــطٛ
 .2أ.ز.جربٝو ثِ حمَس حسِ اىجصٞيٜ
 .3أ.ز.حيــ ٜثِ ػجـس اهلل اىجنـــــــطٛ
 .4أ.ز.مَــــبه ٍـ٘ىــــ٘ز جحٞــــــش
 .5أ.زٍْٞ.ــطح ثْذ حمَس اىـسٗســطٛ
 .6أ.ز .ػجـس اىـطظاق ٍجـطٗك ثبىؼقطٗظ
 .7أ.ز .أحــَس آه سـؼـس اىغــبٍــــسٛ
 .8زٍ.ـحـَـس ثِ ػيــ ٜاىــقطّــــٜ
 .9زٍ.ـحـَـس ثِ سـبمل اىشغٞـــــجٜ
 .11زٍ.ـصـطـف ٚأمـــطً ػيــ ٜشـــــــبٓ
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ً

ػْـ٘اُ اىجـحث

1

االسزحاله يف اىسِٝ؛ ض٘اثطٔ ،أحنبٍٔ ٗآثبضٓ

2
3
4

اىسريح اىْج٘ٝخ يف ادل٘س٘ػبد األجْجٞخ احلسٝثخٍ٘ :س٘ػزب احلضبضح
ٗاىس ِٝاإلسالٍٞنيٗ ،اإلسالً ٗاىؼبمل اإلسالٍ ٜأمن٘شجب

إٔيٞخ اىشرص االػزجبض ٛثني اىفقٔ اإلسالٍ ٗ ٜأص٘ىٔٗ ،اىقبُّ٘
ً
اى٘ضؼ( ٜاىقبُّ٘ ادلصط ٛمن٘شجب ) "زضاسخ ٍقبضّخ"
رؼظ ٌٞاىصحبثخ

ىيْج ٜﷺ ٗسْزٔٗ ،اىطز ػي ٚشجٖبد ح٘ىٔ

اســـٌ اىجـبحث
ز .ظٝبز ثِ ػجس اهلل ثِ إثطإ ٌٞاحلَبً
(جبٍؼخ ادليل فٞصو)

زّ٘ .ضح ثْذ ػجس اهلل احلسبٗٛ

زٗ .فبء ثْذ ػجس اىؼعٝع اىعاٍو

(جبٍؼخ األٍريح ّ٘ضح ثْذ ػجس اىطمحِ)

ز.ثبسو حمَ٘ز ػجس اهلل احلبيف
(جبٍؼخ ادليل فٞصو)

ز .ػجس اهلل ثِ ػجس اذلبز ٛاىقحطبّٜ
(جبٍؼخ شقطاء)

5

إزٗاضز سؼٞس ٗاإلسالً ،قطاءح ّقسٝخ ىنزبثبد االسزشطاق ادلؼبصط
ً
(ٗىٞبً ٕبضدٗ ،آضُٗ ٕ٘ٞظٗ ،ضٗجط سنطٗرُ٘ من٘شجب)

ز .حمَس ثِ سبمل اىشغٞج ٜاىشٖطٛ

6

احل٘اض ٗاىزؼبٝش ٍغ غري ادلسيَني يف اىؼٖس اىْجٍ٘ ٛطٗٝبد ٗفس
ً
ّصبض ٙجنطاُ أمن٘شجب زضاسخ حسٝثٞخ حتيٞيٞخ

ز .طبضق ثِ ػ٘زح ثِ ػجس اهلل اىؼ٘زح

7

حسٝث اىنبسٞبد اىؼبضٝبد زضاسخ ّقسٝخ

8

اٟثبض اىفيسفٞخ ىيساضْٗٞٝخ زضاسخ حتيٞيٞخ ّقسٝخ

9

آفبق احلساثخ اىؼطثٞخ ٍسبءالد ّقسٝخ

11

َ
َ
زضاسخ حتيٞيٞخ ػقسٝخ حلسٝث ٍِ" :أحت أُ ٝجسط ىٔ يف ضظقْٔٝٗ ،سأ
ىٔ يف أثطٓ ،فيٞصو ضمحٔ"

(جبٍؼخ ادليل ذبىس)

(جبٍؼخ اإلٍبً حمَس ثِ سؼ٘ز اإلسالٍٞخ)
ز .ػَبض أمحس اىصٞبصْخ
(جبٍؼخ ادليل سؼ٘ز)

ز .ذبىس ثِ حمَس اىقطّٜ
(جبٍؼخ ادليل ذبىس)

أ.ز .ػجس اىؼعٝع فضٞو ٍسؼ٘ز ث٘اىشؼري
(جبٍؼخ ادليل ذبىس)

ز .ػعٝعح ػي ٜاألش٘ه اىؼَطٛ
(جبٍؼخ أً اىقط)ٙ

ز .ظٕري ثِ مزفٜ

11

قطاءح يف اإلثسزَ٘ى٘جٞب اىزنْ٘ٞٝخ ىيَؼطفخ اىنالٍٞخ

12

َ
رٖجني احل٘ٞاّبد ٗأميٖب زضاسخ فقٖٞخ ٍقبضّخ

ز .حمَس حسِ حي ٚٞادليحبّٜ

13

ً
احلقٞقخ اىشطػٞخ ٗضأ ٛاىجبقالّ ٜفٖٞب (مجؼب ٗزضاسخً)

ز.ضٞف اهلل ثِ ٕبز ٛثِ ػي ٜاىعٝساّٜ

اىزجسٝس ٗاإلثساع ػْس اإلٍبً اىس٘ٞط ٜيف مزبثٔ اجلبٍغ اىنجري ٗأثطٓ

أ.ز .حنَٞخ أمحس حفٞظٜ

14
15

ف َِٞثؼسٓ

طجقبد اىطٗاح ػِ اىش٘ٞخ ٗأثطٕب يف ػيٌ اىؼيو

(جبٍؼخ اى٘از – ٛاجلعائط)

(جبٍؼخ ادليل ذبىس)
(جبٍؼخ ادليل ذبىس)
(جبٍؼخ ادليل ذبىس)

ز .حسبُ ثِ حسني شؼجبُ
(جبٍؼخ أً اىقط)ٙ

اىصفحبد
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احلؿد هلل وؿػى ،وصالة وسالم طذ طباده اـذين اصصػى

أما بعد:

ؽقرسين ومجقع أطضاء هقئة حترير جمؾة جامعة ادؾك خاـد ـؾعؾوم اـػطقة واـدراسات اإلسالمقة أن كؼدم إغ
اـؼراء اـؽرام "اـعدد اـثاين" يف "ادجؾد اـثامن واـعػون" هلذا اـعام 4114هـ ،واـذي كرجو أن يؽون إضاؽ ًة
متؿقز ًة وإسفام ًا كوطق ًا يف اـبحث اـػطي ،متضؿـ ًا مخسة طػ بحث ًا يف اـعديد من اـتخصصات اـػطقة
واـدراسات اإلسالمقة ،طذ أم ٍل يف أن تؽون هذه األبحاث حاؽز ًا ـؾؿزيد من اـدراسات ادتؿقزة باجلدة واألصاـة،
ؽػي اـدراسات اإلسالمقة بحث بعـوان :االستحالل يف اـدين؛ ضوابطه ،أحؽامه وآثاره ،من إطداد :د.زياد بن طبد
اهلل بن إبراهقم ا حلامم  ،واـبحث اآلخر بعـوان :اـسرة اــبوية يف ادوسوطات األجـبقة احلديثة :موسوطتا احلضارة
واـدين اإلسالمقع ،واإلسالم واـعامل اإلسالمي أكؿوذج ًا ،من إطداد :د .كورة بـت طبد اهلل احلساوي ،د .وؽاء بـت
طبد اـعزيز اـزامل ،وبحث ثاـث بعـوان :أهؾقة اـشخص االطتباري بع اـػؼه اإلسالمي وأصوـه ،واـؼاكون
اـوضعي (اـؼاكون ادرصي كؿوذج ًا) "دراسة مؼاركة" ،من إطداد :د .باسل حمؿود طبد اهلل احلايف ،واـبحث اـرابع
بعـوان :تعظقم اـصحابة

ـؾـبي ﷺ وسـته ،واـرد طذ شبفات حوـه ،إطداد :د .طبد اهلل بن طبد اهلادي

اـؼحطاين ،واـبحث اخلامس بعـوان :إدوارد سعقد واإلسالم ،ؾراءة كؼدية ـؽتابات االستػاق ادعارص (وـقام
هارت ،وآرون هقوز ،وروجر سؽروتون كؿوذج ًا) ،من إطداد :د .حمؿد بن سامل اـشغقبي اـشفري .ويف اـسـة
وطؾومفا جاء اـبحث األول بعـوان :احلوار واـتعايش مع ؼر ادسؾؿع يف اـعفد اــبوي مرويات وؽد كصارى
كجران أكؿوذج ًا "دراسة حديثقة حتؾقؾقة" ،إطداد :د .صارق بن طودة بن طبد اهلل اـعودة ،واـبحث اآلخر بعـوان:
حديث اـؽاسقات اـعاريات دراسة كؼدية ،من إطداد :د .طامر أمحد اـصقاصـة ،وبحث ثاـث بعـوان :اـتجديد
واإلبداع طـد اإلمام اـسقوصي يف ؿتابه اجلامع اـؽبر وأثره ؽقؿن بعده ،إطداد :أ.د .حؽقؿة أمحد حػقظي ،واـبحث
اـرابع بعـوان :صبؼات اـرواة طن اـشقوخ وأثرها يف طؾم اـعؾل ،من إطداد :د .حسان بن حسع شعبان .ويف
اـعؼقدة وادذاهب ادعارصة جاء اـبحث األول بعـوان :اآلثار اـػؾسػقة ـؾدارويـقة (دراسة حتؾقؾقة كؼدية) ،من
إطداد :د .خاـد بن حمؿد اـؼرين ،واـبحث اآلخر بعـوان :آؽاق احلداثة اـعربقة مساءالت كؼدية ،من إطداد :أ.د.
طبد اـعزيز ؽضقل مسعود بواـشعر ،واـبحث اـثاـث بعـوان :دراسة حتؾقؾقة طؼدية حلديث" :من أحب أن يبسط ـه
يف رزؾه ،ويـسل ـه يف أثره  ،ؽؾقصل رمحه" ،إطداد :د .طزيزة طظ األشول اـعؿري ،واـبحث اـرابع بعـوان :ؾراءة يف
اإلبستؿوـوجقا اـتؽويـقة ـؾؿعرؽة اـؽالمقة ،من إطداد :د .زهر بن ؿتػي .ويف اـػؼه بحث بعـوان :هتجع
احلقواكات وأؿؾفا دراسة ِ
ؽؼفقة مؼاركة ،من إطداد :د .حمؿد حسن حيقى ادؾحاين .ويف أصول اـػؼه بحث بعـوان:
احلؼقؼة اـػطقة ورأي اـباؾالين ؽقفا (مجع ًا ودراسة) ،من إطداد :د .ضقف اهلل بن هادي بن طظ اـزيداين.
سائؾع اهلل جل وطال أن يبارك باجلفود ،وأن جيعل هذا اـعؿل خاـص ًا صواب ًا.

حذٚث انكاسٛاث انؼارٚاث دراست َقذٚت
إػذاد
د .ػًار أمحذ انصٛاصُت

إقمداد :د -قمامر أمحد اًمّمٞم٤مصٜم٦م

طمدي٨م اًمٙم٤مؾمٞم٤مت اًمٕم٤مري٤مت دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م

ومدص البشح
يتٜم٤مول هذا اًمٌح٨م سم٤مًمدراؾم٦م واًمتحٚمٞمؾ طمدي٨م أيب هريرة ذم اًمٙم٤مؾمٞم٤مت اًمٕم٤مري٤مت،
وهيدف إمم سمٞم٤من اخلالف سملم اًمرواة ذم وىمٗمف ورومٕمف وؾمٌ٥م هذا آظمتالف وُمرضمح٤مت يمؾ
ىمقل ،ودراؾم٦م ُمٕم٤مين ودٓٓت هذا احلدي٨م-
واعمٜمٝم٩م اعمتٌع هق اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل آؾمتٜمت٤مضمل ،اعمتٛمثؾ ذم اؾمت٘مّم٤مء يمؾ ُم٤م ورد ُمـ
ـمرق هلذا احلدي٨م وؿمقاهد شم١ميده-
وظمٚمص اًمٌح٨م إمم أن طمدي٨م أيب هريرة ومٞمف ظمالف ىمقي ذم رومٕمف ووىمٗمف ،وأٟمف ٓ يّمح
آؾمتدٓل سمف قمغم حتريؿ سمٕمض أٟمقاع اًمزيٜم٦م قمغم اًمٜمً٤مء إذا مل شمٔمٝمر هب٤م ًمٚمرضم٤مل إضم٤مٟم٥م ،وأن
(اًمٕمٜمقهـ وم٢مهن َّـ ُمٚمٕمقٟم٤مت) ٓ شمثٌ٧م قمـ اًمٜمٌل ﷺ-
زي٤مدة
َّ
ويقيص اًمٌ٤مطم٨م :سمٛمزيد اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمتل حتذر ُمـ سمٕمض اًمًٚمقيمٞم٤مت
وآٟمحراوم٤مت اعمٜمتنمة ذم هذا اًمٕمٍم-
اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م :يم٤مؾمٞم٤مت قم٤مري٤مت ،أؾمٜمٛم٦م اًمٌخ٧م ،صٜمٗم٤من ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر-
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جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم  ,اًمٕمدد اًمث٤مين 1441هـ0202 ,م

م٦مٜمص٤مٞ قمامر أمحد اًمّم- د:إقمداد

م٦م٘مديٟ م٦مت دراؾم٤مري٤مت اًمٕم٤مٞمؾم٤مٙم اًم٨طمدي

Abstract
This research studies and analyzes the hadith narrated from Abu Hurayrah
on women who are clothed yet naked. It aims at demonstrating the
differences among narrators as for whether it is a marfoo‟ or maqoof
hadith, the reason of such differences and their evidences of tarjeeh, as well
as studying the meanings and implications of this hadith.
The methodological approach taken is the inductive deductive approach,
through which all isnaads and corroborating reports of this hadith are
explored.
Research conclusions:
There is a considerable difference regarding whether Abu Hurayrah‟s
hadith is marfoo‟ or mawqoof, hence it can‟t be taken as proof of
forbidding some sorts of ornaments used by women, as long as they are not
used before non-mahram men. The surplus part of (curse them, for they are
cursed) is not proven from the Prophet (peace and blessings of Allah be
upon him).
Research recommendations:
Paying more attention to prophetic hadiths warning against some behaviors
and deviations widespread in the era.
Keywords: clothed yet naked, humps of camels, two types of people of
Hell.
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م0202 ,هـ1441 مين٤ اًمٕمدد اًمث, مدس قمنم٤ًمد اًمٚاعمج
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املكذوٛ
ُ
حمٛمد ظم٤مشمؿ
يمثػما ـمٞم ًٌ٤م ُمٌ٤مريمً٤م ومٞمف،
وأومْمؾ َّ
وأشمؿ اًمتًٚمٞمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م َّ
اًمّمالة ُّ
احلٛمدُ هلل محدً ا ً
اًمٜمٌَّٞملم وإُم٤مم اعمرؾمٚملم ،واعمٌٕمقث رمح ً٦م ًمٚمٕم٤معملم ،وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم -وسمٕمد:
َّ
وم٢من ُمـ إطم٤مدي٨م اعمِمتٝمرة واعمٜمتنمة قمغم أًمًٜم٦م اخلٓمٌ٤مء واًمدقم٤مة اؾمتدًٓٓ واؾمتِمٝم٤م ًدا:
طمدي٨م أيب هريرة ذم اًمٜمً٤مء اًمٙم٤مؾمٞم٤مت اًمٕم٤مري٤مت ،وىمد ُأصمػمت طمقًمف سمٕمض اإلؿمٙم٤مٓت اعمتٕمٚم٘م٦م
سمًٜمده ودًٓمتف-
ٍ
سمح٨م يتٜم٤مول احلدي٨م سمدراؾم٦م ٟم٘مدي٦م ُدم ِّكم اخلالف اًمقاىمع سملم اًمرواة ذم
وم٠مطمٌٌ٧م يمت٤مسم٦م
وشمٌلم ُمٕم٤مين أًمٗم٤مفمف ودٓٓشمف-
ؾمٜمدهِّ ،
فىٕضٕع البشح:
دراؾم٦م طمدي٨م أيب هريرة ذم اًمٜمً٤مء "اًمٙم٤مؾمٞم٤مت اًمٕم٤مري٤مت" ُمـ طمٞم٨م اًمًٜمد واًمدًٓم٦م-
ٔوؼهمتْ:
اظمتالف اًمرواة ذم احلدي٨م وىم ًٗم٤م وروم ًٕم٤م ،وؿمٌٝم٦م أن يٙمقن احلدي٨م إهائٞمكم اعمّمدر ،مم٤م
اؾمتقضم٥م دراؾم ً٦م طمديثٞم ً٦م شمٌلم ـمرىمف وؿمقاهده وؾمٌ٥م آظمتالف ومٞمف ،إو٤موم ً٦م إمم اؾمتدٓل
ٍ
ُمٖمٚمقط عمراد احلدي٨م
سمٕمض اعمٕم٤مسيـ سمف قمغم حتري ِؿ أٟمقا ٍع ُمـ اًمزيٜم٦م قمغم اعمرأة سمٜم٤مء قمغم ومٝم ٍؿ
وُم٘مّمده-
ٔسذٔدٓ:
طمدي٨م أيب هريرة سمجٛمٞمع ـمرىمف وأًمٗم٤مفمف ورواي٤مشمف وؿمقاهده ُمـ طمٞم٨م اًمًٜمدُ واعمت ُـ-
ٔأِىٗتْ:
يٕمد طمدي٨م أيب هريرة ُمـ دٓئؾ اًمٜمٌقة اًمتل ومٞمٝم٤م إظمٌ٤مر قمـ سمٕمض إُمقر اعمًت٘مٌٚمٞم٦م،
وفمٝمقر صٜمٗملم ظمٓمػميـ هلام أصمرمه٤م اًمقاوح ذم اعمجتٛمع ،ويمؾ هذا يًتدقمل قمٜم٤مي ً٦م ظم٤مص ً٦م
سم٤محلدي٨م ُمـ طمٞم٨م صمٌقشمُف وُمٗمٝمق ُُمف وُم٘مّمدُ ه-
ٔأِذافْ:


حترير اًم٘مقل ذم طمٙمؿ احلدي٨م وىم ًٗم٤م وروم ًٕم٤م-
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سمٞم٤من اًمِمقاهد اًمتل شمدل قمغم ُمٕمٜم٤مه ُمـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ودرضمتٝم٤م-



سمٞم٤من وم٘مف احلدي٨م وُمٕم٤مٟمٞمف وُم٤م يدل قمٚمٞمف-



سمٞم٤من اعمٗم٤مهٞمؿ اعمٖمٚمقـم٦م ذم ومٝمؿ احلدي٨م-

وٍّر البشح:
اعمٜمٝم٩م اعمتٌع هق اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمتحٚمٞمكم-
الذساطات الظابك:ٛ
ٍ
سمح٨م وشمتٌ ٍع ,قمغم أي سمح٨م ظم٤مص يتٕمٚمؼ هبذا احلدي٨م-
مل أىمػ – سمٕمد
إدشاٞات البشح:


مجع ـمرق طمدي٨م أيب هريرة واًمٜمٔمر ذم ُمرضمح٤مت اًمقىمػ واًمرومع-



ختري٩م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر وومؼ اًمٜمحق أيت:
وم٢مين أىمتٍم ذم اًمتخري٩م قمٚمٞمف إٓ
 ,إن يم٤من احلدي٨م أو إصمر ذم أطمد
اًمّمحٞمحلم؛ ِّ
َ
ًمٗم٤مئدة-
اًمًتَّ٦م"-
ظمرضمتف ُمـ سم٤مىمل "إصقل ِّ
 ,إن مل يٙمـ ذم أطمدمه٤م َّ
اعمخرضملم ًمف-
 ,وم٢من مل يٙمـ ومٞمٝم٤م ظمرضمتف ُمـ همػمه٤م،
ُم٘متٍما قمغم أؿمٝمر ِّ
ً
 ,اىمتٍم قمغم ذيمر اؾمؿ ُمـ أظمرج احلدي٨م ُمع رىمؿ احلدي٨م أو اجلزء واًمّمٗمح٦م-
 ,سمٞم٤من أوضمف آشمٗم٤مق وآظمتالف سملم اًمرواة ذم اعمروي٤مت اًمتل هل ّ
حمؾ اًمدراؾم٦م-



اًمرضمقع إمم يمت٥م ذوح احلدي٨م وهمريٌف ًمٚمقىمقف قمغم يمالم اًمٕمٚمامء طمقل احلدي٨م-



قمزو يمؾ ىمقل إمم ىم٤مئٚمف ،واًمٜم٘مؾ ُمـ اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦م ىمدر اعمًتٓم٤مع-



ٓ اًمتزم اًمؽممج٦م ًمألقمالم اعمذيمقريـ ذم اًمٌح٨م إٓ ُمـ فمٝمرت زم وم٤مئدة ذم ذيمر شمرمجتف،
وأيمتٗمل سمذيمر ؾمٜم٦م ووم٤مة اًمٕمٚمامء اًمذيـ أٟم٘مؾ أىمقاهلؿ-



وٌط ُم٤م ىمد ُيِمٙمؾ ُمـ اًمٙمٚمامت-



ذح إًمٗم٤مظ اًمٖمريٌ٦م اًمتل حتت٤مج إمم إيْم٤مح-
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خط ٛالبشح :وىمد رأي٧م شم٘مًٞمؿ اًمٌح٨م إمم ُم٘مدُم٦م ،وُمٌحثلم ،وظم٤ممت٦م-
املكذو :ٛوومٞمٝم٤م سمٞم٤من ُمقوقع اًمٌح٨م وُمِمٙمٚمتف وطمدوده وأمهٞمتف وإضمراءاشمف وظمٓمتف-
اعمٌح٨م إول :طمدي٨م أيب هريرة سملم اًمقىمػ واًمرومع-
وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:
اعمٓمٚم٥م إول :ختري٩م احلدي٨م-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مينُُ :م َر ِّضمح٤مت اًمقىمػ-
ُمرضمح٤مت اًمرومع-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨مِّ :
اعمٌح٨م اًمث٤مين :وم٘مف احلدي٨م ودٓٓشمف-
وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:
اًمًٚمٓم٦م-
اعمٓمٚم٥م إول :اًم َّٔم َٚم َٛم ُ٦م ُمـ أصح٤مب ُّ
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :اًمٜمً٤مء اعمتؼمضم٤مت-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :هؾ اًمّمٗم٤مت اًمقاردة ذم احلدي٨م ُمذُمقُم٦م ُمٓمٚم ً٘م٤م؟-
ارتامت :ٛوومٞمٝم٤م ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م-
ظم٤مًمّم٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿٟ ،م٤موم ًٕم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم ،وأن يٖمٗمر
وأؾم٠مل اهلل أن جيٕمؾ هذا اًمٌح٨م
ً
اًمزًمؾ ويٕمٗمق قمـ اًمٜم٘مص واًمت٘مّمػم واخلٚمؾ-
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املبشح األٔه
سذٖح أب٘ ِشٖش ٚبني الٕقف ٔالشفع
ٔفْٗ ثالث ٛوطالب:
املطمب األٔه :ختشٖر اذتذٖح:
اًمًامن  ،,يرويف قمـ أيب هريرة -ويرويف قمـ
ُمدار هذا احلدي٨م قمغم أيب ص٤مًمح َ ,ذيم َْقان َّ
(ؾم َٝمٞمؾ سمـ أيب ص٤مًمح ،وُمًٚمؿ سمـ أيب ُمريؿ)-
أيب ص٤مًمح اصمٜم٤من؛ ومه٤مُ :
(صٜمْ َٗم ِ
 ,1أُم٤م ؾمٝمٞمؾ ،ومرواه قمـ أسمٞمف ُمرومق ًقم٤م ،سمٚمٗمظِ :
٤من ُِم ْـ َأ ْه ِؾ اًمٜم ِ
مه٤مَ :ىم ْق ٌم َُم َٕم ُٝم ْؿ
َّ ُ َ
َّ٤مر َمل ْ َأ َر ُ َ
قن ِهب٤م اًمٜمَّ٤مس ،وٟمًِ٤مء يم ِ
٤مت َقم ِ
َ٤مب ا ًْم ٌَ َ٘م ِر َي ْ ِ
٤مط َيم َ٠م ْذٟم ِ
ِؾم َٞم ٌ
٤مت ُمم ِ َٞمال ٌت َُم ِ٤مئ َال ٌت،
٤مر َي ٌ
َ٤مؾم َٞم ٌ
َ َ َ ٌ
ي ُسم َ َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
قضمدُ
حي َٝم٤م ًَم ُٞم َ
حي َٝم٤مَ ،وإِ َّن ِر َ
اجلٜمَّ َ٦مَ ،و َٓ َجيِدْ َن ِر َ
ؤوؾم ُٝم َّـ َيم َ٠م ْؾمٜم َٛم٦م ا ًْم ٌُ ْخ٧م ا ًْم َـامئ َٚم٦مَ َٓ ،يدْ ُظم ْٚم َـ ْ َ
ُر ُ
ُِم ْـ َُم ًِ َػم ِة يم ََذا َويم ََذا)-

ويرويف قمـ ؾمٝمٞمؾ أرسمٕم٦م ،وهؿ( :ضمرير سمـ قمٌد احلٛمٞمد ،وذيؽ سمـ قمٌد اهلل اًمٜمخٕمل،
وهدسم٦م سمـ اعمٜمٝم٤مل ،وزي٤مد سمـ ظمٞمثٛم٦م)-
وأًمٗم٤مفمٝمؿ ُمت٘م٤مرسم٦م ،وإٟمام وىمع اخلالف سمٞمٜمٝمؿ ذم ًمٗمٔملم:
إول :آظمتالف سملم ىمقهلؿ (صٜمٗم٤من ُمـ أهؾ اًمٜمَّ٤مر) أو (صٜمٗم٤من ُمـ أُمتل)-
ومرواه سم٤مًمٚمٗمظ إول:


زهػم سمـ طمرب( ،)1وقمثامن سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م( )0قمـ ضمرير ،قمـ ؾمٝمٞمؾ-



ويزيد سمـ ه٤مرون( ،)6وأؾمقد سمـ قم٤مُمر( ،)4قمـ ذيؽ سمـ قمٌد اهلل قمـ ؾمٝمٞمؾ-

( )1صحٞمح ُمًٚمؿ ،شمرىمٞمؿ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،ط ،1سمػموت ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب1684 ،هـ-)0107( ،
( )0اعمًتخرج ،أسمق قمقاٟم٦م ،حت٘مٞمؼ :جمٛمققم٦م ُمـ اًمٌ٤مطمثلم ،ط ،1قمامدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م1463 ،هـ،
( ،)110.18واًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،اًمٌٞمٝم٘مل ،جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف ،ط ،1طمٞمدر آسم٤مد1644 ،هـ ،)064.0( ،أداب
ًمٚمٌٞمٝم٘مل ،حت٘مٞمؼ :اًمًٕمٞمد اعمٜمدورة ،طُ ،1م١مؾمً٦م اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م سمٌػموت1427 ،هـ( ،ص ،)041طمدي٨م رىمؿ (-)302
( )6اجل٤مُمع ًمِمٕم٥م اإليامن ،اًمٌٞمٝم٘مل ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٕمكم قمٌد احلٛمٞمد ،ط ،1اًمري٤مضُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمد1406 ،هـ-)036.8( ،
( )4اعمًٜمد ،أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ،ط ،1سمػموتُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م1413 ،هـ-)7333( ،
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وقمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح اًمٕمجكم( ،)1وأمحد سمـ يقٟمس( ،)0قمـ زهػم سمـ ُمٕم٤موي٦م ،قمـ زي٤مد سمـ
ظمٞمثٛم٦م ،قمـ ؾمٝمٞمؾ-



وهدسم٦م سمـ اعمٜمٝم٤مل قمـ ؾمٝمٞمؾ(-)6

ورواه سم٤مًمٚمٗمظ اًمث٤مين:


إؾمح٤مق سمـ راهقيف قمـ ضمرير قمـ ؾمٝمٞمؾ(-)4



وأسمق ٟمٕمٞمؿ اًمٗمْمؾ سمـ ُديملم قمـ زهػم سمـ ُمٕم٤موي٦م قمـ زي٤مد سمـ ظمٞمثٛم٦م قمـ ؾمٝمٞمؾ(-)3



وأسمق داود احلٗمري( ،)3وسمنم سمـ اًمقًمٞمد( ،)8قمـ ذيؽ قمـ ؾمٝمٞمؾ-
وسمف يتٌلم أن أيمثر اًمرواة قمغم اًمٚمٗمظ إول (صٜمٗم٤من ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر) ،ويم٠من سم٤مىمل اًمرواة

رووه سم٤معمٕمٜمك؛ ٕن اعمراد صٜمٗم٤من ُمـ أُمتف ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر ،واهلل أقمٚمؿ-
ُم٤مئالت) أو (ُم٤مئالت ممٞمالت)-
(ممٞمالت
اًمث٤مين :آظمتالف سملم ىمقهلؿ:
ٌ
ٌ
شمٗمرد سم٤مًمٚمٗمظ إول زهػم سمـ طمرب ،قمـ ضمرير(-)7
سمٞمٜمام ظم٤مًمٗمف سم٤مىمل اًمرواة قمـ ضمرير ،وسم٤مىمل اًمرواة قمـ ؾمٝمٞمؾ ،ومرووه سمٚمٗمظُ( :م٤مئالت
ممٞمالت)-

( )1اعمٕمجؿ إوؾمط ،اًمٓمؼماين ،حت٘مٞمؼ :ـم٤مرق سمـ قمقض اهلل ،ط ،1اًم٘م٤مهرة ،دار احلرُملم1413 ،هـ ،)004.0( ،اعمٕمجؿ
اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين ،حت٘مٞمؼ :د ؾمٕمد احلٛمٞمد ،ود قمٌد اًمرمحـ اجلريز ،طمدي٨م رىمؿ (-)443
( )0اعمٕمجؿ إوؾمط ( ،)72.3اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين ،حت٘مٞمؼ :د ؾمٕمد احلٛمٞمد ،ود قمٌد اًمرمحـ اجلريز ،طمدي٨م رىمؿ
( ،)1243إُم٤مزم اخلٛمٞمًٞم٦م ًمٚمِمجري سمؽمشمٞم٥م اًمٕمٌِمٛمل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد طمًـ إؾمامقمٞمؾ ،ط ،1دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت،
1400هـ ،)630.0( ،طمدي٨م رىمؿ (-)0873
( )6أُمث٤مل احلدي٨م ،اًمراُمٝمرُمزي ،حت٘مٞمؼ :أمحد قمٌد اًمٗمت٤مح ،ط ،1سمػموتُ ،م١مؾمً٦م اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م1420 ،هـ( ،ص-)140 :
( )4صحٞمح اسمـ طمٌ٤من ،حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ،ط ،0سمػموتُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م1414 ،هـ-)8431( ،
( )3اعمًتخرج ٕيب قمقاٟم٦م (-)112.18
(ُ )3مًٜمد أمحد (-)0372
( )8اعمًٜمد ،أسمق يٕمغم اعمقصكم ،حت٘مٞمؼ :طمًلم أؾمد ،ط ،1دُمِمؼ ،دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث1424 ،هـ-)43.10( ،
( )7صحٞمح ُمًٚمؿ ( ،)0107وُمـ ـمري٘مف اًمٌٖمقي ذم ذح اًمًٜم٦م (-)081.12
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وهذه اًمرواي٦م هل إدق وإٟمً٥م ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك ,يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف قمٜمد اًمٙمالم قمـ وم٘مف
احلدي٨م-,
 ,0وأُم٤م ُمًٚمؿ سمـ أيب ُمريؿ ،ومرواه قمـ أيب ص٤مًمح ُمقىمق ًوم٤م-
ٍ
ص٤مًمح ،قمـ أيب هريرة،
أظمرضمف اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم اعمق ّـم٠م ،قمـ ُمًٚمؿ سمـ أيب ُمريؿ ،قمـ أيب
ُمقىمق ًوم٤م ،سمٚمٗمظٟ( :مًِ٤مء يم ِ
٤مت َقم ِ
٤متَُ ،م ِ٤مئ َال ٌت ُمم ِ َٞمال ٌتَ َٓ :يدْ ُظم ْٚم َـ ْ
حي َٝم٤م،
٤مر َي ٌ
َ٤مؾم َٞم ٌ
اجلَٜمَّ َ٦مَ ،و َٓ َجيِدْ َن ِر َ
َ ٌ
مخ ًِ ِامئ َِ٦م َؾمٜمَ٦م)(-)1
قضمدُ ُِم ْـ َُم ًِ َػم ِة َ ْ
حي َٝم٤م ُي َ
َو ِر ُ
واشمٗمؼ قم٤م َُّم٦م رواة اعمق ّـم٠م قمـ ُم٤مًمؽ قمغم وىمٗمف ،ظمال قمٌد اهلل سمـ ٟم٤مومع(-)0
ٍ
ُم٤مًمؽ ،قمـ ُمًٚمؿ سمـ أيب ُمريؿ،
ىم٤مل اًمدَّ ارىمٓمٜمل (673هـ)" :رواه قمٌد اهلل سمـ ٟم٤مومعٍ ،قمـ
ٍ
ص٤مًمح ،قمـ أيب هريرة ،قمـ اًمٜمٌل ﷺ ،ووىمٗمف أصح٤مب اعمق ّـم٠م ،وهق اعمحٗمقظ"(-)6
قمـ أيب
ٍ
ُم٤مًمؽ همػمه ،إٓ رواي٦م ضم٤مءت
ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم (436هـ)" :وٓ أقمٚمؿ أطمدً ا رواه ُمًٜمدً ا قمـ
سمٙمػم( )4قمـ ٍ
قمـ اسمـ ٍ
ذيمرهت٤م ذم اًمتٛمٝمٞمد"(-)3()3
ُم٤مًمؽ ،ىمد
ُ
ورواه اًمٌٞمٝم٘مل ُمـ رواي٦م اسمـ وه٥م قمـ ُم٤مًمؽ ،ورومٕمف ،صمؿ ىم٤مل" :ىم٤مل احل٤ميمؿ أسمق قمٌد اهلل:
ؾمٜمده همري٥م قمـ ٍ
ُمقىمقف"(-)8
ُم٤مًمؽ؛ وم٢مٟمَّف ذم اعمق ّـم٠م
ٌ
ٌ

( )1اعمق ّـم٠مُ ،م٤مًمؽ سمـ أٟمس ،حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك إقمٔمٛمل ،ط ،1اإلُم٤مراتُ ،م١مؾمً٦م زايد1403 ،هـ-)6674( ،
ص٤مطم٥م
ص٤مطم٥م طمدي٨م ،يم٤من
( )0وقمٌد اهلل سمـ ٟم٤مومع شمُٙم ّٚمؿ ذم طمٗمٔمف ،وروايتف قمـ ُم٤مًمؽ ظم٤مص٦م ،ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد" :مل يٙمـ
َ
َ
رأي ُم٤مًمؽ ،ويم٤من يٗمتل أهؾ اعمديٜم٦م سمرأي ُم٤مًمؽ ،ومل يٙمـ ذم احلدي٨م سمذاك" -اجلرح واًمتٕمديؾ (-)174 .3
( )6اًمٕمٚمؾ ،اًمدَّ ارىمٓمٜمل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد ص٤مًمح اًمدسم٤مد ،ط ،6سمػموتُ ،م١مؾمً٦م اًمري٤من1460 ،هـ-)123.3( ،
( )4ومم٤م يْمٕمػ هذه اًمرواي٦م قمـ اسمـ سمٙمػم, :أن راوهي٤م قمٜمف – يمام ذم اًمتٛمٝمٞمد – هق أمحد سمـ حمٛمد سمـ احلج٤مج ،وهق ُمتٙمٚمؿ
ومٞمف,-أن احلدي٨م ذم ُمقـم٠م اسمـ سمٙمػم (.042بٟ ،مًخ٦م اًمٔم٤مهري٦م).177( ،أٟ ،مًخ٦م اًمًٚمٞمامٟمٞم٦م).604( ،بٟ ،مًخ٦م
ضم٤مُمٕم٦م إؾمٓمٜمٌقل) ُمقىمقف يمرواي٦م اجلامقم٦م قمـ ُم٤مًمؽ -وًمذًمؽ مل يذيمره اًمداين ذم اإليامء إمم أـمراف أطم٤مدي٨م يمت٤مب اعمقـم٠م
( )437.6يمٛمت٤مسم ٍع ًمٕمٌد اهلل سمـ ٟم٤مومع-
( )3اًمتٛمٝمٞمد ،اسمـ قمٌد اًمؼم ،حت٘مٞمؼ ُمّمٓمٗمك سمـ أمحد اًمٕمٚمقي ،اعمٖمرب ،وزارة إوىم٤مف1678 ،هـ-)026.16( ،
( )3آؾمتذيم٤مر ،اسمـ قمٌد اًمؼم ،حت٘مٞمؼ :قمٌداعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل ،ط ،1دُمِمؼ ،دار ىمتٞمٌ٦م1414 ،هـ-)171.03( ،
( )8ؿمٕم٥م اإليامن (-)006.12
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وىم٤مل اسمـ طمجر (730هـ)" :وأظمرج اًمدَّ ارىمٓمٜمل ذم همرائ٥م ُم٤مًمؽ قمـ أيب ـم٤مًم٥م احل٤مومظ:
جلٜمَدي ،طمدَّ صمٜم٤م قمٌد اعمجٞمد
طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ص٤مُم٧مَ ،طمدَّ َصمٜم٤م ضمدي ص٤مُم٧م سمـ ُمٕم٤مذ ا َ
ُمرومققم٤مٟ :مً٤مء يم٤مؾمٞم٤مت
سمـ أيب رواد قمـ ُم٤مًمؽ قمـ ُؾمٛملَ ،قمـ أيب ص٤مًمحَ ،قمـ أيب هريرة
ً
قم٤مري٤مت ---احلدي٨م-
شمٗمرد سمف ص٤مُم٧م هبذا اإلؾمٜم٤مد"(-)1
ىم٤ملَّ :
وذم رواي٦م ُمًٚمؿ سمـ أيب ُمريؿ صمالصم٦م أُمقر:
ٍ
سمًٞم٤مط يم٠مهن٤م أذٟم٤مب اًمٌ٘مر-
 ,1قمدم ذيمر اًمّمٜمػ اًمث٤مين ،وهؿ اًمذيـ ييسمقن اًمٜم٤مس
 ,0حتديد اعمً٤موم٦م اًمتل شمقضمد ُمٜمٝم٤م ريح اجلٜم٦م ،سمٞمٜمام أهبٛمٝم٤م ؾمٝمٞمؾ سمـ أيب ص٤مًمح ذم روايتف،
قضمدُ ُِم ْـ َُم ًِ َػم ِة يم ََذا َويم ََذا)-
حي َٝم٤م ًَم ُٞم َ
وم٘م٤ملَ :
(وإِ َّن ِر َ
 ,6وىمٗمف قمغم أيب هريرة-
ىم٤مل اسمـ إصمػم رمحف اهلل شمٕم٤ممم (323هـ)" :إٓ َّ
وُمًٚمام
أن اعمقـم٠م وىم َٗمف قمغم أيب هريرة،
ً
روم َٕمف إمم اًمٜمٌل ﷺ"(-)0

ِ
ٍّ
وشم٘مقيف،
شمرضمحف
ن ضمدًّ ا؛
ِّ
ومٚمٙمؾ ُمٜمٝمام ىمرائـ ِّ
واًمؽمضمٞمح سملم اًمروايتلم ,وىم ًٗم٤م وروم ًٕم٤مَ ,قم ٌ

وذم اعمٓم٤مًم٥م اًمت٤مًمٞم٦م سمٞم٤من ُمرضمح٤مت يمؾ رواي٦م-


املطمب الجاٌ٘
وُشَدِّشات الٕقف
إئٛم٦م ذم
سمٕمض
ُ ,1مًٚمؿ سمـ أيب ُمريؿ أوصمؼ ُمـ ُؾم َٝمٞمؾ سمـ أيب ص٤مًمح ،سمؾ إ َّن ُؾم َٝم ًٞمال شمٙم َّٚمؿ ُ
َّ
طمٗمٔمف ووٌٓمف-
ومٝمق ,وإن يم٤من صم٘م ً٦م ،أظمرج ُمًٚمؿ طمدي َثف ,إٓ أٟمَّف ًمٞمس سم٤محل٤مومظ ِ
اعمت٘مـ ومٞمام شمٗمرد سمف ومل
ٌ
يت٤مسمع قمٚمٞمف-
(ً )1مً٤من اعمٞمزان ،اسمـ طمجر ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق همدة ،ط ،1سمػموت ،دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م1406 ،هـ-)621.4( ،
( )0ضم٤مُمع إصقل ،اسمـ إصمػم ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم٤مؤوط ،ط ،1دُمِمؼُ ،مٙمتٌ٦م احلٚمقاين1670 ،هـ-)307.12( ،
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ىم٤مل اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م (080هـ)" :ؾمٛمٕم٧م حيٞمك سمـ ُمٕملم ي٘مقل :أصح٤مب احلدي٨م يتَّ٘مقن
طمدي٨م ُؾم َٝمٞمؾ سمـ أيب ص٤مًمح"(-)1
سمحج٦م ،وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ:
ىم٤مل اًمذهٌل (847هـ)" :ىم٤مل اسمـ ُمٕملم :هق ُمثؾ اًمٕمالء ،وًمٞمً٤م َّ
ٟم٤مس"( -)0وذيمره اسمـ طم ٌَّ٤من ذم اًم ِّث٘م٤مت ،وىم٤مل" :ويم٤من خيٓمئ"(-)6
وو َّصم َ٘مف ٌ
ٓ ُحيت َُّ٩م سمفَ ،
يمثػما ُمـ احلدي٨م"(-)4
وذم شم٤مريخ اًمٌخ٤مري" :يم٤من ُؾم َٝمٞمؾ ُم٤مت ًمف أخ ،ومقضمدَ قمٚمٞمف ،ومٜمز ً
شمٖمػم ِطمٗمٔمف"(-)3
وىم٤مل اًمذهٌل" :صم٘م٦مَّ ،
شمٖمػم ِطمٗمٔمف سم َ٠م َظم َرة ،روى ًمف اًمٌخ٤مري ُم٘مروٟمً٤م وشمٕمٚمٞم ً٘م٤م"(-)3
وذم اًمت٘مري٥م" :صدوقَّ ،
ُمروي قمـ أهؾ اًمٙمت٤مبُ ،مقضمق ٌد ذم يمتٌٝمؿ ،وهل ىمريٜم٦م قمغم يمقٟمف
 ,0أ َّن ُمٕمٜمك هذا إصمر
ٌّ
ُمًتٗم٤م ًدا ُمٜمٝمؿ-
ىم٤مل اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م :طمدَّ صمٜم٤م حيٞمك سمـ إؾمح٤مق ،ىم٤مل :أظمؼمين حيٞمك سمـ أيقب ،قمـ أيب َىمٌٞمؾ(،)8
قمـ ُي ًَ ْٞمع( ،)7قمـ اًمٜمٕمامن سمـ ٍ
سمِمػم ،أٟمَّف ىم٤مل" :اسمٕمثقا إمم َأ َُم َٚم ٍ٦م ،يذ ُّسمقن قمـ ومً٤مد إرض"-

اًمًٗمر اًمث٤مًم٨م ،,حت٘مٞمؼ :صالح سمـ ومتحل ،ط ،1اًم٘م٤مهرة ،اًمٗم٤مروق احلديث٦م1408 ،هـ-)613.0( ،
( )1شم٤مريخ اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م ِّ ,
( )0اًمٙم٤مؿمػ ،اًمذهٌل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقاُم٦م ،ط ،1ضمدةُ ،م١مؾمً٦م قمٚمقم اًم٘مرآن1416 ،هـ-)481.1( ،
( )6اًمث٘م٤مت ،اسمـ طمٌ٤من ،ط ،1طمٞمدرآسم٤مد اًمديمـ ،دائرة اًمٕمثامٟمٞم٦م1426 ،هـ-)417.3( ،
( )4إيمامل هتذي٥م اًمٙماملُ ،مٖمٚمٓم٤مي ،ط ،1اًم٘م٤مهرة ،اًمٗم٤مروق احلديث٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم1400 ،هـ ،)132.3( ،ومل أضمده ذم
شم٤مريخ اًمٌخ٤مري ،وذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمٌػم ،حمٛمد سمـ ؾمٕمد ،حت٘مٞمؼ :قمكم حمٛمد قمٛمر ،ط ،1اًم٘م٤مهرةُ ،مٙمتٌ٦م اخل٤مٟمجل1401 ،هـ،
ؾمٝمٞمؾ قمغم أظمٞمف ٍ
ٌ
قمٌ٤مد َو ْضمدً ا ؿمديدً ا طمتك طمدَّ ث ٟمٗمًف"-
(" :)301.8ىم٤مًمقا :وضمد
اًمْمٕمٗم٤مء ،اًمذهٌل ،حت٘مٞمؼٟ :مقر اًمديـ قمؽم ،اًمدوطم٦م ،إدارة إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل-)070.1( ،
( )3اعمٖمٜمل ذم ُّ
( )3شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ،اسمـ طمجر ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقاُم٦م ،ط ،0سمػموت ،دار اًمٌِم٤مئر1427 ،هـ( ،ص -)030
( )8طمٞمل سمـ ه٤مٟمئ ،أسمق ىمٌٞمؾ اعمٕم٤مومري ،ؾمٛمع قمٌد اهلل اسمـ قمٛمرو وقم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر ،ؾمٛمع ُمٜمف اًمٚمٞم٨م وحيٞمك سمـ أيقب اعمٍمي،
ُم٤مت ؾمٜم٦م (107هـ)َ ،و َّصم َ٘مف أمحد واسمـ ُمٕملم وأسمق طم٤مشمؿ وأسمق زرقم٦م اًمرازي ،يٜمٔمر :اجلرح واًمتٕمديؾ ،اسمـ أيب طم٤مشمؿ ،ط،1
طمٞمدرآسم٤مد اًمديمـ :دائرة اًمٕمثامٟمٞم٦م1681 ،هـُ ،)083.6( -مٞمزان آقمتدال ،اًمذهٌل ،حت٘مٞمؼ :قمكم اًمٌج٤موي ،ط ،1سمػموت،
دار اعمٕمروم٦م ،)304.1( ،هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ،اسمـ طمجر ،طمٞمدرآسم٤مد اًمديمـ ،دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م1603 ،هـ-)80.6( ،
(ُ )7ي ًَ ْٞمع سمـ ُمٕمدان احليُمل اًمٙمقذم ،ؾمٛمع قمٚم ًّٞم٤م واًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم ،روى قمٜمف ذر سمـ قمٌد اهلل اهلٛمداين-ىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜمل:
ُمٕمروف ،وىم٤مل اًمٜمًَّ٤مئل :صم٘م٦م -يٜمٔمر :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ،اًمٌخ٤مري ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اعمٕملم ظم٤من ،طمٞمدرآسم٤مد اًمديمـ ،دائرة اعمٕم٤مرف
اًمٕمثامٟمٞم٦م ( ،)403.7هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)672.11
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اعمٜمزلَّ :
وم٘م٤مل ًمف يمٕم٥م إطمٌ٤مرَُ " :م ْف ٓ ،شمٗمٕمؾ؛ َّ
أن ىمق ًُم٤م ُي٘م٤مل هلؿ
وم٢من ذًمؽ ذم يمت٤مب اهلل َّ
يم٠مهن٤م أذٟم٤مب اًمٌ٘مر ٓ ،يرحيقن ريح اجلٜم٦م ،ومال شمٙمُـ أٟم٧م أول َُمـ
إُمٚم٦م ،حيٛمٚمقن سم٠ميدهيؿ ؾمٞم٤م ًـم٤م َّ
وم٘مٚم٧م أٟم٤م ًمٞمحٞمكُ :م٤م إُمٚم٦م؟ -ىم٤مل" :أٟمتؿ شم ًَُ ُّٛمقهنؿ سم٤مًمٕمراق:
يٌٕم٨م هبؿ" -ىم٤مل :ومٗمٕمؾ-
ُ
اًمنمط"(-)1
ُّ َ
ٌ
ٍ
ص٤مًمح ُ ,مقمم اًمًٕمديلم  ،,أٟمَّف ؾمٛمع
ذيؽ قمـ أيب
وىم٤مل إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر :طمدَّ صمٜم٤م
يمٕم٥م إطمٌ٤مر ي٘مقلُ" :م٤م زم أرى ذم اًمتقراة صٗم٦م ىمق ٍم مل أرهؿ سمٕمد؟ َومح ٍ
ُمتٗمحِملم ،ذم أيدهيؿ
ِم٦م
ِّ
َ
ؾمٞم٤مط ُمثؾ أذٟم٤مب اًمٌ٘مرُ ،مـ أهؾ اًمٜم٤مرُ ،م٤م زم أرى ذم اًمتقراة صٗم٦م ٍ
ٌ
ٟم٤مقمامت
أرهـ سمٕمد؟
ٟمً٤مء مل
ٌ
َّ
قم٤مري٤متُ ،مـ أهؾ اًمٜم٤مر"( -)0وأسمق ص٤مًمح ,ومم اًمًٕمد ِّيلم ،,ىم٤مل أسمق زرقم٦م ٓ" :سم٠مس
يم٤مؾمٞم٤مت
ٌ
ٌ
سمف"( ،)6وذيمره اسمـ طم ٌَّ٤من ذم اًم ِّث٘م٤مت(-)4
وىم٤مل قمٜمف ُمًٚمؿ" :ؾمٛمع يمٕم٥م إطمٌ٤مر ،روى قمٜمف ذيؽ سمـ أيب ٟمٛمر"( -)3وروى اسمـ أيب
ؿمٞمٌ٦مُ ،مـ ـمريؼ إقمٛمش ،قمـ ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد ،قمـ قمٌد اهلل سمـ ٍ
قمٛمرو ،ىم٤مل" :إٟمَّ٤م ًمٜمجد ذم
ٌ
يم٠مهن٤م أذٟم٤مب اًمٌ٘مر،
اعمٜمزل صٜم َٗملم ذم اًمٜم٤مر :ىمق ٌم يٙمقٟمقن ذم آظمر اًمزُم٤منُ ،مٕمٝمؿ
يمت٤مب اهلل َّ
ؾمٞم٤مط َّ
قم٤مري٤مت،
يم٤مؾمٞم٤مت
ييسمقن هب٤م اًمٜم٤مس قمغم همػم ُضمر ٍمُ ٓ ،يدْ ِظمٚمقن سمٓمقهنؿ إٓ ظمٌٞم ًث٤م ،وٟمً٤م ٌء
ٌ
ٌ
يدظمٚمـ اجلٜم٦م وٓ َجيدن رحيٝم٤م"( -)3وهذا ؾمٜمد رضم٤مًمف صم٘م٤مت-
ممٞمالتٓ ،
ُم٤مئالت
ٌ
ٌ
َّ

شمّمحٞمػ ،وصقاهب٤م( :شمٌُٞمع) ،ومٝمق اًمذي يروي قمـ يمٕم٥م ،ويروي قمٜمف أسمق ىمٌٞمؾ ،ورؾمؿ
ٌ
=وحيتٛمؾ أن يٙمقن ذم اًمٙمٚمٛم٦م
اًمٙمٚمٛم٦م حمتٛمؾ ،واؾمٛمف شمٌٞمع سمـ قم٤مُمر احلٛمػمي-
( )1اعمّمٜمَّػ ،اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقاُم٦م ،ط ،1ضمدة ،دار اًم٘مٌٚم٦م1408 ،هـ ،)640.01( ،وؾمٜمده طمًـ-
( )0طمدي٨م قمكم سمـ طمجر اًمًٕمدي ،قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر اعمدين ،حت٘مٞمؼ :قمٛمر سمـ رومقد اًمًٗمٞم٤مين ،ط ،1اًمري٤مضُ ،مٙمتٌ٦م
اًمرؿمد1417 ،هـ( ،ص -)437
( )6اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ (-)600.0
( )4اًمث٘م٤مت (-)302.3
( )3اًمٙمُٜمك وإؾمامءُ ،مًٚمؿ ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرطمٞمؿ اًم٘مِم٘مري ،ط1424 ،1هـ -قمامدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل .اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م
(-)460.1
( )3اعمّمٜمَّػ (-)647.01
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اعمٜمزل" ٓ ،يٕمٜمل سمف اًم٘مرآن ىمٓم ًٕم٤م؛ سمؾ اًمتقراة ،يمام
وىمقل قمٌد اهلل" :إٟمّ٤م ًمٜمجد ذم يمت٤مب اهلل َّ
ؾمٌؼ ذم ىمقل يمٕم٥م-
أن هذا اًم٘مقل ُمقضمقد قمٜمد أهؾ اًمٙمت٤مبَّ ،
ومٝمذه اًمٜمّمقص شمدُ ُّل قمغم َّ
وأن أسم٤م هريرة ىمد
ُمرومقع،
اًمرواة قمٜمف أٟمَّف
يٙمقن اؾمتٗم٤م َده ُمـ يمٕم٥م إطمٌ٤مر أو قمٌد اهلل سمـ قمٛمروَّ ،
ٌ
ومتقهؿ سمٕمض ُّ
وظم٤مص٦م يمٕم٥م إطمٌ٤مر-,
ومرومٕمف( -)1وأسمق هريرة ُمـ اعمٕمرووملم سم٤مٕظمذ قمـ أهؾ اًمٙمت٤مب –
َّ
ىم٤مل اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد" :اضمتٛمع أسمق هريرة ويمٕم٥م ،ومجٕمؾ أسمق هريرة ُحيدِّ ث يمٕم ًٌ٤م قمـ اًمٜمٌل
ظمرضم٧م إمم اًمٓمقر،
ويمٕم٥م حيدِّ ث أسم٤م هريرة قمـ اًمٙمت٥م"( -)0وقمـ أيب هريرة أٟمَّف ىم٤مل" :
ﷺ،
ُ
ٌ
ً٧م ُمٕمف ،ومحدَّ صمٜمل قمـ اًمتقراة ،وطمدَّ صمتُف قمـ رؾمقل اهلل ﷺ"(-)6
ومٚم٘مٞم٧م يمٕم٥م إطمٌ٤مر ،ومجٚم ُ
ُ
ُمًٛمققم٤م ُمـ يمٕم٥م ،ومقهؿ ؾمٝمٞمؾ سمـ أيب ص٤مًمح ومرواه قمـ
حيتٛمؾ أن يٙمقن هذا إصمر
ً
وًمذا َ
ُمرومققم٤م-
أيب هريرة
ً
ىم٤مل ُسم ْن سمـ ؾمٕمٞمد(" :)4اشم٘مقا اهلل ،وحت َّٗمٔمقا ُمـ احلدي٨م ،ومقاهلل ًم٘مد رأيتٜم٤م ٟمج٤مًمس أسم٤م
هريرة ومٞمحدِّ ث قمـ رؾمقل اهلل ﷺ ،وحيدِّ صمٜم٤م قمـ يمٕم٥م ،صمؿ ي٘مقم ،وم٠مؾمٛمع سمٕمض َُمـ يم٤من ُمٕمٜم٤م

( )1يٜمٔمر ٟمٔمػم ذًمؽ ذم ُمث٤مل طمٙمؿ قمٚمٞمف اسمـ يمثػم سمٛمثؾ هذا :شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ يمثػم ،حت٘مٞمؼ :ؾم٤مُمل ؾمالُم٦م ،ط،0
اًمري٤مض ،دار ـمٞمٌ٦م1402،هـ-)107.3( ،
اًمرزَّ اق ،طمدصمٜم٤م ُمٕمٛمر ،قمـ اًمزهري ،ىم٤مل :أظمؼمين اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد ،سمف ،وهذا
( )0رواه اإلُم٤مم أمحد ( )8818ىم٤مل :طمدصمٜم٤م قمٌد َّ
ؾمٜمد صحٞمح-
(ُ )6مقـم٠م ُم٤مًمؽ ( ،)634وذم ُؾمٜمَـ اًمٜمًَّ٤مئل ،شمرىمٞمؿ :قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق همدة ،ط ،4طمٚم٥مُ ،مٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م،
ومٛمٙمث٧م أٟم٤م وهق يق ًُم٤م ،أطمدِّ صمف قمـ رؾمقل اهلل ﷺ ،وحيدِّ صمٜمل قمـ اًمتقراة"-وذم ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م،
1414هـ" :)1462( ،
ُ
أشمٞم٧م اًمٓمقر،
اًمٌٖمقي ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد اجلٙمٜمل ،ط ،1اًمٙمقي٧مُ ،مٙمتٌ٦م دار اًمٌٞم٤من1401 ،هـُ " :)647.1( ،
ومٛمٙمث٧م أٟم٤م وهق يق ًُم٤م طمتك اًمٚمٞمؾ ،أطمدِّ صمف قمـ رؾمقل اهلل ﷺ ،وحيدِّ صمٜمل قمـ اًمتقراة"-
ومقضمدت َصم َّؿ يمٕم٥م إطمٌ٤مر،
ُ
ُ
(ُ )4سمن سمـ ؾمٕمٞمد ،اعمدين اًمٕم٤مسمد ،روى قمـ أيب هريرة وؾمٕمد واسمـ قمٛمر وزيد سمـ صم٤مسم٧م وهمػمهؿ ،ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿُ ٓ :يً٠مل قمـ
ُمثٚمف ،وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد :يم٤من ُمـ اًمٕم ٌَّ٤مد اعمٜم٘مٓمٕملم وأهؾ اًمزُّ هد ذم اًمدٟمٞم٤م ،ويم٤من صم٘م٦م يمثػم احلدي٨م ،شمقذم ؾمٜم٦م (121هـ) ،يٜمٔمر:
هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)468.1
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جيٕمؾ طمدي٨م رؾمقل اهلل ﷺ قمـ يمٕم٥م ،وطمدي٨م يمٕم٥م قمـ رؾمقل اهلل ﷺ"(-)1


املطمب الجالح
وشدِّشات الشفع
إئٛم٦م ،ويم٤من و٤مسم ًٓم٤م حلدي٨م أسمٞمف-
ُ ,1ؾم َٝمٞمؾ سمـ أيب ص٤مًمح َو َّصم َ٘مف يمثػم ُمـ َّ
ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد (062هـ)" :ويم٤من صم٘م٦م يمثػم احلدي٨م ،وروى قمٜمف أهؾ اعمديٜم٦م وأهؾ
اًمٕمراق"(-)0
"قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ىم٤مل :يمٜمَّ٤م َٟم ُٕمدُّ ُؾم َٝمٞمؾ سمـ أيب ص٤مًمح َصم ٌْتً٤م ذم احلدي٨م ---وىم٤مل طمرب
وًمً َٝمٞمؾ ٟم ًَُخ،
سمـ إؾمامقمٞمؾ ،قمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾُ :م٤م أصٚمح طمديثف ---وىم٤مل أسمق أمحد اسمـ قمديُ :
إئٛم٦م ،وطمدَّ ث قمـ أسمٞمف وقمـ مج٤مقم٦م قمـ أسمٞمف ،وهذا يدُ ُّل قمغم متٞمٞمز اًمرضمؾ يمقٟمف ُم َّٞمز ُم٤م
روى قمٜمف َّ
ؾمٛمع ُمـ أسمٞمف وُم٤م ؾمٛمع ُمـ همػم أسمٞمف قمٜمف ،وهق قمٜمدي صمٌ٧م ٓ سم٠مس سمف ُم٘مٌقل إظمٌ٤مر"(-)6
اًمً َٚمٛمل ًمٚمدَّ َار ُىمٓمٜمل" :وؾم٠مًمتفِ :مل َ َ
َ
طمدي٨م ُؾم َٝمٞمؾ
شمرك حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري
وذم ؾم١مآت ُّ
ٍ
ص٤مًمح ذم اًمّمحٞمح؟-
سمـ أيب
ٍ
ُمر
قمذرا؛ وم٘مد يم٤من أسمق قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ
ؿمٕمٞم٥م اًمٜمً٤مئل إذا َّ
وم٘م٤مل ٓ :أقمرف ًمف ومٞمف ً
ٍ
ٞمؾ ىم٤ملُ :ؾم َٝم ٌٞمؾ ,واهللِ ,ظمػم ُمـ أيب اًمٞمامن ،وحيٞمك سمـ ٍ
ًمً َٝم ٍ
سمٙمػم ،وهمػممه٤م ،ويمت٤مب
سمحدي٨م ُ
ٌ
اًمٌخ٤مري ُمـ ه١مٓء ُممن!

( )1رواه ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمتٛمٞمٞمز ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد ُمّمٓمٗمك إقمٔمٛمل ،طُ ،6مٙمتٌ٦م اًمٙمقصمر1412 ،هـ( ،ص  ،)183وؾمٜمده
صحٞمح يمام ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م ذم ومتح اًمٌ٤مري ،حت٘مٞمؼُ :مٙمت٥م حت٘مٞمؼ دار احلرُملم ،ط ،1اعمديٜم٦مُ ،مٙمتٌ٦م اًمٖمرسم٤مء،
1003م-)412.6( ،
( )0اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمٌػم (-)301.8
( )6هتذي٥م اًمٙمامل ،اعمزي ،حت٘مٞمؼ سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف ،ط ،1سمػموتُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م1422 ،هـ-)008,003.10( ،
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ٍ
ؿمٕمٞم٥م اًمٜمً٤مئلَ :
َ
طمدي٨م ُؾم َٝمٞمؾ سمـ
شمرك حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري
وىم٤مل :ىم٤مل أمحد سمـ
ص٤مًمح ذم يمت٤مسمف ،وأظمرج قمـ اسمـ ٍ
ٍ
سمٙمػم وأيب اًمٞمامن وومٚمٞمح سمـ ؾمٚمٞمامن ٓ ،أقمرف ًمف َو ْضم ًٝم٤م ،وٓ
أيب
ذرا(-)0(")1
أقمرف ًمف ومٞمف ُقم ً
َ
اًم٘مقل ذم سمٞم٤من طم٤مل ُؾم َٝمٞمؾ ،وم٘م٤ملُ " :ؾم َٝمٞمؾ سمـ أيب
وأضم٤م َد أسمق قمٌد اهلل احل٤ميمؿ ذم اعمدظمؾ
ُمًٚمؿ اًمرواي َ٦م ًمف ذم اًمِمقاهد وإصقل ،إٓ َّ
أن اًمٖم٤مًم٥م
ص٤مًمح أطمدُ أريم٤من احلدي٨م ،وىمد أيمثر
ٌ
قمغم إظمراضمف طمدي َثف ذم اًمِمقاهد-
ِ
ؿمٞمقظمف ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م ،اًمٜم٤مىمدُ هلؿ -صمؿ ىمٞمؾ
حلٙم َُؿ ذم
وؾم َٝمٞمؾ ىمد روى قمٜمف ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ا َ
ُ
ٟمز اًمٙمثػم ُمٜمف ،وؾم٤مء طمٗم ُٔمف ذم آظمر قمٛمره-
,ذم أطم٤مديثف سم٤مًمٕمراق :,إٟمَّف َ
ُم٤مت ًمف أخ ،ومقضمدَ قمٚمٞمف،
ىم٤مل اًمٌخ٤مري:
ؾمٛمٕم٧م قمٚم ًّٞم٤م ي٘مقل :يم٤من ُؾم َٝمٞمؾ سمـ أيب ص٤مًمح َ
ُ
يمثػما ُمـ احلدي٨م-
ومٜمز ً
قمكم ذم طمدي٨م ُؾم َٝمٞمؾ ،وأ َُّم٤م حيٞمك سمـ ُمٕملم؛ وم٢مٟمَّف
وىمد جيد
اعمتحري ذم اًمّمٜمٕم٦م ُم٤م َ
ِّ
ذيمره ٌّ
ىم٤ملُ ٓ :حيت َُّ٩م سمحديثف ،واهلل أقمٚمؿ-

ٍ
ومًٚمِ َؿ
وؿمٞمخٜم٤م ُمًٚمؿ ىمد َضم ِٝمدَ ذم إظمراضمف ،وىمر َٟمف ذم أيمثر رواي٤مشمف سمح٤مومظ ٓ ُيدا َومع طمٗمٔمفَ ،

سمذًمؽ ُمـ ىمقل َُمـ ٟمً ٌَف إمم ؾمقء احلٗمظ"(-)4()6

أيْم٤م – يمام ذم ؾم١مآت احل٤ميمؿ ًمٚمدارىمٓمٜمل (ص" :,)180ؾمٝمٞمؾ سمـ أيب ص٤مًمح ظمػم ُمـ ومٚمٞمح سمـ ؾمٚمٞمامن،
( )1وىم٤مل اًمٜمً٤مئل ً
وؾمٝمٞمؾ سمـ أيب ص٤مًمح ظمػم ُمـ أيب اًمٞمامن ،وؾمٝمٞمؾ سمـ ص٤مًمح ظمػم ُمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب أويس ،وؾمٝمٞمؾ ظمػم ُمـ طمٌٞم٥م
اعمٕمٚمؿ ،وؾمٝمٞمؾ أطم٥م إًمٞمٜم٤م ُمـ قمٛمرو سمـ أيب قمٛمرو"-
اًمً َٚمٛمل ًمٚمدَّ ارىمٓمٜمل ،حت٘مٞمؼ :ومريؼ ُمـ اًمٌ٤مطمثلم سم٢مذاف ؾمٕمد احلٛمٞمد ،ط ،1اًمري٤مضُ ،م١مؾمً٦م اجلريز،
( )0ؾم١مآت ُّ
1408هـ( ،ص -)176
( )6ىمدم اًمٌ٤مطم٨م رسمٞمع ؿمح٤مشمف قمٌد احلٙمٞمؿ رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ذم ضم٤مُمٕم٦م اعمٜمٞم٤م سمٕمٜمقانُ( :مروي٤مت ؾمٝمٞمؾ سمـ أيب ص٤مًمح ذم اًمٙمت٥م
جي٤م ودراؾم ً٦م) ،وىمد ظمٚمص ومٞمٝم٤م إمم َّ
أن" :رواي٦م اعمدٟمٞملم قمٜمف صحٞمح٦م ٕٟمف ُمدين ،ورواي٦م اًمٕمراىمٞملم قمٜمف
اًمًت٦م مج ًٕم٤م وختر ً
وٕمٞمٗم٦م ٓظمتالـمف---وُمـ ظمالل اًمٌح٨م مل يتٌلم أن أطمدً ا روى قمٜمف سم٤مًمٕمراق إٓ اسمـ أيب اًمزٟم٤مد اًمذي ُم٤مت ذم اًمٕمراق ويم٤من
ُمْمٓمر ًسم٤م ذم احلدي٨م ًمذًمؽ طمٙمٛمٜم٤م قمغم طمديثف سم٤مًمْمٕمػ"-
( )4اعمدظمؾ إمم اًمّمحٞمح ،احل٤ميمؿ اًمٜمٞمً٤مسمقري ،حت٘مٞمؼ :رسمٞمع اعمدظمكم ،ط ،1دار اإلُم٤مم أمحد1462 ،هـ-)120.4( ،
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اًمرواة اعمٕمرووملم سمقىمػ اعمرومققم٤مت ،وًمذا ٓ ُي َٕمدُّ وىمٗمف حلدي٨م أيب
ُ ,0مًٚمؿ سمـ أيب ُمريؿ ُمـ ُّ
ص٤مًمح ِقم َّٚم ً٦م ىم٤مدطم ً٦م ذم رواي٦م ُؾم َٝمٞمؾ-
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمٛم٦م اًم٘مٕمٜمٌل (001هـ)" :يم٤من ُم٤مًمؽ ُيثٜمل قمغم ُمًٚمؿ سمـ أيب ُمريؿ،
وىم٤مل :يم٤من ٓ يٙم٤مد يرومع طمدي ًث٤م إمم اًمٜمٌل ﷺ"(-)1
ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم (436هـ)" :وهق ُمدين صم٘م٦م ،روى قمٜمفُ :م٤مًمؽ واسمـ قمٞمٞمٜم٦م ووهٞم٥م سمـ
ظم٤مًمد وحيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري ،ويم٤من ُم٤مًمؽ ُيثٜمل قمٚمٞمف ،وي٘مقل :يم٤من ً
حل٤م ،ويم٤من
رضمال ص٤م ً
هي٤مب أن يرومع إطم٤مدي٨م"(-)0
و ُيْم٤مف إمم ذًمؽَّ :
أيْم٤م سمقىمػ
أن اًمراوي قمٜمف هق اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ،وهق ُمـ اعمٕمرووملم ً
اعمرومقع(-)6
 ,6أ َّن ُمثٚمف ٓ ُي٘م٤مل سم٤مًمرأي وآضمتٝم٤مد-
ىم٤مل أسمق قمٛمرو اًمداين (444هـ) قمـ هذا احلدي٨م ٓ" :جيقز أن ُي٘م٤مل سم٤مًمرأي وآؾمتٜمٌ٤مط،
إٟمَّام ُي٘م٤مل ُمثؾ هذا قمغم اًمتقىمٞمػ ،ومٚمذًمؽ دظمؾ ذم مجٚم٦م اعمًٜمَد؛ َّ
ٕن اًمّمح٤ميب ٓ ي٘مقل ُِمـ
رأيف"( -)4وىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم (436هـ)" :وُمٕمٚمق ٌم َّ
أن هذا ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمـ رأي أيب
ٌ
هريرة؛ َّ
وحم٤مل أن ي٘مقل أسمق هريرة ُِمـ رأيف (ٓ َيدْ ُظمٚمـ اجلٜم٦م)،
درك سم٤مًمرأي،
ٕن ُمثؾ هذا ٓ ُي َ
(ويقضمد ريح اجلٜم٦م ُمـ ُمًػمة يمذا) ،وُمثؾ هذا ٓ ُيٕم َٚمؿ رأ ًي٤م ،وإ َّٟمام يٙمقن شمقىمٞم ًٗم٤م ممَّـ ٓ ُيدْ َومع قمـ
َ
ِقم ْٚمؿ اًمٖمٞم٥م ﷺ"( -)3وىم٤مل اًمًٞمقـمل (011هـ)ُ" :مثؾ هذا ٓ ُي٘م٤مل سم٤مًمرأي؛ ومٞمٙمقن ُمـ مجٚم٦م
اعمًٜمد"(-)3

(ُ )1م٘مدُم٦م اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ (ص -)18
( )0اًمتٛمٝمٞمد (-)100.16
شمٕمٛمدوا وىمػ اعمرومقع ،قمكم اًمّمٞم٤مح ،ط ،1اًمري٤مض ،دار اسمـ اجلقزي1462 ،هـ( ،ص -)00
( )6يٜمٔمر :اًمث٘م٤مت اًمذيـ َّ
( )4سمٞم٤من اعمًٜمَد واعمرؾمؾ واعمٜم٘مٓمع ،اًمداين ،حت٘مٞمؼ :قمٛمر سمـ ومٝمٛمل ،ط ،1اًم٘م٤مهرة ،دار أوم٤مق1462 ،هـ( ،ص -)37
( )3اًمتٛمٝمٞمد (-)020.16
( )3احل٤موي ًمٚمٗمت٤موي ،اًمًٞمقـمل ،ط ،1سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م1426 ،هـ ( ،)172.0وُمثٚمف ذم شمٜمقير احلقاًمؽ ذح
ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ ،اًمًٞمقـمل ،،ط ،1اًم٘م٤مهرة ،اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى1670 ،هـ-)013.0( ،
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وظم٤مص٦م يمٕم٥م إطمٌ٤مر ،,يمام
وًمٙمـ أسم٤م هريرة ُمـ اعمٕمرووملم سم٤مٕظمذ قمـ أهؾ اًمٙمت٤مب –
َّ
حيتٛمؾ أن يٙمقن هذا إصمر ُمًٛمق ًقم٤م ُمـ اًمٜمٌل ﷺ ،أو ُمًٛمق ًقم٤م ُمـ قمٚمامء أهؾ
ؾمٌؼ -وًمذا َ
اًمٙمت٤مب -ويْم٤مف إمم ذًمؽ أٟمف ًمٞمس ُمـ ُمً٤مًمؽ ٟم َّ٘م٤مد احلدي٨م اًمؽمضمٞمح سملم اًمقىمػ واًمرومع
سمٙمقن إصمر مم٤م ٓ ي٘م٤مل سم٤مًمرأي وآضمتٝم٤مد(-)1
ٍ
يمثػم
ٓ ,4
وػم ُمـ ورود رء ذم ذقمٜم٤م ُيِم٤مسمِف ؿمٞمئً٤م ُمـ أظمٌ٤مر أهؾ اًمٙمت٤مب ،سمؾ هذا ٌ
َ
وظم٤مص٦م ذم سم٤مب اًمٖمٞمٌ َّٞم٤مت-
َّ
 ,3مل يٕمؾ هذه اًمرواي٦م أطمد ُمـ ٟم َّ٘م٤مد احلدي٨م سم٤مًمقىمػ-
ٍ
ص٤مًمح ،قمـ أيب هريرة ،ىم٤مل
وؾم ِئ َؾ قمـ طمدي٨م أيب
وأ َُّم٤م ُم٤م ضم٤مء ذم قمٚمؾ اًمدَّ ارىمٓمٜملُ " :
يدظمٚمـ اجلٜم٦م)-
ممٞمالتٓ ،
ُم٤مئالت
قم٤مري٤مت،
يم٤مؾمٞم٤مت
رؾمقل اهلل ﷺٟ( :مً٤م ٌء
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
َ
ٍ
وم٘م٤مل :يرويف ٌ
ُم٤مًمؽ ،قمـ ُمًٚمؿ سمـ أيب
ػ قمٜمف :ومرواه قمٌد اهلل سمـ ٟم٤مومعٍ ،قمـ
ُم٤مًمؽ ،واظمت ُِٚم َ
ٍ
ص٤مًمح ،قمـ أيب هريرة ،قمـ اًمٜمٌل ﷺ ،ووىم َٗمف أصح٤مب اعمقـم٠م ،وهق
ُمريؿ ،قمـ أيب
اعمحٗمقظ"(-)0
شمرضمٞمح٤م ًمقىمػ أصؾ احلدي٨م؛ َّ
ٕن اعم٘م٤مرٟم٦م
شمرضمٞمح ًمٚمقىمػ ُمـ ـمريؼ ُم٤مًمؽ ،وًمٞمس
ومٝمذا
ً
ٌ
وؾم َٝمٞمؾ سمـ أيب ص٤مًمح -وم٤معمحٗمقظ قمـ
اًمرواة قمـ ُم٤مًمؽ ٓ ،سملم ُمًٚمؿ سمـ أيب ُمريؿ ُ
يم٤مٟم٧م سملم ُّ
ُم٤مًمؽ اًمقىمػ ،وٓ َي ْٚمزم ُمـ هذا أن يٙمقن هق إرضمح-
إظمراج طمدي٨م ُؾم َٝمٞمؾ سمـ أيب
إئٛم٦م قمغم اإلُم٤مم ُمًٚمؿ
وًمٙمـ ىمد ُي٘م٤مل :قم٤مب مج٤مقم ٌ٦م ُمـ
َ
َّ
ص٤مًمح(ُّ ،)6
ويمؾ َُمـ قم٤مب قمٚمٞمف ذًمؽ ومٝمق ِوٛمٜمً٤م ممَّـ يٜم ُ٘مد هذا احلدي٨م-

طمٙمام دراؾم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م" ،قمامر اًمّمٞم٤مصٜم٦م ،ط ،1إؾمٓمٜمٌقل ،دار اًمٚمٌ٤مب1460 ،هـ( ،ص،)604
( )1يٜمٔمر" :اعمرومقع ً
ومٗمٞمف ُمٌح٨م ُمٝمؿ طمقل هذه اعمً٠مًم٦م-
( )0اًمٕمٚمؾ (-)123.3
( )6ذيمره احل٤ميمؿ ذم "اعمدظمؾ إمم اًمّمحٞمح" ( )120.4ذم سم٤مب" :اًمرواة اًمذيـ قمٞم٥م قمغم ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج احلدي٨م قمٜمٝمؿ ذم
اعمًٜمد اًمّمحٞمح"-
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 ,3أ َّن ُمٕمٜمك هذا احلدي٨م ور َد ذم أطم٤مدي٨م أظمرى ،وهل ؿمقاهد شمدُ ُّل قمغم وٌط ُؾم َٝمٞمؾ ًمف،
ٌ
ُمرومقع قمـ اًمٜمٌل ﷺ-
حمٗمقظ
وأٟمَّف
ٌ
وهل مخً٦م ؿمقاهد:
ٍ
ؾمٕمٞمد ،طمدَّ صمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ
اًمِم٤مهد إولُ :م٤م رواه ُمًٚمؿ ذم صحٞمحفُ ،مـ ـمريؼ أومٚمح سمـ
راوم ٍع ُ ,مقمم أم ؾمٚمٛم٦م  ،,ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م هريرة ي٘مقل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ( :ي ِ
قؿم ُؽ  ,إِ ْن
ُ
ِّ
ون ِذم َهم َْم ِ
َـم٤م ًَم ْ٧م سمِ َؽ ُُمدَّ ٌة َ ,أ ْن شم ََرى َىم ْق ًُم٤م ِذم َأ ْي ِدهيِ ْؿ ُِمثْ ُؾ َأ ْذٟم ِ
َ٤مب ا ًْم ٌَ َ٘م ِرَ ،ي ْٖمدُ َ
وطمق َن ِذم
٥م اهللَِ ،و َي ُر ُ
خ ِ
َؾم َ
ط اهللِ)(-)1

اًمٌزار (000هـ) " :وهذا احلدي٨م ٓ ٟمٕمٚمؿ رواه قمـ قمٌد اهلل سمـ راومع إٓ أومٚمح سمـ
ىم٤مل َّ
ؾمٕمٞمد ،وهق رضمؾ ُمِمٝمقر ُمـ أهؾ ُىمٌ٤مء"(-)0
ًمٙمـ ىم٤مل اسمـ طم ٌَّ٤من (634هـ)" :أومٚمح سمـ ؾمٕمٞمد ،ؿمٞمخ ُمـ أهؾ ُىمٌ٤مء ،يم٤من يًٙمـ اعمديٜم٦م،
ِ
اًمرواي٦م
يروي قمـ اًم ِّث٘م٤مت اعمقوققم٤مت ،وقمـ إصمٌ٤مت اعمٚمزوىم٤متَ ٓ ،حي ُّؾ آطمتج٤مج سمف ،وٓ ِّ
قمٜمف سمح٤مل"(-)6
ٌ
ؼم هبذا اًمٚمٗمظ ٌ
ؾمٝمٞمؾ قمـ أسمٞمف قمـ أيب
سم٤مـمؾ ،وىمد رواه
صمؿ ذيمر طمدي َثف هذا ،وىم٤مل" :هذا ظم ٌ
ٌ
ؾمٞم٤مط ُمثؾ أذٟم٤مب اًمٌ٘مر ،وٟمً٤م ٌء
هريرة ،قمـ اًمٜمٌل ﷺ( :اصمٜم٤من ُمـ أ َُّمتل مل َأرمه٤م :رضم٤مل سم٠ميدهيؿ
قم٤مري٤مت)"(-)4
يم٤مؾمٞم٤مت
ٌ
ٌ
ىم٤مل اًمذهٌل (847هـ)" :ىمٚم٧م :سمؾ طمدي٨م أومٚمح صحٞمح همري٥م ،وهذا ؿم٤مهد عمٕمٜم٤مه"(-)3

( )1رواه ُمًٚمؿ (-)0738
(ُ )0مًٜمد اًمٌزَّ ار ،حت٘مٞمؼ :حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل ،ط ،1اعمديٜم٦م ،دار اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ1413 ،هـ-)63.13( ،
( )6اعمجروطملم ،اسمـ طمٌ٤من ،حت٘مٞمؼ :محدي اًمًٚمٗمل ،ط ،1اًمري٤مض ،دار اًمّمٛمٞمٕمل1402 ،هـ ،)100.1( ،ىم٤مل احل٤مومظ:
"وىمرأت سمخط احل٤مومظ أيب قمٌد اهلل اًمذهٌل سمٕمد هذه احلٙم٤مي٦م :اسمـ طم ٌَّ٤من ُر َّسمام ىمّم٥م اًمث٘م٦م طمتك يم٠مٟمف ٓ يدري ُم٤م خيرج ُمـ
رأؾمف" -هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ( ،)637.1ويٜمٔمرُ :مٞمزان آقمتدال (-)084.1
( )4اعمجروطملم (-)100.1
(ُ )3مٞمزان آقمتدال (-)083.1

174
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم  ,اًمٕمدد اًمث٤مين 1441هـ0202 ,م

إقمداد :د -قمامر أمحد اًمّمٞم٤مصٜم٦م

طمدي٨م اًمٙم٤مؾمٞم٤مت اًمٕم٤مري٤مت دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م

اًمقضمٝملم ،ومٛمًتٜمد اسمـ طم ٌَّ٤من ذم
ىم٤مل احل٤مومظ (730هـ)" :واحلدي٨م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ
َ
ومذيمره ذم اًمٓمٌ٘م٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ اًم ِّث٘م٤مت-
شمْمٕمٞمٗمف ُمردود ،وىمد همٗمؾ ُ ,مع ذًمؽ َ ,
َ
اًمقضمٝملم  ,ذم اعمقوققم٤مت ،وهق ُمـ أىمٌح ُم٤م وىمع ًمف
وذهؾ اسم ُـ اجلقزي ،وم٠مور َد احلدي٨م ُ ,مـ
َ
اسمـ طم ٌَّ٤من ُمـ همػم شم٠م ُُّمؾ"(-)1
ومٞمٝم٤م! وم٢مٟمَّف ىم َّٚمدَ ومٞمف َ

وىم٤مل أيْم٤م" :ومل أىمػ ذم يمت٤مب اعمقوققم٤مت ٓسمـ اجلقزي قمغم ٍ
طمٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمقوع
رء
ً
َ

وإهن٤م ًمٖمٗمٚم ٌ٦م ؿمديد ٌة ُمٜمف!
وهق ذم أطمد
َ
اًمّمحٞمحلم همػم هذا احلدي٨مَّ ،
ٍ
ُمٕملم واسمـ
ُمِمٝمقرَ ،و َّصم َ٘مف اسمـ
ُمدين ُمـ أهؾ ُىمٌ٤مء ،صم٘م ٌ٦م
ٕمرف سم٤مًم ُ٘مٌ٤مئل،
ٌ
وأومٚمح اعمذيمقر ُي َ
ٌّ

ٍ
ٍ
أيْم٤م واًمٜمً٤مئل ٓ :سم٠مس سمف ،وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿٌ :
ؿمٞمخ ص٤مًمح احلدي٨م،
ؾمٕمد ،وىم٤مل اسمـ
ُمٕملم ً
ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف-
وأظمرج ًمف
ٌ
وىمد روى قمٜمف قمٌد اهلل سمـ اعمٌ٤مرك وـمٌ٘متف ،ومل َأر ًمٚمٛمت٘مدِّ ُملم ومٞمف يمال ًُم٤م ،إٓ َّ
أن اًم ُٕم َ٘مٞمكم
ىم٤مل :مل ِ
ٍ
ٍ
سمجرح-
ُمٝمدي -ىمٚم٧م :وًمٞمس هذا
يرو قمٜمف اسمـ
وىمد َ
ومذيمره ذم اًمٓمٌ٘م٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ اًم ِّث٘م٤مت ،وىمد أظمٓم٠م اسم ُـ اجلقزي ذم
همٗمؾ اسمـ طم ٌَّ٤من،
َ

ِ
َ
وهمٚمط اسم ُـ طم ٌَّ٤من ذم أومٚمح ومْم َّٕم َٗمف هبذا احلدي٨م---
شم٘مٚمٞمده اسمـ طم ٌَّ٤من ذم هذا اًمقوع ظمٓم ً٠م ؿمديدً ا،
ومٚم٘مد أؾم٤مء اسمـ اجلقزي ِ
ًمذيمْره ذم اعمقوققم٤مت طمدي ًث٤م ُمـ صحٞمح ُمًٚمؿ ،وهذا ُمـ قمج٤مئٌف"(-)0
َ ُ
اسمـ طم ٌَّ٤من ِ
ويمذا ؿمٜمَّع قمغم ِ
اًمًٞمقـمل ذم "اًممًمئ اعمّمٜمققم٦م"(-)6
واسمـ اجلقزي:
ُّ
ذيمره ذم إقمالل
وُم٤م
اسمـ طم ٌَّ٤من ُمـ شمْمٕمٞمػ أومٚمح ِّ
ذه٥م إًمٞمف ُ
َ
همػم ُم٘مٌقل ،إٓ أ َّن ُم٤م َ
واهت٤مُمف ُ
روايتف ًمف طم ٌّظ ُمـ اًمٜمٔمر؛ وم٠مومٚمح  ,وإن يم٤من صدو ًىم٤م  ,ومٚمٞمس ُمـ احل َّٗم٤مظ ِ
اعمت٘مٜملم ،واحلدي٨م
َ
همػمه ُمـ اًم ِّث٘م٤مت ،ورواه قمـ قمٌد اهلل سمـ
ُمٕمروف ُمـ رواي٦م أيب ص٤مًمح قمـ أيب هريرة،
َ
ومخ٤مًمػ َ
اًمتٗمرد ُمدقم٤مة ًمالؾمتٖمراب-
وشمٗمر َد سمذًمؽ ،وُمثؾ هذا ُّ
راومع قمـ أيب هريرةَّ ،
إن رواي َ٦م اإلُم٤مم ُمًٚم ٍؿ ًمف ,ذم اًمِمقاهد  ,سمٕمد طمدي٨م ُؾم َٝم ٍ
وىمد ي٘م٤ملَّ :
ٞمؾ إؿم٤مر ٌة إلقمالًمف-

( )1هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)637.1
( )0اًم٘مقل اعمًدَّ د ذم َّ
اًمذب قمـ ُمًٜمد أمحد ،اسمـ طمجر ،ط ،1اًم٘م٤مهرةُ ،مٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م1421 ،هـ( ،ص -)61
( )6اًممًمئ اعمّمٜمققم٦م ،اًمًٞمقـمل ،حت٘مٞمؼ :صالح قمقيْم٦م ،ط ،1سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م1418 ،هـ-)133.0( ،
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ِ
أىمره قمغم هذا اًمٜم٘مد:
وٓ أرى ً
اًمرواي٦م -وىمد َّ
وضمٝم٤م ًمٚمتِمٜمٞمع قمغم اسمـ طم ٌَّ٤من ذم إقمالًمف هلذه ِّ
اسمـ ـم٤مهر اًم َ٘مٞمناين( ،)1واسمـ اجلقزي(-)0
اًمذهٌل ٟمٗمًف ذم "شمٚمخٞمص اعمقوققم٤مت"" :احلدي٨م قمغم ذط ُمًٚمؿ ،وًمٙمٜمَّف
سمؾ ىم٤مل
ُّ
ُُمٜمٙمَر"(-)6
اًمِم٤مهد اًمث٤مينُ :م٤م رواه اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم( ،)4واًمٓمح٤موي ذم ُمِمٙمؾ أصم٤مر(،)3
ٍ
ٍ
حمٛمد ،قمـ اسمـ
ُمٕملم ،ىم٤مل :طمدَّ صمٜم٤م طمج٤مج سمـ
واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ إوؾمط(ُ ،)3مـ ـمريؼ اسمـ
ٍ
طمٚمٞمػ ذم سمٜمل
ضمري٩م ،ىم٤مل :أظمؼمين حمٛمد سمـ احل٤مرث ،ىم٤مل :ىمدم رضم ٌؾ ُي٘م٤مل ًمف :أسمق قمٚم٘مٛم٦م ,
ٌ
وقمكم إزدي-
ه٤مؿم ٍؿ  ،,ومتت٤مسمٕم٧م إًمٞمف أٟم٤م
ٌ
أن ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م هريرة ،ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺَّ :
ومٙم٤من ممَّ٤م طمدَّ صمٜم٤م ْ
(إن ُمـ أذاط
ُّ
صمٞم٤مب يم٠مومقاج
وخيقن إُملم ،وشمٔمٝمر
واًمِم ّح ،وي١ممتَـ اخل٤مئـ،
اًمً٤مقم٦م :أن ئمٝمر اًم ُٗمحش
ٌ
َّ
قم٤مري٤مت ،ويٕمٚمق اًمتحقت اًمققمقل)-
يم٤مؾمٞم٤مت
اًمًحر ،يٚمًٌٝم٤م ٟمً٤م ٌء
ٌ
ٌ
ِّ
ٍ
ورب اًمٙمٕمٌ٦م-
أيمذاك ي٤م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ؾمٛمٕمتَف ُمـ طم ٌِّل رؾمقل اهلل ﷺ؟ -ىم٤ملٟ :مٕمؿ ِّ
اًمرضم٤مل ،وأهؾ اًمٌٞمقشم٤مت اًمٖم٤مُمْم٦مُ ،يرومٕمقن ومقق
ىمٚم٧م :وُم٤م اًمتحقت اًمققمقل؟ -ىم٤ملُ " :ومًقل ِّ
ص٤محلٞمٝمؿ ،وأهؾ اًمٌٞمقشم٤مت اًمّم٤محل٦م"-
ىم٤مل اهلٞمثٛمل" :طمدي٨م أيب هريرة وطمدَ ه ذم اًمّمحٞمح سمٕمْمف ،ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح،
همػم حمٛمد سمـ احل٤مرث سمـ ؾمٗمٞم٤من ،وهق صم٘م٦م"(-)8
وىم٤مل اًمٓمح٤موي قمـ أيب قمٚم٘مٛم٦م" :إٟمَّف ُِمـ ِضم َّٚم٦م اًمت٤مسمٕملم"-

( )1شمذيمرة احل َّٗم٤مظ ،اسمـ اًم٘مٞمناين ،حت٘مٞمؼ :محدي اًمًٚمٗمل ،دار اًمّمٛمٞمٕمل ،ط1413 ،1هـ( ،ص )101
( )0اعمقوققم٤مت ،اسمـ اجلقزي ،حت٘مٞمؼٟ :مقر اًمديـ سمـ ؿمٙمري ،ط ،1اًمري٤مض ،دار أوقاء اًمًٚمػ1417 ،هـ-)620.6( ،
( )6شمٚمخٞمص يمت٤مب اعمقوققم٤مت ،اًمذهٌل ،حت٘مٞمؼ :ي٤مه سمـ إسمراهٞمؿ ،ط ،1اًمري٤مضُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمد1410 ،هـ( ،ص -)073
( )4اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم (-)30.0
( )3ذح ُمِمٙمِؾ أصم٤مر ،اًمٓمح٤موي ،حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ،ط ،1سمػموتُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م1413 ،هـ-)80.12( ،
( )3اعمٕمجؿ إوؾمط ( ،)007.1ورواه قمـ أمحد سمـ سمِمػم اًمٓمٞم٤مًمز-
( )8جمٛمع اًمزوائد ،اهلٞمثٛمل ،حت٘مٞمؼ :طمً٤مم اًمديـ اًم٘مدد ،سمػموت ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب-)608.8( ،
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وىم٤مل قمٌد احلؼ اإلؿمٌٞمكم (371هـ)" :أسمق قمٚم٘مٛم٦م هذا شم٤مسمٕمل ضمٚمٞمؾ ،ؾمٛمع أسم٤م هريرة
وقمثامن وقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ،ؾمٛمع ُمٜمف قمٌد اهلل سمـ قمٌٞمد سمـ قمٛمػم وحمٛمد سمـ احل٤مرث وقمكم
إزدي ويٕمغم سمـ قمٓم٤مء وزهرة سمـ ُمٕمٌد ،ذيمر ذًمؽ اًمٓمح٤موي ذم أطم٤مدي٨م صح٤مح ،وذيمر أٟمف
وزم ىمْم٤مء إومري٘مٞم٦م ذم أي٤مم سمٜمل أُمٞم٦م ،وذيمره أسمق طم٤مشمؿ وىم٤مل :أطم٤مدي٨م أيب قمٚم٘مٛم٦م صح٤مح"(-)1
ٍ
أويس ،طمدَّ صمٜمل زومر سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أردك ،قمـ
ورواه اسمـ طم ٌَّ٤منُ ،مـ ـمريؼ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب
ٍ
ضمٌػم قمـ أيب هريرة ،قمـ رؾمقل اهلل ﷺ أٟمَّف ىم٤مل:
حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ واًمٌ٦م ،قمـ ؾمٕمٞمد سمـ
ٍ
وخيقن إُملم ،وي١ممتَـ
"واًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده ٓ ،شم٘مقم اًمً٤مقم٦م طمتك ئمٝمر اًم ُٗمحش واًمٌخؾَّ ،
اخل٤مئـ ،وهيٚمؽ اًمققمقل ،وشمٔمٝمر اًمتحقت"-
ىم٤مًمقا :ي٤م رؾمقل اهلل ،وُم٤م اًمققمقل واًمتحقت؟ ىم٤مل" :اًمققمقل :وضمقه اًمٜم٤مس وأذاومٝمؿ،
واًمتحقت :اًمذيـ يم٤مٟمقا حت٧م أىمدام اًمٜم٤مسُ ٓ ،يٕمٚمؿ هبؿ"(-)0
وؾمٜمده وٕمٞمػ :وم٢مؾمامقمٞمؾ سمـ أيب أويس ،ومٞمف ًملم,يمام ىم٤مل اًمذهٌل -)6(,وحمٛمد سمـ
ً
وذيمره
شمٕمديال،
ضمرطم٤م وٓ
شمرمجف اًمٌخ٤مري واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم يمت٤م َسمٞمٝمام( ،)4ومل يذيمُرا ومٞمف
ؾمٚمٞمامنَ ،
ً
َ
اسمـ طم ٌَّ٤من ذم اًم ِّث٘م٤مت ،ومل يذيمر قمٜمف راو ًي٤م إٓ زومر سمـ قمٌد اًمرمحـ ،مل يق ِّصم٘مف أطمدٌ همػم اسمـ طم ٌَّ٤من-
وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم مل يًٛمع ُمـ أيب هريرة(-)3
ىم٤مل اهلٞمثٛمل(728هـ)" :رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط ،وومٞمف حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ واًمٌ٦م ،ومل
ِ
أقمرومف ،وسم٘م َّٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت"(-)3

( )1إطمٙم٤مم اًمٙمؼمى ،قمٌد احلؼ إؿمٌٞمكم ،حت٘مٞمؼ :طمًلم سمـ قمٙم٤مؿم٦م ،ط ،1اًمري٤مضُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمد1400 ،هـ-)346.4( ،
( )0صحٞمح اسمـ طم ٌَّ٤من ( ،)3744وو َّٕمػ إؾمٜم٤م َده اعمح ِّ٘مؼ-
(ُ )6مٞمزان آقمتدال (-)000.1
( )4اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ( ،)07.1اجلرح واًمتٕمديؾ (-)037.8
( )3ىم٤مل اًمدوري ذم اًمت٤مريخ ،حت٘مٞمؼ أمحد حمٛمد ٟمقر ؾمٞمػ ،طُ ،1مٙم٦مُ ،مريمز اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل1600 ،هـ" :)84.4( ،ىمٚم٧م
ًمٞمحٞمك سمـ ُمٕملم :ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ًم٘مل أسم٤م هريرة؟ ىم٤مل :ىمد روى هٙمذا قمٜمف ،ومل يّمح زم أٟمف ؾمٛمع ُمـ أيب هريرة"-
( )3جمٛمع اًمزوائد (-)603.8
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اًمِم٤مهد اًمث٤مًم٨مُ :م٤م رواه اإلُم٤مم أمحد( ،)1واسمـ إقمرايب( ،)0واًمٓمؼماين( ،)6واحل٤ميمؿ(ُ ،)4مـــ
سمجػم ،قمـ ؾم َّٞم ٍ
ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ ٍ
٤مر اًمِم٤مُمل( ،)3قمـ أيب أُم٤مُم٦م ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺَ ( :يٙمُق ُن ِذم
خ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اًمزُم ِ
٤من ِر َضم ٌ٤مل َُم َٕم ُٝم ْؿ َأ ْؾمٞمَ ٌ
َ٤مب ا ًْمٌَ َ٘م ِرَ ،ي ْٖمدُ و َن ِذم َؾم َ
ط اهللِ،
٤مط َيم َ٠م َّهنَ٤م َأ ْذٟم ُ
َهذه ْإُ َُّم٦م ِذم آظم ِر َّ َ
وطم َ
قن ِذم َهم َْمٌِ ِف)-
َو َي ُر ُ
شمٗمرد سمف :قمٌد اهلل سمـ
ىم٤مل اًمٓمؼماينُ ٓ" :ي َ
روى هذا احلدي٨م قمـ أيب أُم٤مُم٦م إٓ هبذا اإلؾمٜم٤مدَّ ،
ٍ
سمجػم"" -ىم٤مل طمرب سمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،وقمٌ٤مس اًمدُّ وري قمـ حيٞمك سمـ ُمٕملم ،وأسمق
داود( ،)3وأسمق طم٤مشمؿ :صم٘م٦م"(-)8
وأور َده اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت( ،)7وقم٤م َسمف اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ؛ خلَ ْٚمٓمِف سملم قمٌد اهلل سمـ
سمجػم هذا ،وقمٌد اهلل سمـ سمجػم اًمّمٜمٕم٤مين-
همٚمط اسم ُـ اجلقزي ذم شمْمٕمٞمٗمف ًمٕمٌد اهلل سمـ ٍ
سمجػم؛ َّ
ىم٤مل اسمـ طمجر (730هـ)" :وىمد َ
وم٢من قمٌد
ٍ
ٍ
ُمٕملم وأسمق داود وأسمق
سمٍميَ ---و َّصم َ٘مف أمحد واسمـ
سمجػم اعمذيمقر ---يٙمٜمك أسم٤م محران
اهلل سمـ
ٌ

( )1اعمًٜمد (-)00132
( )0اعمٕمجؿ ،اسمـ إقمرايب ،حت٘مٞمؼ قمٌد اعمحًـ احلًٞمٜمل ،دار اسمـ اجلقزي ،ط1417 ،1هـ)0140( ،
( )6اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ،اًمٓمؼماين ،حت٘مٞمؼ محدي اًمًٚمٗمل ،ط ،0اعمديٜم٦مُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ1424 ،هـ ،)038.7( ،وإوؾمط
(-)038.3
( )4اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ،احل٤ميمؿ اًمٜمٞمً٤مسمقري ،حت٘مٞمؼُ :مريمز اًمٌحقث سمدار اًمت٠مصٞمؾ ،ط ،1اًم٘م٤مهرة ،اًمت٠مصٞمؾ1463 ،هـ
1463هـ (-)177.7
( )3هق ؾم َّٞم٤مر ُمقمم سمٜمل أُمٞم٦م اًمِم٤مُمل ،يروي قمـ أيب أُم٤مُم٦م واسمـ قم ٌَّ٤مس ،وأيب اًمدرداء ،وروى قمٜمف ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل وقمٌد اهلل سمـ
اًم٘مرر ،ذيمره اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ( ،)132.4وؾمٙم٧م قمٜمف ،وذيمره اسمـ
سمجػم ،وهق ُمقمم ظم٤مًمد سمـ يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م
ّ
ؾمٞم٤مر
طم ٌَّ٤من ذم اًم ِّث٘م٤مت ( ،)663.4وذيمره ً
أيْم٤م اسمـ ظمٚمٗمقن ذم يمت٤مب اًم ِّث٘م٤مت -ىم٤مل اًمؽمُمذي" :ؾم٠مًم٧م حمٛمدً ا وىمٚم٧م ًمفُ :مـ ٌ
ؾمٞم٤مر ُمقمم سمٜمل ُمٕم٤موي٦م أدرك أسم٤م أُم٤مُم٦م وروى قمٜمف ،وروى قمـ أيب إدريس
هذا اًمذي روى قمـ أيب أُم٤مُم٦م؟ -ىم٤مل :هق
ٌ
ٍ
ٍ
سمجػم" -اًمٕمٚمؾ اًمٙمٌػم ًمٚمؽمُمذي (ص  ،)033وذم اًمٙم٤مؿمػ
ؾمٞم٤مر :ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل ،وقمٌد اهلل سمـ
اخلقٓين ،وروى قمـ
(ُ " :)483.1و ِّصمؼ" ،وذم اًمت٘مري٥م (ص " :)030صدوق" ،ويٜمٔمر :إيمامل هتذي٥م اًمٙمامل (-)102.3
( )3هق اًمٓمٞم٤مًمز ،يمام َّسملم ذًمؽ ُمٖمٚمٓم٤مي ذم إيمامل هتذي٥م اًمٙمامل (-)032.8
( )8هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل (-)600.14
( )7اعمقوققم٤مت (-)612.6
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ٍ
اًم٘م٤مص اًمّمٜمٕم٤مين،
سمجػم
طم٤مشم ٍؿ---وإٟمَّام ىم٤مل اسمـ طم ٌَّ٤من ُم٤م ٟم٘م َٚمف اسمـ اجلقزي قمٜمف ذم قمٌد اهلل سمـ
ّ
يٜمٗمرد سمف قمٌد اهلل سمـ ُسم ٍ
وائؾ ---ومل ِ
ٍ
جػم اعمذيمقر؛ وم٘مد رويٜم٤مه ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم
اًمذي يٙمٜمك أسم٤م
ٍ
ذيح ،صمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ
أيْم٤م ،ىم٤مل :صمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ محزة ،صمٜم٤م طمٞمقة سمـ
ًمٚمٓمؼماين ً
قمٞم٤مش ،قمـ ذطمٌٞمؾ سمـ ُمًٚم ٍؿ ،قمـ أيب أُم٤مُم٦م ،ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ﷺ ي٘مقل :يٙمقن ذم
ذ ٌط ،يٖمدون ذم همْم٥م اهلل ويروطمقن ذم ؾمخط اهلل ،وم٢م َّي٤مك أن شمٙمقن ُمٜمٝمؿ-
آظمر اًمزُم٤من ُ َ
وهذا إؾمٜم٤م ٌد صحٞمح؛ َّ
ٕن رواي٦م إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞم٤مش قمـ اًمِم٤مُم ِّٞملم ىمق َّي ٌ٦م ،وذطمٌٞمؾ
ؿم٤مُمل"( -)1وشمٕم َّ٘مٌف حم ِّ٘م٘مق اعمًٜمد(َّ )0
سم٠من ومٞمف أمحد سمـ حيٞمك سمـ محزة اًمدُمِم٘مل ,ؿمٞمخ اًمٓمؼماين ومٞمف,
ٌ
شمرضمؿ ًمف احل٤مومظ ذم ًمً٤من اعمٞمزان ،وم٘م٤ملً" :مف ُمٜم٤ميمػم ،ىم٤مل أسمق أمحد احل٤ميمؿ :ومٞمف ٟمٔمر ،وطمدَّ ث قمٜمف
أسمق اجلٝمؿ اعمِمٖمراين سمٌقاـمٞمؾ" ،وذيمر ُمٜمٝم٤م طمدي َثلم-
ؾمٛمٕم٧م أسم٤م اجلٝمؿ ،وؾم٠مًمتُف قمـ طم٤مل
قمكم أٟمَّٜمل
ُ
صمؿ ىم٤مل" :ىم٤مل احل٤ميمؿ أسمق أمحد :اًمٖم٤مًم٥م َّ
أمحد سمـ حمٛمد ،وم٘م٤مل :ىمد يم٤من يمؼم ،ومٙم٤من يٚم َّ٘مـ ُم٤م ًمٞمس ُمـ طمديثف ومٞمتٚم َّ٘مـ"(-)6
وىم٤مل ذم شمرمج٦م أسمٞمف" :ىم٤مل اسمـ طم ٌَّ٤من ذم اًم ِّث٘م٤مت :هق صم٘م٦م ذم ٟمٗمًفُ ،يتَّ٘مك ُمـ طمديثف ُم٤م رواه
وم٢مهنام يم٤مٟم٤م ُيدْ ِظمالن قمٚمٞمف َّ
يمؾ رء"(-)4
قمٜمف أمحد سمـ حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ محزة وأظمقه قمٌٞمد؛ َّ
ٍ
قمدي،,
اًمِم٤مهد اًمراسمع :روى اسمـ أيب اًمدُّ ٟمٞم٤مُ ،مـ ـمريؼ راؿمد سمـ وردان ُ,م١م ِّذن سمٜمل
ٍ
ٍ
لم َيدَ ِي
ُم٤مًمؽ ،قمـ أٟمس سمـ
ىم٤مل :أظمؼمين ُمقمم ٕٟمس سمـ
ُم٤مًمؽ ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺَ ( :سم ْ َ
خ ِ
ِ
٤مط َأ ُْم َث ُ٤مل َأ ْذٟم ِ
َ٤مب ا ًْم ٌَ َ٘م ِرَ ،ي ْٖمدُ َ
ـج َال ِو َزةُ ،سمِ َ٠م ْي ِدهيِ ْؿ ِؾم َٞم ٌ
ون ِذم َؾم َ
ط اهلل،
اًمً٤م َقم٦م َىم ْق ٌمُ ،ي َ٘م ُ٤مل َهل ُ ُؿ :ا ًْم َ
َّ
َو َي ْر ِضم ُٕمق َن ِذم َهم َْمٌِ ِف ،إِ َّن َأ ْه َق َن َُم٤م ُي َ٘م ُ٤مل َهل ُ ْؿ َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦مَ :و ُٕمقا َأ ْؾم َقا َـمٙم ُْؿ)(-)3

( )1اًم٘مقل اعمًدَّ د ذم َّ
اًمذب قمـ ُمًٜمد أمحد (ص -)60
(ُ )0مًٜمد أمحد (-)437.63
(ً )6مً٤من اعمٞمزان (-)332.1
(ً )4مً٤من اعمٞمزان (-)388 .8
( )3إهقال ُ,مقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدُّ ٟمٞم٤م ،,قمٌد اهلل سمـ حمٛمد ،حت٘مٞمؼ :وم٤موؾ احلامدة ،ط ،1اًمري٤مض ،دار أـمٚمس اخلياء،
1466هـ-)306.1( ،
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وؾمٙم٧م
ذيمره اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم،
َ
وؾمٜمدَ ه وٕمٞمػ؛ جلٝم٤مًم٦م ُمقمم أٟمس ،وراؿمد َ
وذيمره اسمـ طم ٌَّ٤من ذم اًم ِّث٘م٤مت-
قمٜمف ،ويمذا اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ،
َ
وًمف ؿم٤مهد قمٜمد اعمح٤مُمكم ذم "أُم٤مًمٞمف" ُمـ ـمريؼ روح سمـ قمٌد اًمقاطمد( ،)1ىم٤مل :طمدصمٜم٤م
ٍ
ُمٕمٛمر ،قمـ ىمت٤مدة ،قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب احلًـ ،قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ َؾم ُٛمرة،
ُمقؾمك سمـ أقملم ،قمـ
ذيمر رؾمقل اهلل ﷺ اجلالوزة ،وم٘م٤ملُ ( :ي٘م٤مل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :وٕمقا أؾمقا َـمٙمؿ ،وادظمٚمقا
ىم٤ملَ :
اًمٜم٤مر)(-)0
وروح سمـ قمٌد اًمقاطمد اًمِم٤مُمل ،ىم٤مل قمٜمف أسمق طم٤مشمؿً" :مٞمس سم٤معمت٘مـ روى أطم٤مدي٨م ومٞمٝم٤م
َصٜمْ َٕم٦م"( -)6وىم٤مل اًمدوٓيب" :وأسمق حيٞمك روح سمـ قمٌد اًمقاطمدُ :مٜمٙمر احلدي٨م"( -)4وىم٤مل اًمذهٌل:
"ًملم احلدي٨م"(-)3
اًمِم٤مهد اخل٤مُمس :طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ﷺ ي٘مقل( :ؾمٞمٙمقن
اًمرطم٤مل( ،)3يٜمزًمقن قمغم أسمقاب اعمًجدٟ ،مً٤مؤهؿ
ذم آظمر أ َُّمتل رضم٤مل يريمٌقن قمغم هوج يم٠مؿمٌ٤مه ِّ
وم٢مهنـ ُمٚمٕمقٟم٤متًَ ،م ْق
ُقهـ
يم٤مؾمٞم٤مت
ٌ
ٌ
َّ
قم٤مري٤مت ،قمغم رؤوؾمٝمؿ يم٠مؾمٜمٛم٦م اًم ٌُخ٧م اًمٕمج٤مف ،ا ًْم َٕمٜم َّ
٤مؤيم ُْؿ ٟمِ ًَ٤م َء ُه ْؿ ،يم ََام َخي ِْد ُْمٜمَٙم ُْؿ ٟمِ ًَ٤م ُء ْإُ َُم ِؿ َىم ٌْ َٚم ُٙم ْؿ)(-)8
يمَ٤مٟم ْ
َ٧م َو َرا َءيم ُْؿ ُأ َُّم ٌ٦م ُِم َـ ْإُ َُم ِؿ َخلَدَ ُْم َـ ٟمِ ًَ ُ
ِ
اًمّمدَ ّذم وأيب قمٌد
وُمداره قمغم :قمٌد اهلل سمـ قم َّٞم٤مش اًم٘متٌْ٤مين ،يرويف قمـ أسمٞمف ،قمـ قمٞمًك سمـ هالل َّ
اًمرمحـ احلُ ٌُ ّكم ،قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو-
ُ
شمٗمرد سمف
روى هذا
ىم٤مل اًمٓمؼماينُ ٓ" :ي َ
احلدي٨م قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو إٓ هبذا اإلؾمٜم٤مدَّ ،
قمٌد اهلل سمـ قم َّٞم٤مش"-

( )1شمّمحػ ذم اًمٙمُٜمك وإؾمامء ًمٚمدَّ وٓيب ( )1178.6إمم" :روح سمـ قمٌٞمد"-
( )0أُم٤مزم اعمح٤مُمكم رواي٦م اسمـ ُمٝمدي اًمٗم٤مرد (ص-)30 :
( )6اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ (-)400 .6
( )4اًمٙمُٜمك وإؾمامء ًمٚمدَّ وٓيب (-)1174.6
( )3اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء (-)064.1
يم٤مًمنج ًمٚمٗمرس-
( )3مجع ْ
رطمؾ ،وهل ًمإلسمؾ َّ
( )8رواه اإلُم٤مم أمحد ( ،)8276واسمـ طم ٌَّ٤من ( ،)3836واًمٓمؼماين ذم إوؾمط ( )0661واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك (-)177.7
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اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ  ،,وم٘مد و َّٕمٗمف أسمق داود
ىم٤مل اًمذهٌل (847هـ)" :وقمٌدُ اهلل  ,وإن يم٤من ىمد
َّ
واًمٜمًَّ٤مئل ،وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ :هق ىمري٥م ُمـ اسمـ هلٞمٕم٦م ،وىم٤مل اسمـ يقٟمسُ :مٜمٙمر احلدي٨م-
احل٤مومظ اسمـ طمجرَّ :
ُ
ُمًٚمام إٟمَّام أظمرج ًمف ذم اًمِمقاهد ٓ ذم إصقل(-)1
أن
وىمد َّسملم
ً
ٌ
وؾمٌؼ َّ
ُمقىمقف قمٚمٞمف ،يمام هق قمٜمد اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م-
حمٗمقظ
أن هذا
ٌ
إهائٞمكم َ
واحل٤مصؾ :اًم٘مقل َّ
أظمذه٤م قمٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م  ,يم٠ميب هريرة
اًمرواي٦م
سم٠من :أصؾ هذه ِّ
ٌّ
اًمرواة ومروم َٕمٝم٤م ًمٚمٜمٌل ﷺ؛ ٌ
ىمقل وضمٞمف-
وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ,وأظمٓم٠م سمٕمض ُّ
واًم٘مقل َّ
اًمرواي٦م حمٗمقفم٦م ُمرومققم٦م ،وحمٗمقفم٦م ُمـ ىمقل سمٕمض قمٚمامء أهؾ اًمٙمت٤مب ،وهل ُمـ
سم٠منِّ :
ؼم اًمذي ذم ذيٕمتٝمؿ ،وىمد شمٙمقن هذه ُمـ إُمقر اًمتل
إؿمٞم٤مء اًمتل َ
ؼم ذم ذيٕمتٜم٤م اخل َ
واومؼ اخل ُ
وطمذروهؿ ُمٜمٝم٤م؛ ِ
سم َّٞمٜمٝم٤م إٟمٌٞم٤م ُء اًمً٤مسم٘مقن ٕممٝمؿَّ ،
ًمٕم َٔمؿ ظمٓمره٤م ورضره٤م ,يمام هق طم٤مل اًمتقاومؼ
أيْم٤م ىمقل ًمف ٌّ
طمظ ُمـ اًمٜمٔمر-
سمٞمٜمٝمؿ ذم اًمتحذير ُمـ اًمدضم٤مل وومِتٜمتف,؛ ومٝمذا ً
ُمرومققم٤مَّ :
أن أطمدً ا ُمـ ٟم َّ٘م٤مد احلدي٨م اعمت٘مدُملم أو
إٓ أن اًمذي ي٘مقي اًم٘مقل سمٙمقٟمف حمٗمق ًفم٤م
ً
اعمت٠مظمريـ مل َّ
يٕمؾ رواي٦م ُمًٚمؿ سم٤مًمقىمػ ،ومٝمذه ىمريٜم٦م يم٤مومٞم٦م ًمؽمضمٞمح رواي٦م اًمرومع -واهلل أقمٚمؿ-


( )1هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ( ،)631.3ويٜمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( ،)411.13اًمٙم٤مؿمػ (ُ ،)631.1مٞمزان آقمتدال (،)430.0
خمتٍم اؾمتدراك اًمذهٌل قمغم اعمًتدرك ٓسمـ اعمٚم ّ٘مـ ،حت٘مٞمؼ :ؾمٕمد احلٛمٞمد وقمٌد اهلل اًمٚمحٞمدان ،ط ،1اًمري٤مض ،دار
اًمٕم٤مصٛم٦م1411 ،هـ-)6033.8( ،
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املبشح الجاٌ٘
فكْ اذتذٖح ٔدالالتْ
ٟمٌقي قمـ صٜمٗملم ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر مل يرهؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ؼم
ٌّ
ذم هذا احلدي٨م ظم ٌ
وصٜمػ ُمـ اًمٜمً٤مء ،وسمٞم٤من أسمرز صٗم٤مهتؿ-
صٜمػ ُمـ اًمرضم٤مل،
ذم قمٝمده،
ٌ
ٌ
وهذان اًمّمٜمٗم٤من فمٝمرا سمٕمد قمٝمد اًمٜمٌقة( ،)1وسمٚمغ فمٝمقرهؿ ُمداه ذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا-
ىم٤مل اًمٜمقوي (383هـ)" :هذا احلدي٨م ُمـ ُمٕمجزات اًمٜمٌقة ،وم٘مد وىمع هذان اًمّمٜمٗم٤من ومه٤م
ُمقضمقدان"(-)0
ٍ
وذم اعمٓم٤مًم٥م أشمٞم٦م سمٞم٤من أوص٤مف وأطمقال ِّ
صٜمػ ُمٜمٝمام-
يمؾ


املطمب األٔه
الظَمىَ ُٛوَ أصشاب الظُّمطٛ
َّ
وه١مٓء هؿ اًمّمٜمػ إول ،وىمد وصٗمٝمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘مقًمفَ ( :ىم ْق ٌم َُم َٕم ُٝم ْؿ
َ٤مب ا ًْم ٌَ َ٘م ِر َي ْ ِ
٤مط َيم َ٠م ْذٟم ِ
ي ُسم َ
ِؾم َٞم ٌ
اًمنمط وأقمقان اًمًٚمٓم٤من اعمتجؼميـ
َّ٤مس) ،وهؿ أصح٤مب ُّ
قن ِ َهب٤م اًمٜم َ
اًمًٞم٤مط ومٝمؿ همٚمامن وازم
اًمذيـ يذًمقن اًمٜم٤مس ويٕمذسمقهنؿ ،يمام ىم٤مل اًمٜمقوي" :وم٠مُم٤م أصح٤مب ِّ
اًمنمـم٦م"(-)6
ٖٔظتفاد وَ ٔصفّي الٕاسد يف اذتذٖح أوٕس:
 ,1أن هذا اًميب يٙمقن قمغم وضمف اًمٔمٚمؿ واًمٕمدوان-
وًمذا وصٗمٝمؿ ذم رواي٦م قمٌد اهلل سمـ راومع قمـ أيب هريرة سم٘مقًمفَ ( :ي ْٖمدُ و َن ِذم َهم َْم ِ
٥م اهللِ،
خ ِ
وطم َ
قن ِذم َؾم َ
ط اهللِ)-
َو َي ُر ُ

( )1وًمذا أورد قمدد ُمـ إئٛم٦م هذا احلدي٨م ذم دٓئؾ اًمٜمٌقةُ ،مٜمٝمؿ :أسمق ٟمٕمٞمؿ إصٌٝم٤مين (ص ،)348واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ
(،)360.3وىمقام اًمًٜم٦م إصٌٝم٤مين (ص-)004
( )0ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ،اًمٜمقوي ،ط ،0سمػموت ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب1600 ،هـ-)112.14( ،
( )6ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ ()102.18
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ِ
ٍ
ٍ
وُمت٤مسمٕم٦م اهلقى ،وٓ
سم٤مـمؾ
رضب ذم
ىم٤مل اسمـ هٌػمة (332هـ)" :هذا إٟمام يٜمٍمف إمم
اًميب ذم احلدود وٓ ذم اًمتٕمزير اًمنمقمل"(-)1
يتٜم٤مول هذا:
َ
اًمًٞم٤مط يِمٌف أن يٙمقن ًمٚمٔمٚمٛم٦م ُمـ
ىم٤مل اسمـ اجلقزي (308هـ)" :اإلؿم٤مرة سم٠مصح٤مب ِّ
اًمنمط"(-)0
أصح٤مب ُّ
َ
دظمقل اًمٜم٤مر-
اًمي َب ,سمٖمٞمً٤م وقمدواٟمً٤م ,هق اًمذي أوضم٥م هلؿ
 ,0أ َّن َّ
ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض (344هـ)" :حيتٛمؾ َّ
أن وضمقب اًمٜم٤مر هلؿ ُمـ أضمؾ فمٚمٛمٝمؿ وشمٕمذيٌٝمؿ
ًمًٞم٤مط وهمػمه٤م-
واؾمتٓم٤مًمتٝمؿ قمغم اًمٜم٤مس سم٤مًميب هبذه ا ِّ
ٍ
عمٕم٤مص ُأظمرى أوضمٌ٧م اًمٜم٤مر هلؿ ُمـ يمٗمرهؿ وهمػم ذًمؽَّ ،
وحيتٛمؾ َّ
وأن ذيمر
أن ذًمؽ
ؾمٞم٤مـمٝمؿ ورضهبؿ ىمّمد اًمقصػ ٓ ىمّمد قم َّٚم٦م اًمتٕمذي٥م سم٤مًمٜمَّ٤مر(-)4(")6
وآطمتامل إول هق اًمٔم٤مهر؛ ٕن شمرشمٞم٥م احلٙمؿ قمغم اًمقصػ ُيِمٕمر سم٤مًمٕمٚمِ َّٞم٦م-
ٍ
أقمامل
وسمقب قمٚمٞمف اسمـ طمٌ٤من" :ذيمر ٟمٗمل دظمقل اجلٜم٦م قمـ أىمقا ٍم سم٠مقمٞم٤مهنؿ ُمـ أضمؾ
ارشمٙمٌقه٤م"(-)3
ُمر هِم٤مم سمـ طمٙمٞمؿ سمـ طمزام قمغم ُأ ٍ
ٟم٤مس ُمـ إٟمٌ٤مط سم٤مًمِم٤مم ،ىمد
وقمـ قمروة سمـ اًمزسمػم ىم٤ملَّ :
ُأىمٞمٛمقا ذم اًمِمٛمس ،وم٘م٤ملُ :م٤م ؿم٠مهنؿ؟ -ىم٤مًمقاُ :طمًٌقا ذم اجلزي٦م!

(إن اهللَ ُي َٕم ِّذ ُب ا ًَّم ِذي َـ ُي َٕم ِّذ ُسم َ
وم٘م٤مل هِم٤مم :أؿمٝمد ًمًٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ﷺ ،ي٘مقلَّ :
َّ٤مس
قن اًمٜم َ

ِذم اًمدُّ ْٟم َٞم٤م)(-)3
( )1اإلومّم٤مح قمـ ُمٕم٤مين اًمّمح٤مح ،اسمـ هٌػمة ،حت٘مٞمؼ :وم١ماد قمٌد اعمٜمٕمؿ أمحد ،دار اًمٕم٤مصٛم٦م ،ط1463 ،1هـ-)117.7( ،
( )0يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم ،اسمـ اجلقزي ،حت٘مٞمؼ قمكم طمًلم اًمٌقاب ،ط ،1اًمري٤مض ،دار اًمقـمـ1417 ،هـ،
(-)338.6
( )6يمذا ذم اعمٓمٌقع ،ويٌدو زم أن اًمّمقابَّ " :
وأن ِذيم َْر ؾمٞم٤مـمٝمؿ ورضهبؿ سم٘مّمد اًمقصػ ٓ ،سم٘مّمد قم َّٚم٦م اًمتٕمذي٥م سم٤مًمٜمَّ٤مر"-
وي١ميد ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم إيمامل اإليمامل ًم ُ
فمٚمام هق اًمًٌ٥م ذم شمٕمذيٌٝمؿ سم٤مًمٜم٤مر،
أل ِّيب (" :)411.3حيتٛمؾ أن رضهبؿ اًمٜم٤مس ً
ِ
ٍ
رض ِهبؿ يم٤مًمّمٗم٦م واًمتٕمريػ هلؿ"-
وحيتٛمؾ أن شمٕمذيٌٝمؿ
عمٕم٤مص أظمر ُمـ يمٗمر وهمػمه ،وذيم ُْر َ ْ
( )4إيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ ،اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ،حت٘مٞمؼ حيٞمك إؾمامقمٞمؾ ،دار اًمقوم٤مء ،ط1410 ،1هـ-)330.3( ،
( )3صحٞمح اسمـ طمٌ٤من (-)322.13
( )3صحٞمح ُمًٚمؿ (-)0316
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وسمقب قمٚمٞمف أسمق قمقاٟم٦م اإلؾمٗمرايٞمٜمل (613هـ)" :سم٤مب :سمٞم٤من طمرُم٦م وضمف اإلٟمً٤من
وطمرُمتف ،وقم٘م٤مب ُمـ يٕمذسمف أو ي١مذيف"(-)1
وسمقب قمٚمٞمف اًمٜمقوي سم٘مقًمف" :سم٤مب اًمققمٞمد اًمِمديد عمـ َّ
قمذب اًمٜم٤مس سمٖمػم طمؼ"-
 ,6أن هذا اًمّمٜمػ ؾم ُٞمقضمد ذم هذه إُم٦م ٓ حم٤مًم٦م-
وىمد وضمد ه١مٓء ومٕم ً
ال ُمـ أزُمٜم٦م قمديدة ذم أُم٦م اإلؾمالم-
ىم٤مل أسمق اًمٕمٌ٤مس اًم٘مرـمٌل (333هـ)(" :ىمقًمف :صٜمٗم٤من ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر مل أرمه٤م) أي :مل
يقضمد ذم قمٍمه ُمٜمٝمام أطمدٌ ؛ ًمٓمٝم٤مرة أهؾ ذًمؽ اًمٕمٍم اًمٙمريؿ ،ويتْمٛمـ ذًمؽ :أن ذيٜمؽ
اًمّمٜمٗملم ؾمٞمقضمدان ،ويمذًمؽ يم٤من-
وم٢مٟمَّف ظم َٚمػ سمٕمد شمٚمؽ إقمّم٤مر ىمقم يالزُمقن اًمًٞم٤مط اعم١معم٦م اًمتل ٓ جيقز أن ُييب هب٤م ذم
ٍ
شمٕمزير ،شمٕمدوا اعمنموع ذم ذًمؽ ذم اًمّمٗم٦م
احلدود ىمّمدً ا ًمتٕمذي٥م اًمٜم٤مس ،وم٢من ُأُمروا سم٢مىم٤مُم٦م طمدٍّ أو
واعم٘مدار ،ورسمام أوم٣م هبؿ اهلقى وُم٤م ُضمٌٚمقا قمٚمٞمف ُمـ اًمٔمٚمؿ إمم هالك اعميوب أو شمٕمٔمٞمؿ
اًمنمط سم٤معمٖمرب"( -)0ىم٤مل اسمـ يمثػم (884هـ)" :وهذان اًمّمٜمٗم٤من ،ومه٤م
قمذاسمف ،وهذه أطمقال ُّ
سم٤مًمر َّضم٤مًم٦م واجل٤مٟمْدار َّي٦م( )6يمثػمون ذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا ،وُمـ ىمٌٚمف وىمٌؾ ىمٌٚمف
اجلالدون اًمذيـ يًٛمقن َّ
سمدهر"(-)4

(ُ )1مًتخرج أيب قمقاٟم٦م (-)72.02
( )0اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿ ،اًم٘مرـمٌل ،حت٘مٞمؼ :حمل اًمديـ ُمًتق ويقؾمػ سمديقي ،ط ،1دُمِمؼ ،دار اسمـ
يمثػم1418 ،هـ-)440 .3( ،
(ً " )6مٗمظ وم٤مرد إصؾ ،ؿم٤مع ذم اًمٕمٍم اعمٛمٚمقيمل ،وشمٕمٜمل ومئ٦م ُمـ اعمامًمٞمؽ شمتٌع اًمًٚمٓم٤من أو إُمػم ،وُمثٚمٝم٤م اخل٤مصٙمٞم٦م،
ويت٠مًمػ ًمٗمظ اجل٤مٟمدري٦م ُمـ (ضم٤من) وُمٕمٜم٤مه ؾمالح سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م ،و(دار) سمٛمٕمٜمك ممًؽ أي ممًؽ اًمًالح"ُ -مٕمجؿ إًمٗم٤مظ
اًمت٤مرخيٞم٦م ذم اًمٕمٍم اعمٛمٚمقيمل ،حمٛمد دمه٤من ،ط ،1دُمِمؼ ،دار اًمٗمٙمر1412 ،هـ( ،ص -)31 :وُمٜمٓم٘م٦م "اجلٜم٤مدري٦م"
ىمديام حلرس إُمػم ظم٤مص٦م-
اعمٕمرووم٦م اًمٞمقم حمروم٦م ُمـ هذا اًمٚمٗمظ اًمٗم٤مردً ،مٙمٜمٝم٤م سم٤معمٕمٜمك ذاشمف ،إذ يم٤مٟم٧م ً
( )4اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ،اسمـ يمثػم ،حت٘مٞمؼ :قمٌداهلل اًمؽميمل ،ط ،1اًم٘م٤مهرة ،دار هجر1417 ،هـ-)621.0( ،
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ىم٤مل اسمـ هٌػمة (332هـ)" :وإذا يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد ذيمر َّ
أن هذا ُمـ
وصػ أهؾ اًمٜم٤مر؛ إذا يم٤من رض ًسم٤م ًمٚمٜم٤مس سم٤مًمًٞم٤مط؛ ومٙمٞمػ ذم رضهبؿ سم٤مًمٕميص اًمتل قمغم ُمث٤مل
أقمٛمدة اًمٗمً٤مـمٞمط واًمًٞمقف؟!"(-)1


املطمب الجاٌ٘
الٍظا ٞاملتربدات
وصٗمٝمـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمثالث صٗم٤مت( :يم٤مؾمٞم٤مت
وهؿ اًمّمٜمػ اًمث٤مين ،وىمد
َّ
قم٤مري٤مت)ُ( ،م٤مئالت ممٞمالت)( ،رؤوؾمٝمـ يم٠مٟمًٛم٦م اًمٌخ٧م اعم٤مئٚم٦م) ،وومٞمام يكم سمٞم٤من ُمٕم٤مين هذه
إوص٤مف-
الٕصف األٔه :اٌظا ْٞناطٗاتْ عاسٖاتْ).
ٍ
ُمٕم٤من ًمٚمٛمراد هبذيـ اًمٚمٗمٔملم ،وهل:
وذيمر اًمٕمٚمامء قمدة
ٍ
ٍ
ومٝمـ
أضمً٤مدهـ
إول :أهن َّـ اًمٜمً٤مء اًماليت يًؽمن
سمثٞم٤مب رىمٞم٘م٦م شمّمػ ُم٤م حتتٝم٤م(َّ " ،)0
َّ
قم٤مري٤مت ذم احل٘مٞم٘م٦م"(-)6
يم٤مؾمٞم٤مت ذم فم٤مهر إُمر
ٌ
ٌ
ىم٤مل اًمٌ٤مضمل (484هـ)" :ىم٤مل قمٞمًك سمـ ديٜم٤مر شمٗمًػم ىمقًمف (يم٤مؾمٞم٤مت قم٤مري٤مت) ىم٤مل:
وهـ قم٤مري٤مت؛ ٕن شمٚمؽ اًمثٞم٤مب ٓ
سمٚمًٌٝمـ شمٚمؽ اًمثٞم٤مب،
ومٝمـ يم٤مًمٙم٤مؾمٞم٤مت
َّ
َّ
يٚمًٌـ صمٞم٤م ًسم٤م رىم٤م ًىم٤مَّ ،
شمقاري ُمٜمٝمـ ُم٤م يٜمٌٖمل هل َّـ أن يًؽمٟمف ُمـ أضمً٤مدهـ"(-)4

( )1اإلومّم٤مح قمـ ُمٕم٤مين اًمّمح٤مح (-)117.7
( )0يٜمٔمر :أدب اًمٜمً٤مء ًمٕمٌد اعمٚمؽ سمـ طمٌٞم٥م ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اعمجٞمد شمريمل ،ط ،1سمػموت ،دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل1410 ،هـ،
(ص ،)014 :يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم ( ،)338.6اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ ،اعم٤مزري ،حت٘مٞمؼ حمٛمد اًمِم٤مذزم
اًمٜمٞمٗمر ،اًمدار اًمتقٟمًٞم٦م ًمٚمٜمنم ،ط1077 ،0م ،)631.6( ،اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿ ( ،)440.3ذح
اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ (-)112.14
( )6اًمٖمريٌلم ذم اًم٘مرآن واحلدي٨م ،أسمق قمٌٞمد اهلروي ،حت٘مٞمؼ :أمحد ومريد اعمزيدي ،طُ ،1مٙم٦مُ ،مٙمتٌ٦م ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤مز،
1410هـ-)1366.3( ،
( )4اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٠م ،اًمٌ٤مضمل ،ط ،1اًم٘م٤مهرةُ ،مٓمٌٕم٦م اًمًٕم٤مدة1660 ،هـ-)004.8( ،
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يم٤مؾمٞم٤مت ذم اًمٗمٕمؾ
وىم٤مل اسمـ رؿمد (302هـ)" :إذا ًمًٌـ ُم٤م يّمٗمٝمـ وٓ يًؽمهـ ،ومٝم َّـ
ٌ
قم٤مري٤مت ذم احلٙمؿ واعمٕمٜمك"(-)1
وآؾمؿ،
ٌ
اًمث٤مين :أهن َّـ يٚمًٌـ صمٞم٤م ًسم٤م شمٙمِمػ سمٕمض أضمً٤مدهـ ،ومتُٔمٝمر إ َُّم٤م اًمّمدر أو اًمً٤مق أو ُم٤م هق
يم٤مؾمٞم٤مت سم٤مقمتٌ٤مر ُم٤م ؾمؽمن ُمـ أضمً٤مدهـ ،قم٤مري٤مت سم٤مقمتٌ٤مر ُم٤م اٟمٙمِمػ
أقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ ،ومٝم َّـ
ٌ
ُمٜمٝم٤م(-)0
ىم٤مل أسمق قمٌٞمد أمحد اهلروي (421هـ)" :يم٤مؾمٞم٤مت يٙمِمٗمـ سمٕمض ضمًدهـ ويرؾمٚمـ اخلُ ُٛمر
ًمٌ٤مؾمٝمـ مجٞمع
ُمـ ورائٝمـ ومتٜمٙمِمػ صدورهـ ،ومٝمـ يم٤مؾمٞم٤مت قم٤مري٤مت إذا يم٤من ٓ َي ُ
ًؽم ُ
أضمً٤مدهـ"(-)6
اًمث٤مًم٨م :أهن َّـ يٚمًٌـ اًمثٞم٤مب اًمً٤مشمرة اًمتل حتجؿ قمقراهتـ-
ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م (807هـ)" :وىمد ُوم ِّن ىمقًمف( :يم٤مؾمٞم٤مت قم٤مري٤مت) سم٠من شمٙمتز ُم٤م ٓ يًؽمه٤م
ومٝمل يم٤مؾمٞم٦م وهل ذم احل٘مٞم٘م٦م قم٤مري٦مُ ،مثؾ ُمـ شمٙمتز اًمثقب اًمرىمٞمؼ اًمذي يّمػ سمنمهت٤م؛ أو
اًمثقب اًمْمٞمؼ اًمذي يٌدي شم٘م٤مـمٞمع َظم ْٚم ِ٘مٝم٤م ُمثؾ قمجٞمزهت٤م وؾم٤مقمده٤م وٟمحق ذًمؽ ،وإٟمام يمًقة اعمرأة
ُم٤م يًؽمه٤م ومال يٌدي ضمًٛمٝم٤م وٓ طمجؿ أقمْم٤مئٝم٤م ًمٙمقٟمف يمثٞم ًٗم٤م واؾم ًٕم٤م"(-)4
اًمراسمع " :يم٤مؾمٞم٤مت ذم اًمدٟمٞم٤م سم٠مٟمقاع اًمزيٜم٦م ُمـ احلرام وُم٤م ٓ جيقز ًمًٌف ،قم٤مري٤مت يقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م"(-)3

( )1اًمٌٞم٤من واًمتحّمٞمؾ ،اسمـ رؿمد ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد طمجل ،ط ،0سمػموت ،دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل1427 ،هـ-)140.0( ،
( )0يٜمٔمر :اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٠م ( ،)004.8شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم ،احلٛمٞمدي ،حت٘مٞمؼ :زسمٞمدة حمٛمد ،ط ،1اًم٘م٤مهرة،
ُمٙمتٌ٦م اًمًٜم٦م1413 ،هـ (ص ،)634 :اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ ( ،)631.6يمِمػ اعمِمٙمؾ ( ،)338.6اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ
شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿ ( ،)440.3ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ (-)112.14
( )6اًمٖمريٌلم ذم اًم٘مرآن واحلدي٨م (-)1366.3
( )4جمٛمقع اًمٗمت٤موى ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ ،جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد1413 ،هـ-)143.00( ،
( )3اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك وأُمقر أظمرة ،اًم٘مرـمٌل ،حت٘مٞمؼ :اًمّم٤مدق سمـ حمٛمد ،ط ،1اًمري٤مض ،دار اعمٜمٝم٤مج1403 ،هـ( ،ص:
-)718
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ٍ
ٍ
قم٤مري٦م يقم
يم٤مؾمٞم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م،
وًمذا أورد اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمٕمده ذم اعمقـم٠م طمدي٨م( :يمؿ ُمـ
اًم٘مٞم٤مُم٦م)(-)1
واظمت٤مر هذا اًم٘مرـمٌل (381هـ) وىم٤مل" :وهق اًمالئؼ هب َّـ ذم هذه إزُم٤من ،وظم٤مص ً٦م
ومٝمـ يم٤مؾمٞم٤مت سم٤مًمثٞم٤مب قم٤مري٤مت ُمـ اًمت٘مقى طم٘مٞم٘م٦م،
اًمِمٌ٤مب،
وم٢مهنـ يتزيـ وخيرضمـ ُمتؼمضم٤متَّ ،
َّ
فم٤مهرا وسم٤مـمٜمً٤م ،طمٞم٨م شمٌُدي زيٜمتٝم٤م ،وٓ شمٌ٤مزم سمٛمـ يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م ،سمؾ ذًمؽ ُم٘مّمقدهـ ،وذًمؽ
ً
ُمِم٤مهد ذم اًمقضمقد ُمٜمٝمـ ،ومٚمق يم٤من قمٜمدهـ ر ٌء ُمـ اًمت٘مقى عم٤م ومٕمٚم َـ ذًمؽ ،ومل يٕمٚمؿ أطمد ُم٤م
هٜم٤مًمؽ"(-)0
قمز ّ
قم٤مري٤مت ُمـ اًمِمٙمر(-)6
وضمؾ
اخل٤مُمس :أهن َّـ
ٌ
ٌ
يم٤مؾمٞم٤مت ُمـ ٟمٕمؿ اهلل ّ
ومٞمِمٛمؾ َّ
ُ
يمؾ ُمـ شمٚمٌس
واًمذي ئمٝمر :أن اعمراد سم٤محلدي٨م اعمرأ َة اعمتؼمضم َ٦م ذم ًمًٌٝم٤م وزيٜمتٝم٤م،
صمٞم٤م ًسم٤م رىمٞم٘م٦م ،أو حتجؿ قمقرهت٤م ،أو شمُٔمٝمر ؿمٞمئً٤م ُمٜمٝم٤م ،أو ُم٤م حيرم إفمٝم٤مره ُمـ زيٜمتٝم٤م ،وُمثؾ هذه هل
ذم احل٘مٞم٘م٦م قم٤مري٦م وإن يم٤مٟم٧م ذم اًمٔم٤مهر يم٤مؾمٞم ً٦م ًمٜمٗمًٝم٤م-
هلـ اًمٙمًقة صمؿ ٟمٗم٤مه٤م؛ ٕن طم٘مٞم٘م٦م آيمتً٤مء ؾمؽم اًمٕمقرة،
ىم٤مل اًمٓمٞمٌل (846هـ)" :أصمٌ٧م َّ
وم٢مذا مل يتح٘مؼ اًمًؽم ومٙم٠مٟمف ٓ ايمتً٤مء ،وُمٜمف ىمقل اًمِم٤مقمر(:)4
ٍ
ومٙم٠مهنؿ ُظمٚم٘مقا وُم٤م ُظمٚم٘مقا
عمٙمرُم٦م * َّ
ُظمٚم٘مقا وُم٤م ُظمٚم٘مقا ُ
ٍ
ومٙم٠مهنؿ ُرزىمقا وُم٤م ُرزىمقا"(-)3
ُرزىمقا وُم٤م ُرزىمقا َ
ؾمامح يد * َّ

( )1اعمقـم٠م (-)1642.3
( )0شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ،حت٘مٞمؼ :محد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش ،ط ،0اًم٘م٤مهرة ،دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م1674 ،هـ-)612.10( ،
( )6يٜمٔمر :اًمٖمريٌلم ذم اًم٘مرآن واحلدي٨م ( ،)1366.3شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم (ص ،)634 :اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ
( ،)631.6يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم ( ،)338.6ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ (-)112.14
( )4هق اسمـ رؿمٞمؼ اًم٘مػمواين (436هـ) ،يمام ٟمص قمغم ذًمؽ اعمًتٕمّمٛمل ذم اًمدر اًمٗمريد وسمٞم٧م اًم٘مّمٞمد (-)138.3
( )3اًمٙم٤مؿمػ قمـ طم٘م٤مئؼ اًمًٜمـ ،اًمٓمٞمٌل ،حت٘مٞمؼ :قمٌد احلٛمٞمد هٜمداوي ،طُ ،1مٙم٦مُ ،مٙمتٌ٦م ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤مز1418 ،هـ،
(-)0401.7

188
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم  ,اًمٕمدد اًمث٤مين 1441هـ0202 ,م

إقمداد :د -قمامر أمحد اًمّمٞم٤مصٜم٦م

طمدي٨م اًمٙم٤مؾمٞم٤مت اًمٕم٤مري٤مت دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م

وىم٤مل اًم٘مرـمٌل (333هـ)" :وٓ ُسمٕمد ذم إرادة اًم٘مدر اعمِمؽمك"(-)0()1
وأُم٤م اعمٕمٜمك اخل٤مُمس ومٝمق همػم ٍ
ُمراد ُمـ ًمٗمظ احلدي٨م –واهلل أقمٚمؿ ,وم٤محلدي٨م ورد ذم ؾمٞم٤مق
ٍ
صٜمػ ُمـ اًمٜمً٤مء سم٠موص٤مف شمتٕمٚمؼ سم٤مًمِمٙمؾ واعمٔمٝمر( ،)6واًم ُٕمري ُمـ ؿمٙمر اًمٜمٕمؿ ًمٞمس ُمـ
ذ ِّم
ذًمؽ ،وٓ يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف أٟمف مل يٙمـ ُمقضمق ًدا ذم اًمٕمٝمد اًمٜمٌقي-
وإن يم٤من واىمع طم٤مهل َّـ ُيّمدِّ ق ذًمؽ ،ومٝم َّـ قم٤مري٤مت ُمـ ؿمٙمر ٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمـ عم٘م٤مسمٚمتٝمـ هذه
اًمٜمٕمؿ سم٤معمٕمّمٞم٦م واًمتؼمج واًمًٗمقر-
الٕصف الجاٌ٘ :اواٟالتْ ممٗالتْ).
ٍ
ُمٕم٤من ًمٚمٛمراد هبذا اًمٚمٗمظ ،وهل:
وذيمر اًمٕمٚمامء قمدة
إولُ :م٤مئالت إمم اًمنم ،ممٞمالت ًمٚمرضم٤مل إمم آومتت٤من هب َّـ( ،)4ومٝم َّـ ُم٤مئالت قمـ اًمٕمٗم٦م
وآؾمت٘م٤مُم٦م ،ممٞمالت ًمٖمػمهـ إمم اًمنم واًمٗمً٤مد-
اًمث٤مينُ :م٤مئالت زائٖم٤مت قمـ ـم٤مقم٦م اهلل ،ممٞمالت :أي ُُمٕمٚمامت همػمهـ اًمدظمقل ذم ُمثؾ
ومٕمٚمٝمـ(-)3
ىم٤مل احلُ َٛمٞمدي (477هـ)" :أي :زائٖم٤مت قمـ اؾمتٕمامل ـم٤مقم٦م اهلل وُم٤م يٚمزُمٝمـ ُمـ طمٗمظ
همػمهـ اًمدُّ ظمقل ذم ُمثؾ ومٕمٚمٝمـُ ،ي٘م٤مل َأظمٌ٨م ومالن ومالٟمً٤م ومٝمق ُخمٌِْ٨م
اًمٗمروج ،وممٞمالت ُيٕم ِّٚمٛمـ
َّ
إِذا قم َّٚمٛمف اخلٌ٨م وأدظمٚمف ومٞمف"(-)3

(" )1اًم٘مدر اعمِمؽمكُ :م٤م سمف آؿمؽماك سملم إُمريـ اعمختٚمٗملم" -ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم ذم اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن ( ،)48.6ويٜمٔمر:
اًمٙمٚمٞم٤مت ٕيب اًمٌ٘م٤مء اًمٙمٗمقي (ص-)117 :
( )0اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿ (-)432.3
( )6سمقب قمٚمٞمف اإلُم٤مم ُم٤مًمؽُ" :م٤م يٙمره ًمٚمٜمً٤مء ًمًٌف ُمـ اًمثٞم٤مب"-
( )4يٜمٔمر :يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم (-)338.6
( )3يٜمٔمر :اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٠م ( ،)004.8شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم (ص ،)634 :اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ (،)631.6
يمِمػ اعمِمٙمؾ ( ،)338.6ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ (-)112.14
( )3شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم (ص-)634 :
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اًمث٤مًم٨م :أيُ :متٌخؽمات ذم ُمِمٞمتٝمـ ،ممٞمالت أقمٓم٤مومٝمـ وأيمت٤مومٝمـ(-)1
اًمراسمع :أهنـ اًماليت يٛمتِمٓمـ اعمِمٓم٦م اعمٞمالء ،وهل ُمِمٓم٦م ظم٤مص٦م سم٤مًمٌٖم٤مي٤م ،واعمٛمٞمالت
اًمٚمقايت يٛمِمٓمـ َهم ْػمه َّـ سم٤معمِمٓم٦م اعمٞمالء(-)0
ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض (344هـ)" :ومدل َّ
أن اعمِمٓم٦م اعمٞمالء هك َو ْٗمر اًمٖمدائر وؿمده٤م إمم
صمؿ َّإهن٤م جلٛمٕمٝم٤م هٜم٤مك وشمٙمٌػمه٤م سمام شمْمٗمر سمف
ومقق ومجٕمٝم٤م أقمغم اًمرأس ،ومٞم٠ميت يم٠مؾمٜمٛم٦م اًمٌخ٧مَّ ---
ىمد متٞمؾ يمام متٞمؾ أؾمٜمٛم٦م اًمٌخ٧م إمم سمٕمض اجلٝم٤مت ،ىم٤مل اسمـ دريدٟ :م٤مىم٦م ُمٞمالء :إذا يم٤من ؾمٜم٤مُمٝم٤م
يٛمٞمؾ إمم أطمد ؿم٘مٞمٝم٤م"(-)4()6
اًمً َٛمـ ،وهق ىمقل اسمـ طمٌ٤من(-)3
اخل٤مُمس :اعم٤مئٚم٦م ُمـ اًمتٌخؽم ،واعمٛمٞمالت ُمـ ِّ
شمٖمٜمج٤م وإهمرا ًء ًمٚمرضم٤مل طمتك
واًمذي ئمٝمر :أن اعمراد ه٤م هٜم٤م اًمتاميؾ ذم احلريم٦م واعمٌم
ً
ممٞمالت ًمٚمرضم٤مل إًمٞمٝمـ-
ُم٤مئالت ذم طمريمتٝمـ،
يًتٛمٚمـ ىمٚمقهبؿ ،ومٝم َّـ
ٌ
ٌ
ىم٤مل أسمق اًمٕمٌ٤مس اًم٘مرـمٌل (333هـ)" :وُمٕمٜمك ذًمؽ :أهنـ يٛمٚمـ ذم أٟمٗمًٝمـ شمثٜم ًٞم٤م وٟمٕمٛم ً٦م
وشمّمٜمُّ ًٕم٤م؛ ًم ُٞمٛمٚمـ إًمٞمٝمـ ىمٚمقب اًمرضم٤مل ،ومٞمٛمٞمٚمقن إًمٞمٝمـ ويٗمتٜمَّٝمؿ ،وقمغم هذا :ومٙم٤من طمؼ ُم٤مئالت
أن يت٘مدم قمغم ممٞمالت؛ َّ
وصح ذًمؽ ٕن
ٕن ُمٞمٚمٝمـ ذم أٟمٗمًٝمـ ُم٘مدَّ م ذم اًمقضمقد قمغم إُم٤مًمتٝمـ(،)3
َّ
اًمّمٗم٤مت اعمجتٛمٕم٦م ٓ يٚمزم شمرشمٞمٌٝم٤م؛ أٓ شمرى أهن٤م شمٕمٓمػ سم٤مًمقاو ،واًمقاو ضم٤مُمٕم٦م همػم ُمؽمشمٌ٦م ،إٓ
أن إطمًـ شم٘مديؿ ُم٤مئالت قمغم ممٞمالت؛ ٕٟمَّف ؾمٌٌف يمام ؾمٌؼ"(-)8

( )1يٜمٔمر :اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٠م ( ،)004.8اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ ( ،)631.6يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم
( ،)338.6ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ (-)112.14
( )0يٜمٔمر :شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم (ص ،)634 :اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ ( ،)631.6ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ
(-)112.14
( )6مجٝمرة اًمٚمٖم٦م ٓسمـ دريد (-)077.0
( )4إيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ ( ،)678 .7ويٜمٔمر :ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ (-)101.18
( )3صحٞمح اسمـ طمٌ٤من (-)320.13
( )3ؾمٌؼ ذم اًمتخري٩م َّ
أن اًمٚمٗمظ اًمذي قمٚمٞمف أهمٚم٥م اًمرواة هق شم٘مديؿ ُم٤مئالت قمغم ممٞمالت-
( )8اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿ (-)432.3
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وحيتٛمؾ أن يٙمقن (ممٞمالت) سمٛمٕمٜمك (ُم٤مئالت) يمام ي٘م٤مل :ضم٤م ٌد جمد(-)1
الٕصف الجالح :اسُؤٔطََُُّّ نَ َأ ِطٍٔىَ ٔٛا ِلبُ ِدتٔ الِـىَأٟمَ-)0()ٔٛ
أؾمٜمٛم٦م :مجع ؾمٜم٤مم ،وؾمٜم٤مم يمؾ رء :أقماله-
واًم ٌُخ٧م :مجع سمختٞم٦م ،وهل رضب ُمـ اإلسمؾ قمٔم٤مم إضمً٤مم ،قمٔم٤مم إؾمٜمٛم٦م(-)6
ٍ
ُمٕم٤من ًمٚمٛمراد هبذا اًمٚمٗمظ ،وهل:
وىمد ذيمر اًمٕمٚمامء قمدة
إول :أهنـ يٕمٔمٛمـ ؿمٕمقرهـ ،إُم٤م سم٤مخلُ ُٛمر واًمٕمامئؿ ،أو سمقصؾ اًمِمٕمر ،طمتك شمِمٌف أؾمٜمٛم٦م
اإلسمؾ ذم ارشمٗم٤مقمٝم٤م(-)4
"وىمقًمف( :رؤوؾمٝمـ يم٠مؾمٜمٛم٦م اًمٌخ٧م) يٕمٜمل أن ؿمٕمقرهـ همػم ُمٗمروىم٦مٕ ،ن اًم َٗم ْرق
ؿمٕمقرا ىمد ىمٓمٕم٧م ُمـ رؤوس ُأظمر؛ ومتٕمٔمؿ ًمذًمؽ
ًمٚمٕمرب ،وًمٕمٚمٝمـ يّمٚمـ سمِمٕمقرهـ
ً
رؤوؾمٝمـ"(-)3
اًمث٤مين :أهنـ جيٛمٕمـ وٗمر اًمٖمدائر ُمع ؿمده٤م إمم ومقق ومجٕمٝم٤م أقمغم اًمرأس(-)3
ـم٤محم٤مت
هـ
ٌ
اًمث٤مًم٨م :أهنـ ٓ يٖمْمْمـ أسمّم٤مرهـ وٓ خيٗمْمـ رؤوؾمٝمـ طمٞم٤مء ،سمؾ َّ
ًمٚمرضم٤مل سمٙمؾ ضمرأة ووىم٤مطم٦م(-)8
واًمذي ئمٝمر :أن اعمراد سمذًمؽ ارشمٗم٤مع ؿمٕمقر رؤوؾمٝمـ ٕقمغم ،ؾمقاء شمؿ ذًمؽ سمتجٛمٞمع
وٗم٤مئره ،أو وصٚمف سمِمٕمر آظمر ،أو طمِمقه سمام ي١مدي ٓرشمٗم٤مقمف ،وهق اعمٕمٜمك اعمتٜم٤مؾم٥م ُمع سم٤مىمل
اًمّمٗم٤مت اعمذيمقرة هلـ-
( )1يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم (-)338 .6
(" )0ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ دطمٞم٦م أسمق اخلٓم٤مب :اًمرواي٦م سم٤مًمٞم٤مء سمال ظمالف ،وحتٙمَّؿ أسمق اًمٞمد اًمٙمت٤مين ومرواه سم٤مًمث٤مء اعمثٚمث٦م وهل اعمٜمتّمٌ٦م،
وهذا ظمٓم٠م ُمٜمف وشمّمحٞمػ" -اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك وأُمقر أظمرة (ص-)714 :
( )6يٜمٔمرً :مً٤من اًمٕمرب ( ،)0.0شم٤مج اًمٕمروس ( ،)468.4اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿ (-)432.3
( )4يٜمٔمر :يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم ( ،)338.6ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ (-)112.14
( )3اإلومّم٤مح قمـ ُمٕم٤مين اًمّمح٤مح (-)110.7
( )3يٜمٔمر :شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم ًمٚمحٛمٞمدي (ص ،)633ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ (-)112.14
( )8يٜمٔمر :شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم (ص ،)633يمِمػ اعمِمٙمؾ ( ،)338.6ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ
(-)112.14
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املطمب الجالح
ِن الصفات الٕاسد ٚيف اذتذٖح وزوٕو ٛوطمكاّ؟
الزً الٕاسد يف اذتذٖح ُٖشاد بْ صٍفاُ وَ الٍاغ:
ٌ
فمٚمام
إول :اًمٔمٚمٛم٦م ُمـ أصح٤مب اًمًٚمٓم٦م اًمذيـ سم٠ميدهيؿ
ؾمٞم٤مط يٕمذسمقن هب٤م قمٌ٤مد اهلل ً
وسمٖم ًٞم٤م-
واًمث٤مين :اًمٜمً٤مء اعمتؼمضم٤مت اعمتٝمتٙم٤مت اًماليت يٚمًٌـ اًمٚمٌ٤مس اًمٕم٤مري أو اًمِمٗم٤مف أو اعمحجؿ
ًمٕمقراهتـ ،ويتاميٚمـ ذم ُمِمٞمتٝمـ ويتٌخؽمن سمحٞم٨م يٗمتـ اًمرضم٤مل ويٛمٚمـ هبؿ قمـ اًمٓم٤مقم٦م إمم
اعمٕمّمٞم٦م ،وىمد مجٕمـ ؿمٕمقرهـ ومقق رؤؾمٝمـ يم٠مهن٤م ُمثؾ ؾمٜم٤مم اجلٛمؾ-
ومٝمذان اًمّمٜمٗم٤من مه٤م اعم٘مّمقدان سم٤مًمذم-
وأُم٤م إوص٤مف اعمذيمقرة ذم احلدي٨م ،ومٚمٞمً٧م ُمذُمقُم٦م ًمذاهت٤م ،وإٟمام ًمتقفمٞمٗمٝمؿ هل٤م ذم
ٍ
ًمٖم٤مي٤مت ؾمٞمئ٦م ،إُم٤م سمٔمٚمؿ اًمٜم٤مس ،أو سمٗمتٜمتٝمؿ-
اًمقصقل
وهذه اًمّمٗم٤مت يمام شمًتٕمٛمؾ ًمٔمٚمؿ اًمٜم٤مس أو ومتٜمتٝمؿ قمـ ديٜمٝمؿ ،وم٘مد شمًتٕمٛمؾ قمغم وضمف
ُمنموع ،يم٠من شمًُتٕمٛمؾ اًمًٞم٤مط ذم ضمٚمد ُمـ اؾمتحؼ اًمٕم٘مقسم٦م واًمتٕمزير ،أو شمتزيـ اعمرأة سمام ُذيمر
ًمزوضمٝم٤م-
وقمٚمٞمف :ومال يّمح آؾمتدٓل هبذا احلدي٨م قمغم حتريؿ سمٕمض أٟمقاع اًمزيٜم٦م اًمتل شمتزيـ هب٤م
ُمذيمقرا ذم صٗم٦م ه١مٓء اًمٜمً٤مء-
اعمرأة ًمزوضمٝم٤م ًمٙمقن هذا اًمقصػ
ً
ويدل قمغم ذًمؽ:
 ,1أن اؾمتٕمامل اًمًٞم٤مط ذم اجلٚمد ًمٞمس ُمذُمق ًُم٤م ُمـ طمٞم٨م هق ،وإٟمام يتقضمف َّ
اًمذم ًمف طمٞم٨م
ُيًتٕمٛمؾ ذم فمٚمؿ اًمٜم٤مس واًمٕمدوان قمٚمٞمٝمؿ ،ومل ي٘مؾ أطمد ُمـ اًمٕمٚمامء سمتحريؿ اؾمتٕمامهل٤م ذم
اجلٚمد اعمنموع سمدًٓم٦م هذا احلدي٨م أو ُمٜم ًٕم٤م ًمٚمتِمٌف هبؿ-
 ,0أن ًمٌس اعمرأة اًمٚمٌ٤مس اًمِمٗم٤مف أو اًمٙم٤مؿمػ ًمٌمء ُمـ قمقرهت٤م أو اعمحجؿ هل٤مً ،مٞمس حمر ًُم٤م
ًمذاشمف ،وإٟمام يٙمقن حمر ًُم٤م إذا فمٝمرت سمف أُم٤مم ُمـ ٓ حيؾ ًمف اًمٜمَّٔمر هل٤م سمتٚمؽ احل٤مل ،سمخالف
ُم٤م ًمق ًمًٌتف ًمزوضمٝم٤م-
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ويمذًمؽ ي٘م٤مل ذم ُمِمٞمتٝمـ ُمِمٞم٦م ُم٤مئٚم٦م أو ُمتاميٚم٦م ،أو مجٕمٝم٤م ًمِمٕمر رأؾمٝم٤م سمتٚمؽ اًمّمٗم٦م-
ٍ
صٜمػ ُمـ اًمٜمً٤مء ئمٝمرن هبذه اًمّمقرة قمغم اعمأل ،وًمذا سمدأ احلدي٨م
 ,6أن احلدي٨م خيؼم قمـ
ِ ِ ِ
يٙمـ فم٤مهرات يراه َّـ اًمٜمَّ٤مس قمٞم٤مٟمً٤م
أهنـ َّ
مه٤م) مم٤م يٕمٜمل َّ
سم٘مقًمف( :صٜمْ َٗم٤من ُم ْـ َأ ْه ِؾ اًمٜم َِّ٤مر َمل ْ َأ َر ُ َ
ضمٝم٤مرا ،وأُم٤م اًمزيٜم٦م اخل٤مص٦م ذم اًمٌٞمقت ومٝمل رء ٓ ئمٝمر ،وطمتك ًمق وضمد ذم اًمٕمٝمد
ً
اًمٜمٌقي ومٝمق ًمـ يراه ﷺ-
ىم٤مل اسمـ هٌػمة (332هـ)" :ذم هذا احلدي٨م ُمـ اًمٗم٘مف :أن رؾمقل اهلل ﷺ وقمد سم٠من هذيـ
اًمّمٜمٗملم يٙمقٟم٤من ذم أُمتف ،ي٠مشمقن سمٕمده ،ومٚمذًمؽ ىم٤مل( :مل أرمه٤م) صمؿ ُم َّٞمز وصػ ه١مٓء ُمـ
ه١مٓء"(-)1
وىم٤مل اسمـ اجلقزي (300هـ)" :وىمقًمف( :مل أرمه٤م) أي ؾمٞمٙمقن سمٕمدي"(-)0
وىم٤مل اًم٘مرـمٌل (333هـ)(" :ىمقًمف :صٜمٗم٤من ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر مل أرمه٤م) أي :مل يقضمد ذم قمٍمه
ُمٜمٝمام أطمدٌ ؛ ًمٓمٝم٤مرة أهؾ ذًمؽ اًمٕمٍم اًمٙمريؿ ،ويتْمٛمـ ذًمؽ :أن ذيٜمؽ اًمّمٜمٗملم ؾمٞمقضمدان،
ويمذًمؽ يم٤من"(-)6
ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م (807هـ) " :ه١مٓء فمٝمروا سمٕمده سمٛمدة ـمقيٚم٦م ،وفمٝمر اًمٜمًقة سمٕمد ذًمؽ
سمًٜملم يمثػمة ،وقمغم رؤوؾمٝمـ قمامئؿ يم٠مؾمٜمٛم٦م اجلامل اًمٌخ٤ميت ،يًٛمقن اًمٕمامُم٦م ؾمٜم٤مم اجلٛمؾ"(-)4
وىم٤مل اسمـ يمثػم (884هـ)" :واًمٜمً٤مء اًمٙم٤مؾمٞم٤مت اًمٕم٤مري٤مت ،أي :قمٚمٞمٝمـ ًمٌس ٓ شمقاري
ؾمقآهتـ ،سمؾ هق زي٤مدة ذم اًمٕمقرة ،وإسمداء ًمٚمزيٜم٦مُ ،م٤مئالت ذم ُمِمٞمٝمـ ،ممٞمالت همػمهـ إًمٞمٝمـ،
أيْم٤م ،وهذا ُمـ أيمؼم دٓٓت اًمٜمٌقة؛ إذ وىمع إُمر
قمؿ اًمٌالء هبـ ذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا ،وُمـ ىمٌٚمف ً
وىمد َّ
ذم اخل٤مرج ـمٌؼ ُم٤م أظمؼم سمف قمٚمٞمف اًمًالم"(-)3
( )1اإلومّم٤مح قمـ ُمٕم٤مين اًمّمح٤مح (-)117.7
( )0يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم (-)338.6
( )6اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿ (-)440.3
( )4اجلقاب اًمّمحٞمح ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،حت٘مٞمؼ :قمكم سمـ طمًـ وقمٌد اًمٕمزيز سمـ إسمراهٞمؿ ومحدان سمـ حمٛمد ،ط ،0اًمري٤مض ،دار
اًمٕم٤مصٛم٦م1410 ،هـ (-)100.3
( )3اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (-)621.0
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ًمًٌ٤م رىمٞم ً٘م٤م مل يٙمـ ُمقضمق ًدا ذم اًمٕمٝمد اًمٜمٌقي ،ومٝمق ُمقضمقد
وٓ يٛمٙمـ اًمزقمؿ أن ًمٌس اعمرأة ً
ذم اًمٜمٓم٤مق اعمٌ٤محً ،مٙمـ فمٝمقره قمٚمٜمً٤م ذم اعمجتٛمع أُم٤مم اًمرضم٤مل هق اًمذي مل يٙمـ ُمقضمق ًدا-
ويمذا ي٘م٤مل ذم اًمتاميؾ واًمتٌخؽم وُمِمٓم٤مت اًمِمٕمر-
 ,4أن جمرد مجع اعمرأة ًمِمٕمره٤م ورومٕمف ٕقمغم ٓ يًتقضم٥م هذا اًمققمٞمد اًمِمديد (ٓ يدظمٚمـ
اجلٜم٦م وٓ جيدن رحيٝم٤م) ،واعمتٜم٤مؾم٥م ُمع هذا اًمققمٞمد هق اعمرأة اعمتؼمضم٦م اًمتل شمٔمٝمر سمتٚمؽ
اًمّمقرة قمغم اعمأل-
واحل٤مصؾ :أن اًمٚمٌ٤مس اًمرىمٞمؼ واًمٕم٤مري واًمتاميؾ ذم اعمِمٞم٦م ودمٛمٞمع ؿمٕمر اًمرأس يم٤مًمًٜم٤مم،
إٟمام شمٙمقن ُمذُمقُم٦م طمٞم٨م شمًُتٕمٛمؾ ًمٗمتٜم٦م اًمرضم٤مل وإهمقائٝمؿ ،سمحٞم٨م شمٔمٝمر اعمرأة هب٤م قمغم ُمرأى
اًمٜم٤مس ،وٓ يتقضمف اًمذم هل٤م ًمق اؾمتُٕمٛمٚم٧م ذم اًمٜمٓم٤مق اعمٌ٤مح ذم سمٞم٧م اًمزوضمٞم٦م-
ومٚمٞمس ُمـ اًمّمقاب آؾمتدٓل َّ
سم٤مًمذم اًمقارد ذم احلدي٨م قمغم حتريؿ ضمٕمؾ اعمرأة ؿمٕمره٤م
ومقق رأؾمٝم٤م يم٠مؾمٜمٛم٦م اًمٌخ٧م ُمٓمٚم ً٘م٤م؛ يمام ٓ يًتدل سمف قمغم حتريؿ ًمًٌٝم٤م اًمثٞم٤مب اًمرىمٞم٘م٦م ُمٓمٚم ً٘م٤م ،أو
اًمتاميؾ ذم ُمِمٞمتٝم٤م وطمريم٤مهت٤م ُمٓمٚم ً٘م٤م-
ىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل (084هـ)" :وٓ خيٗمك أن جمٛمقع هذه اًمّمٗم٤مت ٓ حتّمؾ ًمٚمٛمرأة
وهل ذم سمٞمتٝم٤م ،سمؾ يٙمقن ذًمؽ ذم ظمروضمٝم٤م ُمـ سمٞمتٝم٤م قمٜمد طمّمقل هذه اهلٞمئ٦م ومٞمٝم٤م وظمقف
آومتت٤من هب٤م"(-)1
وُمـ هٜم٤م ذه٥م سمٕمض اًمٕمٚمامء إمم أن اعم٘مّمقد هبذا احلدي٨م "اعمٖمٜمٞم٤مت" ،ومٝمـ قم٤مري٤مت ذم
ًمًٌٝمـ يتاميٚمـ ويؽماىمّمـ ،وؿمٕمقرهـ هم٤مًم ًٌ٤م شمٙمقن هبذه اًمّمٗم٦م-
ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ (462هـ)" :اًمٜمً٤مء اعمذيمقرات ذم هذا احلدي٨م ىمٞمؾ إهنـ اعمٖمٜمٞم٤مت يتٕمٛمٛمـ
ٍ
سمٙم٤مرات ٍ
يمٌ٤مر قمغم رؤوؾمٝمـ ،صمؿ يتجٚمٌٌـ ومقىمٝمـ"( -)0واهلل أقمٚمؿ-

( )1اًمٗمت٤موى اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمؼمى ،اهلٞمتٛمل ،اعمٙمتٌ٦م اإلؾمالُمٞم٦م1426 ،هـ-)026.1( ،
( )0دٓئؾ اًمٜمٌقة ،أسمق ٟمٕمٞمؿ إصٌٝم٤مين ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد رواس ىمٚمٕمف ضمل ،ط ،0سمػموت ،دار اًمٜمٗم٤مئس1423 ،هـ( ،ص،)348 :
ويمذا ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة ،إؾمامقمٞمؾ إصٌٝم٤مين ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد حمٛمد احلداد ،ط ،1اًمري٤مض ،دار ـمٞمٌ٦م1420 ،هـ( ،ص:
-)004
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ارتامتٛ
ٌتاٟر البشح
اًمًامن ،ورواه
 ,1طمدي٨م أيب هريرة (صٜمٗم٤من ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر مل أرمه٤مُ )---مداره قمغم ذيمقان َّ
قمٜمف اسمٜمف ؾمٝمٞمؾ سمـ أيب ص٤مًمح ُمرومق ًقم٤م ،وُمًٚمؿ سمـ أيب ُمريؿ ُمقىمق ًوم٤م-
ٍ
ِ
ِّ
ىمرائـ شم١ميده
واطمد ُمٜمٝمام
ومٚمٙمؾ
ن ضمدً ا،
ٌ
واًمؽمضمٞمح سملم رواي٦م اًمقىمػ واًمرومع َقم ٌ
وشم٘مقيف-
 ,0اًم٘مقل َّ
اًمرواة
اًمرواي٦م
إهائٞمكم أظمذه٤م قمٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ،وأظمٓم٠م سمٕمض ُّ
سم٠من أصؾ هذه ِّ
ٌّ
ومروم َٕمٝم٤م ًمٚمٜمٌل ﷺ؛ ٌ
ىمقل وضمٞمف-
واًم٘مقل َّ
اًمرواي٦م ُمرومققم٦م ،وحمٗمقفم٦م ُمـ ىمقل سمٕمض قمٚمامء أهؾ اًمٙمت٤مب ،وهل
سم٠منِّ :
أيْم٤م ىمقل ًمف ٌّ
طمظ ُمـ اًمٜمٔمر ،وهق اًمذي أراه
ُمـ إؿمٞم٤مء اعمِمؽميم٦م سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ؛ ومٝمذا ً
أصقب-
ؼما قمـ وضمقد صٜمٗملم ُمـ اًمٜم٤مس ئمٝمران سمٕمد قمٝمد
 ,6احلدي٨م ُمـ دٓئؾ اًمٜمٌقة ًمتْمٛمٜمف ظم ً
اًمٜمٌقة-
فمٚمام وقمدواٟمً٤م ،واًمّمٜمػ اًمث٤مين ٟمً٤مء
 ,4اًمّمٜمػ إول هؿ رضم٤مل ييسمقن اًمٜم٤مس سم٤مًمًٞم٤مط ً
يٗمتـ اًمرضم٤مل هبٞمئتٝمـ وًمًٌٝمـ وزيٜمتٝمـ ،ومٝمـ يم٤مؾمٞم٤مت ذم آؾمؿ قم٤مري٤مت ذم احلٙمؿ
واحل٘مٞم٘م٦م-
 ,3إوص٤مف اًمتل شمْمٛمٜمٝم٤م احلدي٨م ًمٞمً٧م ُمذُمقُم٦م ًمذاهت٤م ،وإٟمام شمُذم إذا ُو ِّفمٗم٧م ًمٔمٚمؿ
اًمٕمٌ٤مد ،أو إهمقاء اًمرضم٤مل-
 ٓ ,3يّمح آؾمتدٓل هبذا احلدي٨م قمغم حتريؿ سمٕمض أٟمقاع اًمزيٜم٦م قمغم اًمٜمً٤مء إذا مل شمٔمٝمر هب٤م
ًمٚمرضم٤مل إضم٤مٟم٥م-
ومٚمٞمس ُمـ اًمّمقاب آؾمتدٓل َّ
سم٤مًمذم اًمقارد ذم احلدي٨م قمغم حتريؿ ضمٕمؾ اعمرأة
ؿمٕمره٤م ومقق رأؾمٝم٤م يم٠مؾمٜمٛم٦م اًمٌخ٧م ُمٓمٚم ً٘م٤م؛ يمام ٓ يًتدل سمف قمغم حتريؿ ًمًٌٝم٤م اًمثٞم٤مب
اًمرىمٞم٘م٦م ُمٓمٚم ً٘م٤م ،أو اًمتاميؾ ذم ُمِمٞمتٝم٤م وطمريم٤مهت٤م ُمٓمٚم ً٘م٤م-
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وم٢مهنـ ُمٚمٕمقٟم٤مت) ًمٞمً٧م ذم طمدي٨م أيب هريرة اعمِمٝمقر اًمذي رواه
 ,8أن زي٤مدة (اًمٕمٜمقه َّـ
َّ
ٍ
ُمًٚمؿ ،وإٟمام وردت ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو قمٜمد أمحد ٍ
وٕمٞمػ-
سمًٜمد
ٔمما ٖٕص٘ بْ الباسح:
اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمتل حتذر ُمـ سمٕمض اًمًٚمقيمٞم٤مت وآٟمحراوم٤مت اعمٜمتنمة ذم هذا
ؾمٚمٞمام ،وقمدم حتٛمٞمٚمٝم٤م ومقق ُم٤م حتتٛمؾ ُمـ دٓٓت -واهلل
ومٝمام ً
اًمٕمٍمُ ،مع احلرص قمغم ومٝمٛمٝم٤م ً
أقمٚمؿ-
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املصادس ٔاملشادع
-1

إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمٙمؼمى ،إؿمٌٞمكم ،قمٌد احلؼ سمـ قمٌد اًمرمحـ ،حت٘مٞمؼ :طمًلم سمـ
قمٙم٤مؿم٦م ،ط ،1اًمري٤مضُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمد1400 ،هـ-

-0

أدب اًمٜمً٤مء ،اًم٘مرـمٌل ،قمٌد اعمٚمؽ سمـ طمٌٞم٥م ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اعمجٞمد شمريمل ،ط ،1سمػموت،
دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل1410 ،هـ-

 -6آؾمتذيم٤مر اجل٤مُمع عمذاه٥م وم٘مٝم٤مء إُمّم٤مر ،اسمـ قمٌد اًمؼم ،يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل ،حت٘مٞمؼ:
قمٌداعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل ،ط ،1دُمِمؼ ،دار ىمتٞمٌ٦م1414 ،هـ-
 -4اإلومّم٤مح قمـ ُمٕم٤مين اًمّمح٤مح ،حيٞمك سمـ هٌػمة ،حت٘مٞمؼ :وم١ماد قمٌد اعمٜمٕمؿ أمحد ،دار
اًمٕم٤مصٛم٦م ،ط1463 ،1هـ-
 -3إيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ ،اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ،حت٘مٞمؼ حيٞمك إؾمامقمٞمؾ ،دار اًمقوم٤مء ،ط،1
1410هـ-
 -3إيمامل هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل ،احلٜمٗملُ ،مٖمٚمٓم٤مي سمـ ىمٚمٞم٩م ،حت٘مٞمؼ :قم٤مدل سمـ حمٛمد
وأؾم٤مُم٦م سمـ إسمراهٞمؿ ،ط ،1اًم٘م٤مهرة ،اًمٗم٤مروق احلديث٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم1400 ،هـ-
 -8أممء اعمّمٜمققم٦م ذم إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م ،اًمًٞمقـمل ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر ،حت٘مٞمؼ:
صالح سمـ حمٛمد سمـ قمقيْم٦م ،ط ،1سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م1418 ،هـ-
-7

أُمث٤مل احلدي٨م اعمروي٦م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،اًمراُمٝمرُمزي ،احلًـ اسمـ ظمالد،
حت٘مٞمؼ :أمحد قمٌد اًمٗمت٤مح مت٤مم ،ط ،1سمػموتُ ،م١مؾمً٦م اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م1420 ،هـ-

 -0اًمٌحر اًمزظم٤مر اعمٕمروف سمٛمًٜمد اًمٌزار ،اًمٌزار ،أمحد سمـ قمٛمرو ،حت٘مٞمؼ :حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ
اهلل ،ط ،1اعمديٜم٦م ،دار اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ1413 ،هـ-
 -12اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ،اسمـ يمثػم ،إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر ،حت٘مٞمؼ :قمٌداهلل اًمؽميمل ،ط ،1اًم٘م٤مهرة ،دار
هجر1417 ،هـ-
 -11سمٞم٤من اعمًٜمد واعمرؾمؾ واعمٜم٘مٓمع ،اًمداين ،قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد ،حت٘مٞمؼ :قمٛمر سمـ ومٝمٛمل ،ط،1
اًم٘م٤مهرة ،دار أوم٤مق1462 ،هـ-
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 -10اًمٌٞم٤من واًمتحّمٞمؾ ،اسمـ رؿمد ،حمٛمد سمـ أمحد ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد طمجل ،ط ،0سمػموت ،دار
اًمٖمرب اإلؾمالُمل1427 ،هـ-
 -16شم٤مريخ اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م ،اًمًٗمر اًمث٤مًم٨م ،اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م ،أمحد سمـ زهػم ،حت٘مٞمؼ :صالح سمـ
ومتحل هالل ،ط ،1اًم٘م٤مهرة ،اًمٗم٤مروق احلديث٦م1408 ،هـ-
 -14شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم (رواي٦م اًمدوري) ،حيٞمك سمـ ُمٕملم ،حت٘مٞمؼ :أمحد حمٛمد ٟمقر ؾمٞمػ ،ط،1
ُمٙم٦مُ ،مريمز اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وإطمٞم٤مء اًمؽماث1600 ،هـ-
 -13اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ،اًمٌخ٤مري ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اعمٕملم ظم٤من ،د -ط ،طمٞمدرآسم٤مد
اًمديمـ ،دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م-
 -13شمذيمرة احل َّٗم٤مظ ،اسمـ اًم٘مٞمناين ،حت٘مٞمؼ :محدي قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل ،دار اًمّمٛمٞمٕمل ،ط،1
1413هـ-
 -18اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك وأُمقر أظمرة ،اًم٘مرـمٌل ،حمٛمد سمـ أمحد ،حت٘مٞمؼ :اًمّم٤مدق سمـ
حمٛمد ،ط ،1اًمري٤مض ،دار اعمٜمٝم٤مج1403 ،هـ-
 -17شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ يمثػم ،إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر ،حت٘مٞمؼ :ؾم٤مُمل ؾمالُم٦م ،ط ،0اًمري٤مض،
دار ـمٞمٌ٦م1402،هـ-
 -10شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ،اًم٘مرـمٌل ،حمٛمد سمـ أمحد ،حت٘مٞمؼ :محد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش ،ط،0
اًم٘م٤مهرة ،دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م1674 ،هـ-
 -02شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم ،احلٛمٞمدي ،حمٛمد سمـ ومتقح ،حت٘مٞمؼ :زسمٞمدة حمٛمد ،ط،،1
اًم٘م٤مهرةُ ،مٙمتٌ٦م اًمًٜم٦م1413 ،هـ-
 -01شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ،اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ قمكم ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقاُم٦م ،ط ،0سمػموت ،دار
اًمٌِم٤مئر1427 ،هـ-
 -00شمٚمخٞمص يمت٤مب اعمقوققم٤مت ،اًمذهٌل ،حمٛمد سمـ أمحد ،حت٘مٞمؼ :ي٤مه سمـ إسمراهٞمؿ ،ط،1
اًمري٤مضُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمد1410 ،هـ-
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 -06اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد ،اسمـ قمٌد اًمؼم ،يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل ،حت٘مٞمؼ:
ُمّمٓمٗمك سمـ أمحد اًمٕمٚمقي ،اعمٖمرب ،وزارة إوىم٤مف1678 ،هـ-
 -04اًمتٛمٞمٞمز ،اًمٜمٞمً٤مسمقريُ ،مًٚمؿ سمـ احلج٤مج ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد ُمّمٓمٗمك إقمٔمٛمل ،طُ ،6مٙمتٌ٦م
اًمٙمقصمر1412 ،هـ-
 -03شمٜمقير احلقاًمؽ ذح ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ ،اًمًٞمقـمل ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر ،ط ،1اًم٘م٤مهرة،
اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى1670 ،هـ-
 -03هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ،اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ قمكم ،د -ط ،طمٞمدرآسم٤مد اًمديمـ ،دائرة اعمٕم٤مرف
اًمٕمثامٟمٞم٦م1603 ،هـ-
 -08هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل ،اعمزي ،يقؾمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ ،حت٘مٞمؼ سمِم٤مر قمقاد
ُمٕمروف ،ط ،1سمػموتُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م1422 ،هـ-
شمٕمٛمدوا وىمػ اعمرومقع أو إرؾم٤مل اعمقصقل ،قمكم سمـ قمٌد اهلل اًمّمٞم٤مح ،ط،1
 -07اًم ِّث٘م٤مت اًمذيـ َّ
اًمري٤مض ،دار اسمـ اجلقزي1462 ،هـ-
 -00اًمث٘م٤مت ،اًمًٌتل ،حمٛمد سمـ طمٌ٤من ،ط ،1طمٞمدرآسم٤مد اًمديمـ ،دائرة اًمٕمثامٟمٞم٦م1426 ،هـ-
 -62ضم٤مُمع إصقل ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل اسمـ إصمػم ،اعمٌ٤مرك سمـ حمٛمد ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًم٘م٤مدر
إرٟم٤مؤوط ط ،1دُمِمؼُ ،مٙمتٌ٦م احلٚمقاين1670 ،هـ-
 -61اجل٤مُمع ًمِمٕم٥م اإليامن ،اًمٌٞمٝم٘مل ،أمحد سمـ احلًلم ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٕمكم قمٌد احلٛمٞمد طم٤مُمد،
ط ،1اًمري٤مضُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمد1406 ،هـ-
 -60اجلرح واًمتٕمديؾ ،اسمـ أيب طم٤مشمؿ ،قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد ،ط ،1طمٞمدرآسم٤مد اًمديمـ :دائرة
اًمٕمثامٟمٞم٦مُ ،مّمقرة دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م1681 ،هـ-
 -66اجلقاب اًمّمحٞمح عمـ سمدل ديـ اعمًٞمح ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،حت٘مٞمؼ :قمكم سمـ طمًـ وقمٌد اًمٕمزيز سمـ
إسمراهٞمؿ ومحدان سمـ حمٛمد ،ط ،0اًمري٤مض ،دار اًمٕم٤مصٛم٦م1410 ،هـ-
 -64احل٤موي ًمٚمٗمت٤موى ،اًمًٞمقـمل ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر ،ط ،1سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
1426هـ-
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 -63طمدي٨م قمكم سمـ طمجر اًمًٕمدي قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر اعمدين ،دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ :قمٛمر سمـ
رومقد اًمًٗمٞم٤مين ،ط ،1اًمري٤مضُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمد1417 ،هـ-
 -63دٓئؾ اًمٜمٌقة ،أسمق ٟمٕمٞمؿ إصٌٝم٤مين ،أمحد سمـ قمٌد اهلل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد رواس ىمٚمٕمف ضمل،
ط ،0سمػموت ،دار اًمٜمٗم٤مئس1423 ،هـ-
 -68دٓئؾ اًمٜمٌقة ،إصٌٝم٤مين ،إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد حمٛمد احلداد ،ط ،1اًمري٤مض،
دار ـمٞمٌ٦م1420 ،هـ-
 -67اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،اًمٌٞمٝم٘مل ،أمحد سمـ احلًلم ،جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف ،ط ،1طمٞمدر آسم٤مد،
1644هـ-
 -60ؾمٜمـ اًمٜمًَّ٤مئل ،اًمٜمً٤مئل ،أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م ،شمرىمٞمؿ :قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق همدة ،ط ،4طمٚم٥م،
ُمٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م1414 ،هـ-
 -42ؾم١مآت اًمًٚمٛمل ًمٚمدارىمٓمٜمل ذم اجلرح واًمتٕمديؾ ،اًمدَّ ارىمٓمٜمل ،قمكم سمـ قمٛمر ،حت٘مٞمؼ:
ومريؼ ُمـ اًمٌ٤مطمثلم سم٢مذاف :ؾمٕمد احلٛمٞمد ،ط ،1اًمري٤مضُ ،م١مؾمً٦م اجلريز1408 ،هـ-
 -41ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ،اًمٜمقوي ،حيٞمك سمـ ذف ،ط ،0سمػموت ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب،
1600هـ-
 -40ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر ،اًمٓمح٤موي ،أمحد سمـ حمٛمد ،حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ،ط،1
سمػموتُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م1413 ،هـ-
 -46صحٞمح اسمـ طمٌ٤من ،اًمًٌتل ،حمٛمد سمـ طمٌ٤من ،حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ،ط ،0سمػموت،
ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م1414 ،هـ-
 -44صحٞمح ُمًٚمؿ ،اًمٜمٞمً٤مسمقريُ ،مًٚمؿ سمـ احلج٤مج ،شمرىمٞمؿ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،ط،1
سمػموت ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب1684 ،هـ-
 -43اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمٌػم ،اًمزهري ،حمٛمد سمـ ؾمٕمد ،حت٘مٞمؼ :قمكم حمٛمد قمٛمر ،ط ،1اًم٘م٤مهرةُ ،مٙمتٌ٦م
اخل٤مٟمجل1401 ،هـ-
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 -43اًمٕمٚمؾ ،اًمدَّ ارىمٓمٜمل ،قمكم سمـ قمٛمر ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد ص٤مًمح اًمدسم٤مد ،ط ،6سمػموتُ ،م١مؾمً٦م
اًمري٤من1460 ،هـ-
 -48اًمٖمريٌلم ذم اًم٘مرآن واحلدي٨م ،اهلروي ،أمحد سمـ حمٛمد ،حت٘مٞمؼ :أمحد ومريد اعمزيدي ،ط،1
ُمٙم٦مُ ،مٙمتٌ٦م ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤مز1410 ،هـ-
 -47اًمٗمت٤موى اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمؼمى ،اهلٞمتٛمل ،أمحد سمـ حمٛمد ،اعمٙمتٌ٦م اإلؾمالُمٞم٦م1426 ،هـ-
 -40ومتح اًمٌ٤مري ذم ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،اسمـ رضم٥م ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد ،حت٘مٞمؼُ :مٙمت٥م
حت٘مٞمؼ دار احلرُملم ،ط ،1اعمديٜم٦مُ ،مٙمتٌ٦م اًمٖمرسم٤مء1003 ،م-
 -32اًم٘مقل اعمًدد ذم اًمذب قمـ اعمًٜمد ،اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ قمكم ،ط ،1اًم٘م٤مهرةُ ،مٙمتٌ٦م اسمـ
شمٞمٛمٞم٦م1421 ،هـ-
 -31اًمٙم٤مؿمػ قمـ طم٘م٤مئؼ اًمًٜمـ ،اًمٓمٞمٌل ،احلًلم سمـ حمٛمد ،حت٘مٞمؼ :قمٌد احلٛمٞمد هٜمداوي،
طُ ،1مٙمتٌ٦م ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤مز1418 ،هـ-
 -30اًمٙم٤مؿمػ ذم ُمٕمروم٦م ُمـ ًمف رواي٦م ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م ،اًمذهٌل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقاُم٦م وأمحد
حمٛمد ٟمٛمر اخلٓمٞم٥م ،ط ،1ضمدةُ ،م١مؾمً٦م قمٚمقم اًم٘مرآن1416 ،هـ-
 -36يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم ،اسمـ اجلقزي ،قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم ،حت٘مٞمؼ :قمكم
طمًلم اًمٌقاب ،ط ،1اًمري٤مض ،دار اًمقـمـ1417 ،هـ-
 -34اًمٙمٜمك وإؾمامء ،اًمدوٓيب ،حمٛمد سمـ أمحد ،حت٘مٞمؼٟ :مٔمر حمٛمد اًمٗم٤مري٤ميب ،ط ،1سمػموت ،دار
اسمـ طمزم1401 ،هـ-
ً -33مً٤من اعمٞمزان ،اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ قمكم ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق همدة ،ط ،1سمػموت ،دار
اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م1406 ،هـ-
 -33اعمجروطملم ،اًمًٌتل ،حمٛمد سمـ طمٌ٤من ،حت٘مٞمؼ :محدي قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل ،ط ،1اًمري٤مض،
دار اًمّمٛمٞمٕمل1402 ،هـ-
 -38جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد ،اهلٞمثٛمل ،قمكم سمـ أيب سمٙمر ،حت٘مٞمؼ :طمً٤مم اًمديـ اًم٘مدد،
سمػموت ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب-
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 -37جمٛمقع اًمٗمت٤موى ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ ،اعمديٜم٦م،
جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد1413 ،هـ-
 -30خمتٍم اؾمتدراك اًمذهٌل قمغم ُمًتدرك احل٤ميمؿ ،اسمـ اعمٚم٘مـ ،حت٘مٞمؼ :ؾمٕمد احلٛمٞمد وقمٌد اهلل
اًمٚمحٞمدان ،ط ،1اًمري٤مض ،دار اًمٕم٤مصٛم٦م1411 ،هـ-
 -32اعمدظمؾ إمم اًمّمحٞمح ،احل٤ميمؿ اًمٜمٞمً٤مسمقري حت٘مٞمؼ :رسمٞمع سمـ ه٤مدي اعمدظمكم ،ط ،1دار
اإلُم٤مم أمحد1462 ،هـ-
طمٙمام دراؾم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م ،اًمّمٞم٤مصٜم٦م ،قمامر سمـ أمحد ،ط ،1إؾمٓمٜمٌقل ،دار
 -31اعمرومقع ً
اًمٚمٌ٤مب1460 ،هـ-
ُ -30مًتخرج أيب قمقاٟم٦م ،اإلؾمٗمرايٞمٜمل ،حت٘مٞمؼ :جمٛمققم٦م ُمـ اًمٌ٤مطمثلم ،ط ،1قمامدة اًمٌح٨م
اًمٕمٚمٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م1463 ،ه-
 -36اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ،احل٤ميمؿ اًمٜمٞمً٤مسمقري ،حت٘مٞمؼُ :مريمز اًمٌحقث سمدار اًمت٠مصٞمؾ،
ط ،1اًم٘م٤مهرة ،اًمت٠مصٞمؾ1463 ،هـ-
ُ -34مًٜمد أيب يٕمغم اعمقصكم ،اعمقصكم ،أمحد سمـ قمكم ،حت٘مٞمؼ :طمًلم أؾمد ،ط ،1دُمِمؼ ،دار
اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث1424 ،هـ-
 -33اعمًٜمد ،اًمِمٞمٌ٤مين ،أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وآظمريـ ،ط ،1سمػموت،
ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م1413 ،هـ-
 -33اعمّمٜمػ ،اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ،قمٌد اهلل سمـ حمٛمد ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقاُم٦م ،ط ،1ضمدة ،دار اًم٘مٌٚم٦م
وُم١مؾمً٦م قمٚمقم اًم٘مرآن1408 ،هـ-
ُ -38مٕمجؿ إًمٗم٤مظ اًمت٤مرخيٞم٦م ذم اًمٕمٍم اعمٛمٚمقيمل ،دمه٤من ،حمٛمد أمحد ،ط ،1دُمِمؼ ،دار
اًمٗمٙمر1412 ،هـ-
 -37اعمٕمجؿ إوؾمط ،اًمٓمؼماين ،ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد ،حت٘مٞمؼ :ـم٤مرق سمـ قمقض اهلل ،ط ،1اًم٘م٤مهرة،
دار احلرُملم1413 ،هـ-
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ُ -30مٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م ،اًمٌٖمقي ،قمٌد اهلل سمـ حمٛمد ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد إُملم اجلٙمٜمل ،ط،1
اًمٙمقي٧مُ ،مٙمتٌ٦م دار اًمٌٞم٤من1401 ،هـ-
 -82اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ،اًمٓمؼماين ،حت٘مٞمؼ :محدي سمـ قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل ،ط ،0اعمديٜم٦مُ :مٙمتٌ٦م
اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ1424 ،هـ-
 -81اعمٕمجؿ ،اسمـ إقمرايب ،حت٘مٞمؼ قمٌد اعمحًـ احلًٞمٜمل ،دار اسمـ اجلقزي ،ط1417 ،1هـ-
 -80اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ ،اعم٤مزري ،حت٘مٞمؼ حمٛمد اًمِم٤مذزم اًمٜمٞمٗمر ،اًمدار اًمتقٟمًٞم٦م ًمٚمٜمنم ،ط،0
1077م-
 -1اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء ،اًمذهٌل ،حمٛمد سمـ أمحد ،حت٘مٞمؼٟ :مقر اًمديـ قمؽم ،اًمدوطم٦م ،إدارة إطمٞم٤مء
اًمؽماث اإلؾمالُمل-
 -86اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿ ،اًم٘مرـمٌل ،أمحد سمـ قمٛمر ،حت٘مٞمؼ :حمل اًمديـ
ُمًتق ،ط ،1دُمِمؼ ،دار اسمـ يمثػم1418 ،هـ-
 -84اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٠م ،اًمٌ٤مضمل ،ؾمٚمٞمامن سمـ ظمٚمػ ،ط ،1اًم٘م٤مهرةُ ،مٓمٌٕم٦م اًمًٕم٤مدة،
1660هـ-
ُ -83مقؾمققم٦م اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ،اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ،حت٘مٞمؼ :وم٤موؾ احلامدة ،ط ،1اًمري٤مض ،دار أـمٚمس
اخلياء1466 ،هـ-
 -83اعمقوققم٤مت ،اسمـ اجلقزي ،قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم ،حت٘مٞمؼٟ :مقر اًمديـ سمـ ؿمٙمري ،ط،1
اًمري٤مض ،دار أوقاء اًمًٚمػ1417 ،هـ-
 -88اعمقـم٠مُ ،م٤مًمؽ سمـ أٟمس ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد ُمّمٓمٗمك إقمٔمٛمل ،ط ،1اإلُم٤مراتُ ،م١مؾمً٦م زايد،
1403هـ-
ُ -87مٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل ،اًمذهٌل ،حت٘مٞمؼ :قمكم اًمٌج٤موي ،ط ،1سمػموت ،دار
اعمٕمروم٦م-
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