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العدد ( ،)1ولغرض توثقق إصدارات ادجؾة متفقد ُا إلدراجفا يف قواطد بقاكات
طادقة ،تم إطادة الرتققم بطريؼة تسؾسؾقة كام هو ضاهر طذ غالف ادجؾة
اخلارجي .يف حال رغبتؽم احلصول طذ أي مستـد رسؿي إلثبات ذلك ،يؿؽـؽم
التواصل مع هقئة التحرير طذ ايؿقل ادجؾةalmajallah@kku.edu.sa :

اذلٍئخ االعزشبسٌخ
ِعبيل اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس عجذ اٌ٘ٛبة أث ٛعٍٍّبْ

عضٍ٘ ٛئخ وجبس اٌعٍّبء

اٌشٍـــخ األعزــــبر اٌذوزــــٛس ععذ اخلضالْ

ً
عضٍ٘ ٛئخ وجبس اٌعٍّبء (عبثمب)

اٌشٍـــخ اٌذوزـــــٛس لٍظ ادلجـــــبسن

ً
عضٍ٘ ٛئخ وجبس اٌعٍّبء (عبثمب)

فضٍٍخ اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس أمحذ ِعجذ عجذ اٌىشٌُ

عضٍ٘ ٛئخ وجبس عٍّبء األص٘ش

فضٍٍخ اٌشٍــخ األعزبر اٌذوزٛس صا٘ش ثٓ عٛاض األدلعً

أعزبر اٌزفغري ٚعٍِٗٛ

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

أعزبر اٌعمٍذح ٚادلزا٘ت ادلعبصشح
أعزبر أصٛي اٌفمٗ
أعزبر اٌضمبفخ اإلعالٍِخ

سئٍظ ٍ٘ئخ اٌزذشٌش

د .خـــبٌـذ ثـٓ حمـّذ اٌمـــشٔـً

أعضبء ٍ٘ئخ اٌزذشٌش

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

https://jisais.kku.edu.sa/#tab_down-447
word
Traditional Arabic










https://nashr.qurancomplex.gov.sa/site

َ

عٕـٛاْ اٌجـذش

اعـــُ اٌجـبدش

اٌصفذبد

1

اإلخجبد يف اٌمشآْ اٌىشٌُ دساعخ ِٛضٛعٍخ

د .أمحذ ثٓ عجذ اهلل ثٓ أمحذ احلصًٍٕ

36 - 3

اٌشٚاح ادلٛصٛف ْٛثـ (صذٚق ٌٗ أ٘ٚبَ) عٕذ اثٓ دجش يف

2

اٌزمشٌت ممٓ ارفك اٌجخبسي ِٚغٍُ عٍى اٌشٚاٌخ ذلّب يف

دٛٔ .سح عجذ اهلل حمّذ اٌغّالط

117 - 37

3

أث ٛطب٘ش حمّٛد اٌغٛاوًٕ ٚجٛٙدٖ يف احلذٌش ٚعٍِٗٛ

د .صٌٕت دغٓ اٌصبيف أمحذ

141 - 118

4

أدٚاد اٌٛعً اٌفىشي يف اجملبي اٌعمذي ٚاٌفىشي

د.دغٓ ثٓ حمّذ دغٓ األمسشي

188 - 142

5

ٍِالد ٌغٛع ادلغٍخ يف األٔبجًٍ "دساعخ حتٍٍٍٍخ"

د .عجذ اهلل أمحذ ِجبسن ثبٚادي

228 - 189

ِغبئً إٌٛاصي ٚاٌٛالعبد ِىبٔزٙب ٚأصش٘ب

د .محذي عجذ احلٍّذ عجذ اٌمبدس

اخلطبة اٌمشآًٔ ٌجًٕ إعشائًٍ "دساعخ ِمبصذٌخ"

د .أمحذ حمّذ ٘بدي اذلجٍط

311 - 265

د .دغٓ ثٓ عًٍ ثٓ ٍِٕع اٌشٙشأً

363 - 312

د .ععٍذ ثٓ عًٍ ثٓ عجذ اهلل األمسشي

411 - 364

6
7
8
9
11

11

12

صذٍذٍّٙب (مجع ٚدساعخ)

يف ادلز٘ت احلٕفً

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

رغطٍخ احملشَ ٚج ٗٙيف ضٛء دذٌش اثٓ عجبط دساعخ دذٌضٍخ
فمٍٙخ

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

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

حمّذ وشه

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

264 - 229

452 -412

512 -453

د .إلجبي حمّذ أمحذ اٌٛلٍذ

531-513

13

طبئفخ اإلخٛح اٌجٌٕٛذٌخ دساعخ عمذٌخ ٚصفٍخ

د .عجذ اهلل ثٓ عجذ اٌشمحٓ ادلٍّبْ

561-532

14

ثٕبء اٌٛعً اٌذًٌٕ يف فىش عٍى ششٌعزً

اٌجبدضخ /دٕـبْ عٍٍّـبْ حمّذ ادلطٛع

617-562

15

ُّ ْ
ُ ُ
شاصارٗ
إث
د
ثزعذ
اٌىزبة
عٍى
ىُ
ِٕٙجٍخ احل
ِ

أ.د .دبمت ثبي

647-618

دساعخ رطجٍمٍخ يف وزبثٗ اجلبِع

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

ذغطٍح احملزَ ٚج ٗٙيف ضٛء دذٌس اتٓ عثاص
دراسح دذٌصٍح فمٍٙح
إعذاد
د .سعٍذ تٓ عًٍ تٓ عثذ اهلل األمسزي

شمٖمٓمٞم٦م اعمحرم وضمٝمف ذم وقء طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس دراؾم٦م طمديثٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م

إقمداد :د .ؾمٕمٞمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل إؾمٛمري

ًَدـ ايبشح
احلٛمد هلل ويمٗمك ،وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمف اعمّمٓمٗمك وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ أُم٤م سمٕمد :ومٝمذا سمح٨م،
طمقل شمٖمٓمٞم٦م اعمحرم وضمٝمف ،درؾم٧م ومٞمف آظمتالف قمغم ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم ًمٗمٔم٦م« :وٓ ختٛمروا
وضمٝمفش  ،دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م ،سمٞمٜم٧م ومٞمٝم٤م أوضمف اخلالف ،ورضمح٧م سمٞمٜمٝم٤م سمام شم٘متْمٞمف اًمّمٜمٕم٦م احلديثٞم٦م
ُمًؽمؿمدً ا سم٠مىمقال اًمٜم٘م٤مد ،ومجٕم٧م ُم٤م وىمٗم٧م قمٚمٞمف ُمـ أصم٤مر ،ودرؾم٧م أؾم٤مٟمٞمده٤م ،وىمد شمٙمقن
اًمٌح٨م ُمـ ُم٘مدُم٦م وصمالصم٦م ُمٌ٤مطم٨م ،وظم٤ممت٦م ،ذيمرت ذم اعم٘مدُم٦م أمهٞم٦م اعمقوقع وأؾمٌ٤مب اظمتٞم٤مره،
واعمٜمٝم٩م اعمتٌع ،ويم٤من اعمٌح٨م إول ذم أوضمف اخلالف ذم طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ذم اًمرضمؾ اًمذي
وىمّمتف داسمتف وهق حمرم ،اًمث٤مين ذم أصم٤مر اًمقاردة ذم شمٖمٓمٞم٦م اعمحرم وضمٝمف ،واًمث٤مًم٨م ذم وم٘مف
احلدي٨م ،صمؿ ظمتٛم٧م اًمٌح٨م سمخ٤ممت٦م ذيمرت ومٞمٝم٤م أسمرز اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت ،وُمٜمٝم٤م أن رواي٦م «وٓ
ختٛمروا وضمٝمفش ،ذم طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس -

 -رواي٦م ؿم٤مذة 8وأن قم٤مدة ُمًٚمؿ -

 -ذم

صحٞمحف أن ي٘مدم اًمرواي٦م إصح وم٤مٕصح ،وىمد وردت آصم٤مر صحٞمح٦م قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم
أهنؿ همٓمقا وضمقهٝمؿ طم٤مل اإلطمرامُ ،مٜمٝمؿ :قمثامن سمـ قمٗم٤من ،وزيد سمـ صم٤مسم٧م ،ومل أضمدْ ُمـ أصم٤مر
أصمرا واطمدً ا قمـ اسمـ قمٛمر ،وهق ُمٕم٤مرض سمٗمٕمؾ همػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م،
ذم اًمٜمٝمل قمـ اًمتٖمٓمٞم٦م إٓ ً
وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد.

254
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م

مريٛمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل إؾمٞ ؾمٕم. د:إقمداد

م٦مٞمٝم وم٘م٦مٞم طمديث٦مس دراؾم٤ٌم اسمـ قم٨مف ذم وقء طمديٝم اعمحرم وضم٦مٞشمٖمٓم

Summary ( conclusion ) of the research
Praise be to God and blessings and peace be upon Prophet, the Prophet and
his family and companions. As for that, he said: This is a research on the
cover of the pligrim man (el haji) and his face, in which he examined the
difference on Said ibn Jubayr in the phrase: As required by modern
workmanship guided by the words of critics. And i collected the effects that
sparked my attention towards the subject, and study Its evidences. The
research includes an introduction, three topics, and a conclusion. In the
introduction, I mentioned the importance of the subject, the reasons for its
selection, the research objectives, and the methodology that followed.
The first is the critically study of the hadeeth of Ibn Abbas in the man who
was kicked by his dabah ( animal). The second is the effects that appear in
the coverage of the pligrim man his face. The third is the view of the
scholars in the ruling on covering the pligrim man his face with weighting.
Then concluded the research concluded that the most prominent results and
recommendations, including that the novel «do not cover his face», in the
hadeeth of Ibn Abbas - may Allah be pleased is an abnormal novel.
Moreover, And that the Muslim - may Allah have mercy on him - in his
Saheeh used to provide the most correct and correct story, and there are
valid effects on the Sahaabah( friends of the prophet) and the followers that
they covered their faces in the event of ihraam, or they said that it is
permissible, including: 'Uthmaan ibn' Affan and Zaid ibn Thabit.
Furthermore, I did not find any traces in the prohibition of covering the
face except of Ibn 'Umar', and he is opposed to other companions, and may
Allah bless our Prophet Muhammad.
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م0202 -هـ1221  اًمٕمدد إول-مدس قمنم٤ًمد اًمٚاعمج

م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمٚم اعم٦مُمٕم٤م ضم٦مٚجم
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َكدَ١
احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل ،وقمغم آًمف وصحٌف وُمـ وآه ،أُم٤م سمٕمد:
وم٢من اظمتالف اعمحدصملم اًمٜم٘م٤مد ذم سمٕمض إًمٗم٤مظ اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ًمف أصمر فم٤مهر
ذم اظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء ذم سمٜم٤مء إطمٙم٤مم قمٚمٞمٝم٤م ،وُمـ هذه إًمٗم٤مظ ًمٗمٔم٦م« :وٓ ختٛمروا وضمٝمفش
اًمقاردة ذم طمدي٨م اًمرضمؾ اًمذي وىمّمتف داسمتف وهق حمرم( 8)1وم٘مد اظمتٚمػ أئٛم٦م احلدي٨م ذم إصمٌ٤مهت٤م
وٟمٗمٞمٝم٤م ،وم٠مظمرضمٝم٤م ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج -
إظمراضمٝم٤م اًمٌخ٤مري -

 -ذم صحٞمحف ،وواوم٘مف سمٕمض أئٛم٦م احلدي٨م ،ودمٜم٥م

 -وُمـ واوم٘مف واقمتؼموه٤م ًمٗمٔم٦م ؿم٤مذةً 8وشمٌ ًٕم٤م ًمذًمؽ وم٘مد اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء

ذم طمٙمؿ شمٖمٓمٞم٦م اعمحرم وضمٝمف ،وم٠مردت أن أدرس هذه اًمٚمٗمٔم٦م دراؾم٦م طمديثٞم٦م ٟم٘مدي٦م ،أسملم ومٞمٝم٤م
أوضمف اخلالف قمغم ُمدار اًمرواي٦م ،وأوؿ إًمٞمٝم٤م ُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م ُمـ أصم٤مر اعمروي٦م قمـ اًمّمح٤مسم٦م
واًمت٤مسمٕملم ،إذ ٓ خيٗمك قمغم اعمِمتٖمؾ سمٕمٚمؿ احلدي٨م ووم٘مٝمف أمهٞم٦م مجع أصم٤مر 8يمقهن٤م هل اًمتٓمٌٞمؼ
اًمٕمٛمكم ًمٗمٝمؿ اًمٜمّمقص قمٜمد ذًمؽ اًمرقمٞمؾ اعمزيمَّك ُمٜمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،طمٞم٨م ىم٤مل « :ظمػم
اًمٜم٤مس ىمرين ،صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ ،صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ ،صمؿ جيلء ىمقم شمًٌؼ ؿمٝم٤مدة أطمدهؿ يٛمٞمٜمف،
أيْم٤م أن أىمػ قمغم أىمقال اًمٕمٚمامء ذم هذه اعمً٠مًم٦م ،وم٠مرضمح ُمٜمٝم٤م
ويٛمٞمٜمف ؿمٝم٤مدشمفش( ،)0وأردت ً
ٟمٔمرا حل٤مضم٦م اًمٜم٤مس اًمٞمقم إمم هذه اعمً٤مئؾ.
إؾمٕمد سم٤مًمدًمٞمؾً 8
( )0ؾمٞم٠ميت إيراد احلدي٨م وخترجيف ذم اعمٌح٨م إول.
( )0أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،صحٞمح اًمٌخ٤مري ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌداهلل اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل ،اعمح٘مؼ :حمٛمد زهػم سمـ
ٟم٤مس اًمٜم٤مس ،اًمٜم٤مذ :دار ـمقق اًمٜمج٤مة ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1200 ،هـ ،يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات  ،0430/151/1وُمًٚمؿ ،صحٞمح
ُمًٚمؿ ،عمًٚمؿ سمـ احلج٤مج أسمق احلًـ اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمً٤مسمقري ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب
– سمػموت ،يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ،سم٤مب ومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م ،صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ ،0311/1741/2 ،واًمؽمُمذي ،ؾمٜمـ
اًمؽمُمذي ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ َؾم ْقرة سمـ ُمقؾمك سمـ اًمْمح٤مك ،اًمؽمُمذي ،أسمق قمٞمًك (اعمتقرم057 :هـ) ،اعمح٘مؼ:
سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل – سمػموت ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم 1776 :م ،أسمقاب اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ومْمؾ
ُمـ رأى اًمٜمٌل -ط ،1637/156/4 ،-واسمـ ُم٤مضم٦م ،ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ،عمحٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل ،اسمـ ُم٤مضم٦م ،ت 051هـ،
حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م ،يمت٤مب إطمٙم٤مم ،سم٤مب يمراه٦م اًمِمٝم٤مدة عمـ مل يًتِمٝمد،
 ،0140/571/0وأمحد ،ذم اعمًٜمدٕ ،محد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ ،حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط -قم٤مدل ُمرؿمد ،وآظمرون،
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أُٖ ١ٝاملٛقٛع ٚأضباب اختٝاز:ٙ
 أن دراؾم٦م إًمٗم٤مظ اًمتل خيتٚمػ ومٞمٝم٤م ٟمٔمر إئٛم٦م اًمٜم٘م٤مد ،ومٌٕمْمٝمؿ يٕمدُ ه٤م حمٗمقفم ً٦م ،وهمػمهؿوُمراؾم٤م قمغم اؾمتخراج ُمدارات اًمرواي٤مت،
يٕمدُ ه٤م ؿم٤مذةً ،يٙمً٥م ـم٤مًم٥م احلدي٨م درسم ً٦م،
ً
وحتديد إوضمف اعمختٚمٗم٦م قمٜمٝم٤م.
 شمٓمٌٞمؼ ىمقاقمد اًمؽمضمٞمح سملم إوضمف اعمختٚمٗم٦م قمـ اعمدار شمٓمٌٞم ً٘م٤م قمٛمٚم ًٞم٤م.واوح٤م قمـ يمٞمٗمٞم٦م
شمّمقرا
 اؾمتخراج أصم٤مر اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمقوقع ،واحلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م يٕمٓمل اًم٘م٤مرئً
ً
ومٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم اًمٜمّمقص ،وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م.
 أمهٞم٦م هذه اعمً٠مًم٦مً 8متٕمٚم٘مٝم٤م سمريمـ ُمـ أريم٤من اإلؾمالم وهق احل٩م ،ويمذًمؽ اًمٕمٛمرة. ىمد يٕمرض ًمإلٟمً٤من ُم٤م يدقمقه ًمتٖمٓمٞم٦م وضمٝمف ُمـ طمر ؿمديد ،أو ريح سم٤مردة ،أو ظمقفواوح٤م سمدًمٞمٚمف إن ؿم٤مء اهلل.
قمدوى ،ومٞمٙمقن احلٙمؿ
ً
أٖداف ايبشح:
 ُمٕمروم٦م هؾ ًمٗمٔم٦م «وضمٝمفش اًمقاردة ذم طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس حمٗمقفم٦م أم ؿم٤مذة. إقمامل ىمقاقمد اًمؽمضمٞمح اًمٜمٔمري٦م ،وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم اًمرواي٤مت. مجع أصم٤مر اًمقاردة ذم هذه اعمً٠مًم٦م ذم ُمٙم٤من واطمد ،ودراؾمتٝم٤م واحلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م. ُمٕمروم٦م ُمقاـمـ اإلمج٤مع ذم هذه اعمً٠مًم٦م. مجع أىمقال اًمٕمٚمامء أصح٤مب اعمذاه٥م اعمتٌٕم٦م ،وُمٕمروم٦م أدًمتٝمؿ ،وسمٞم٤من اًمراضمح ُمٜمٝم٤م سمدًمٞمٚمف.سدٚد ايبشح:
ي٘متٍم اًمٌح٨م قمغم إطم٤مدي٨م ،وأصم٤مر اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٖمٓمٞم٦م اًمرضمؾ اعمحرم وضمٝمف ،وُم٤م يٌٜمك
قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اخلالف اًمٗم٘مٝمل.
وىمد اؿمتٛمؾ اًمٌح٨م قمغم ُم٘مدُم٦م وصمالصم٦م ُمٌ٤مطم٨م ،وظم٤ممت٦م ،ذيمرت ذم اعم٘مدُم٦م أمهٞم٦م
اعمقوقع وأؾمٌ٤مب اظمتٞم٤مره ،وأهداف اًمٌح٨م ،وطمدوده ،واعمٜمٝم٩م اًمذي هت قمٚمٞمف ،اعمٌح٨م
=إذاف :د قمٌد اهلل اًمؽميمل ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1201 ،هـ  0221 -م ،1372/54/4 ،مجٞمٕمٝمؿ
ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ،وهذا ًمٗمظ اًمٌخ٤مري ،واًمٌ٘مٞم٦م سمٜمحقه.
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إول :أوضمف اخلالف ذم طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ذم اًمرضمؾ اًمذي وىمّمتف داسمتف وهق حمرم ،وومٞمف صمالصم٦م
ُمٓم٤مًم٥م :اعمٓمٚم٥م إول :اًمقضمف إول قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ،وهق« :وٓ ختٛمروا رأؾمف...ش سمدون
ذيمر اًمقضمف ،اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :اًمقضمف اًمث٤مين قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ،وهق« :وٓ ختٛمروا رأؾمف وٓ
وضمٝمف...ش ،اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :اًمقضمف اًمث٤مًم٨م قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ،وهق« :وٓ شمٖمٓمقا وضمٝمفش،
اعمٌح٨م اًمث٤مين :أصم٤مر اًمقاردة ذم شمٖمٓمٞم٦م اعمحرم وضمٝمف ،وومٞمف ُمٓمٚمٌ٤من :اعمٓمٚم٥م إول :أصم٤مر
اًمقاردة ذم ضمقاز شمٖمٓمٞم٦م اًمرضمؾ اعمحرم وضمٝمف ،اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :أصم٤مر اًمقاردة ذم اًمٜمٝمل قمـ شمٖمٓمٞم٦م
اًمرضمؾ اعمحرم وضمٝمف ،اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :وم٘مف احلدي٨م .وومٞمف ُمٓمٚمٌ٤من :اعمٓمٚم٥م إول :أىمقال
اًمٕمٚمامء ذم طمٙمؿ شمٖمٓمٞم٦م اًمرضمؾ اعمحرم وضمٝمف ،اعمٓمٚم٥م اًمث٤مينُ :م٤م يًتٜمٌط ُمـ احلدي٨م ُمـ اًمٗمقائد
اًمٗم٘مٝمٞم٦م إظمرى ،صمؿ ظمتٛم٧م اًمٌح٨م سمخ٤ممت٦م ذيمرت ومٞمٝم٤م أسمرز اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت.
ايدزاضات ايطابك:١
مل أىمػ قمغم سمح٨م هذه اعمً٠مًم٦م ذم طمدود اـمالقمل.
وىمد هت ذم اًمٌح٨م قمغم اعمٜمٝم٩م أيت:
سمٞمٜم٧م ُمدار احلدي٨م اعمراد دراؾمتف ،وهق طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ذم اًمرضمؾ اًمذي وىمّمتف داسمتف،
ظمرضم٧م اًمقضمف إول قمـ اعمدار اًمذي ومٞمف آىمتّم٤مر
وذيمرت آظمتالف احل٤مصؾ قمغم اعمدار ،صمؿ
ُ
قمغم اًمٜمٝمل قمـ شمٖمٓمٞم٦م اًمرأس وم٘مط ًمٚمرضمؾ اعمحرم ،وىمدُمتٝم٤م ًمٙمثرة اًمرواة اًمذيـ رووه٤م قمـ
ذيمرت مجٞمع
اعمدار ،وىمد سمدأت ذم اًمرواة قمـ اعمدار سم٤مٕىمدم ووم٤م ًة وهق احلٙمؿ سمـ قمتٞمٌ٦م ،صمؿ
ُ
اعمت٤مسمٕم٤مت اًمتل وىمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م ًمٚمراوي قمـ اعمدار ،ورشمٌتٝم٤م قمغم شم٤مريخ اًمقوم٤مة ًمٚمرواة ،وذيمرت
إوضمف إظمرى اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمقضمف إول قمـ اعمدار ،وىمٛم٧م سمتخرجيٝم٤م ودراؾمتٝم٤م.
رضمح٧م سملم إوضمف اعمختٚمٗم٦م ،ؾمقاء يم٤من هذا آظمتالف قمغم اعمدار إصكم ،أو اًمٗمرقمل،
ُمٕمتٛمدً ا قمغم ىمرائـ اًمؽمضمٞمح اعمٕمرووم٦م قمٜمد أهؾ اًمّمٜمٕم٦م ،يم٤مًمؽمضمٞمح سم٤مًمٙمثرة ،أو احلٗمظ حلدي٨م
اًمراوي ومم٤مرؾمتف ،أو همػم ذًمؽ ُمـ وضمقه اًمؽمضمٞمح ،وىمد ىمدُم٧م أصم٤مر اعمتٕمٚم٘م٦م سمجقاز يمِمػ
اًمقضمفً 8مٙمثرهت٤م ،وصح٦م أؾم٤مٟمٞمده٤م ،ذيمرت أصم٤مر اًمتل شمٜمٝمك قمـ يمِمػ اًمقضمف ًمٚمرضمؾ اعمحرم.
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درؾم٧م أؾم٤مٟمٞمد أصم٤مر ،وذيمرت ٟمتٞمج٦م شمٚمؽ اًمدراؾم٦م قمٜمد احلٙمؿ قمغم إصمر.
قمرو٧م ظمالف اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اعمً٠مًم٦مُ ،مٌتدئً٤م سمٛمـ ىم٤مل أٟمف جيقز شمٖمٓمٞم٦م اًمقضمف ،وأن ذًمؽ
ًمٞمس ُمـ حمٔمقرات اإلطمرامً 8م٘مقة أدًمتٝمؿ ،ووصم٘م٧م أىمقال يمؾ ُمذه٥م ُمـ يمت٥م اعمذه٥م ٟمٗمًف
سم٤مًمرضمقع إمم اًمٙمت٥م اعمٕمتٛمدة ومٞمفُ ،مع ذيمر ظمٞم٤مرات ذاح احلدي٨م ،وذيمرت أدًم٦م يمؾ ىمقلُ ،مع
اإلطم٤مًم٦م إمم ُم٤م ؾمٌؼ دراؾمتف ُمٜمٝم٤م ،وأضمٌ٧م قمـ أدًم٦م اًم٘مقل اًمْمٕمٞمػُ ،مع ذيمر ُمؼمرات وٕمٗمف،
صمؿ ذيمرت اًمٗمقائد إظمرى اعمًتٜمٌٓم٦م ُمـ احلدي٨م ،وىمد ووٕم٧م ومٝمرؾملم أطمدمه٤مً :مٚمٛمّم٤مدر
واعمراضمع ،وأظمرً :مٚمٛمقوققم٤مت.
وىمد سمذًم٧م ضمٝمدي ذم إظمراج هذا اًمٌح٨م ،ومام يم٤من ومٞمف ُمـ صقاب ومٛمـ اهلل وطمده ،وُم٤م
يم٤من ومٞمف ُمـ ظمٓم٠م ،وم٠مؾم٠مل اهلل اًمٕمٗمق واعمٖمٗمرة ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ،وقمغم آًمف
وصحٌف أمجٕملم.
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املبشح األٍٚ
أٚد٘ ارتالف يف سدٜح ابٔ عباع يف ايسدٌ ايرٚ ٟقؿت٘ دابت٘ ٖٛٚ ،ستسّ
ػ سمِٕمر َوم َ٦م ،إِ ْذ و َىمع َقمـ ر ِ
ِ
َقم ِـ ا ْسم ِـ َقم ٌَّ ٍ
اطم َٚمتِ ِفَ ،وم َق َىم َّم ْت ُف(،)1
٤مس -
َ َ ْ َ
 َىم َ٤ملَ « :سم ْٞمٜم ََام َر ُضم ٌؾ َواىم ٌ َ َاهم ًِ ُٚمق ُه سمِ َام ٍء َو ِؾمدْ ٍرَ ،و َيم ِّٗمٜمُق ُه ِذم َصم ْق َسم ْ ِ
لمَ ،وَٓ ُ َحتٜمِّ ُٓمق ُهَ ،وَٓ
َأ ْو َىم َ٤ملَ :وم َ٠م ْو َىم َّم ْت ُف َ -ىم َ٤مل اًمٜمٌَِّ ُّل -طْ :-
ُختَٛمروا) ،(0ر ْأؾمفَ ،وم٢مِ َّٟمف يٌٕم ُ٨م يقم ِ
اًم٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ُُم َٚم ٌِّ ًٞم٤مش.
َ َ ُ
ُ َُْ َْ َ
ِّ ُ
هذا احلدي٨م ُمداره قمغم ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ،وىمد اظمتٚمػ قمٜمف ذم ؾمٞم٤مىم٦م ُمتـ هذا احلدي٨م قمغم
صمالصم٦م أوضمف ،وؾم٠مضمٕمٚمٝم٤م ذم صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م.


وىمّم٤م ،وهق أوىمص ،وىمد يقصػ سمذًمؽ اًمٕمٜمؼ ومٞم٘م٤مل :قمٜمؼ أوىمص،
( )1اًمقىمص ،سم٤مًمتحريؽ :يمن اًمٕمٜمؼ ،ي٘م٤مل :وىمص يقىمص ً
وقمٜمؼ وىمّم٤مء ،واعمراد ذم احلدي٨م :أي يمنت قمٜم٘مف ،ودىمتٝم٤م .يٜمٔمر :همري٥م احلدي٨مٕ ،يب قمٌُٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالّم سمـ قمٌد
اهلل اهلروي ،ت  002هـ ،اعمح٘مؼ :د .حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد ظم٤من ،اًمٜم٤مذُ :مٓمٌٕم٦م دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م ،طمٞمدر آسم٤مد -اًمديمـ،
اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1162 ،هـُ ،74/1 ،م٤مدة (أوىمص) ،واًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمرً ،مٚمٛمٌ٤مرك سمـ حمٛمد سمـ إصمػم ت
424هـ ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت1177 ،هـ ،حت٘مٞمؼ :ـم٤مهر أمحد اًمزاوى  -حمٛمقد اًمٓمٜم٤مطملُ ،012/3 ،م٤مدة
(وىمص)ً ،مً٤من اًمٕمرب ،عمحٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ قمغم سمـ ُمٜمٔمقر (ت511 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار ص٤مدر – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مًمث٦م -
 1212هـُ/124/5 ،م٤مدة (وىمص).
(( )0وٓ ختٛمروا) :اًمتخٛمػم :اًمتٖمٓمٞم٦م ،يٜمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر ُ ،55/0م٤مدة (مخر) ،وًمً٤من اًمٕمرب036/2 ،
(ُم٤مدة مخر).
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املطًب األٍٚ
ايٛد٘ األ ٍٚعٔ ضعٝد بٔ دبريٚ« :ٖٛٚ ،ال ختُسٚا زأض٘ »...بد ٕٚذنس ايٛد٘
ورواه قمـ ؾمٕمٞمد هبذا اًمٚمٗمظ احلٙمؿ سمـ قمتٞمٌ٦م( ،)1وأظمرج روايتف اًمٌخ٤مري( ،)0وأسمق داوود(،)1
واًمٜمً٤مئل( ،)2واسمـ طمٌ٤من( ،)3واًمٓمؼماين( ،)4مجٞمٕمٝمؿ ُمـ ـمريؼ ضمرير سمـ قمٌد احلٛمٞمد ،وأظمرضمف
أمحد(ُ ،)5مـ ـمريؼ ؿمٞمٌ٤من ،يمالمه٤م (ضمرير ،وؿمٞمٌ٤من) قمـ ُمٜمّمقر سمـ اعمٕمتٛمر ،قمـ احلٙمؿ ،قمـ
ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ،قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ،ىم٤مل :وىمّم٧م سمرضمؾ حمرم ٟم٤مىمتف ،وم٘متٚمتف ،وم٠ميت سمف
( ) 1هق احلٙمؿ سمـ قمتٞمٌ٦م ،أسمق حمٛمد اًمٙمٜمدي ،اًمٙمقذم ،روى قمـ أيب ضمحٞمٗم٦م وزيد سمـ أرىمؿ ،وهمػممه٤م ،روى قمٜمف ،وقمٜمف إقمٛمش
وُمٜمّمقر ،وهمػممه٤م ،صم٘م٦م صمٌ٧م وم٘مٞمف إٓ أٟمف رسمام دًمسُ ،م٤مت ؾمٜم٦م صمالث قمنمة وُمئ٦م ،أو سمٕمده٤م ،وًمف ٟمٞمػ وؾمتقن ،ع .يٜمٔمر
اًمت٤مريخ اًمٙمٌػمٕ ،يب قمٌد اهلل ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ اًمٌخ٤مري( ،ت034 :هـ ) ،ط :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت،
1225هـ ،110/0 ،هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملً ،مٞمقؾمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ اعمزي (ت520 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :د .سمِم٤مر قمقاد
ُمٕمروف ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم ،112/5 ،1762 – 1222 ،هتذي٥م اًمتٝمذي٥مٕ ،محد سمـ
قمكم سمـ طمجر ،اًمٜم٤مذُ :مٓمٌٕم٦م دائرة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ،اهلٜمد ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمٓمٌٕم٦م إومم1104 ،هـ ،210/0 ،شم٘مري٥م
اًمتٝمذي٥م ،عمّمٜمػ ٟمٗمًف ،اعمح٘مؼ :حمٛمد قمقاُم٦م ،اًمٜم٤مذ :دار اًمرؿمٞمد – ؾمقري٤م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم ،ص ،)1231( 153شمٕمريػ
أهؾ اًمت٘مديس سمٛمراشم٥م اعمقصقوملم سم٤مًمتدًمٞمسً ،مٚمٛمّمٜمػ ٟمٗمًف ،اعمح٘مؼ :د .قم٤مصؿ سمـ قمٌداهلل اًم٘مريقيت ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اعمٜم٤مر
– قمامن ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم ،1761 – 1221 ،ص.12
( )0ذم صحٞمحف ،يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ُم٤م يٜمٝمك ُمـ اًمٓمٞم٥م ًمٚمٛمحرم واعمحرُم٦م .)1617( 02/1
اًمً ِج ًْت٤مين ،اعمح٘مؼ :حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م
( )1ذم اًمًٜمـ ،ؾمٜمـ أيب داودً ،مًٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م ِّ
اًمٕمٍمي٦م ،صٞمدا – سمػموت ،يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب اعمحرم يٛمقت يمٞمػ يّمٜمع سمف.)1021( 017/1 ،
( )2ذم اًمًٜمـ ،ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل سمنمح اًمًٞمقـمل وطم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي ،اعم١مًمػ :أسمق قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜمً٤مئل ،اعمح٘مؼ:
ُمٙمت٥م حت٘مٞمؼ اًمؽماث ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م سمٌػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :اخل٤مُمً٦م 1202هـ ،يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب اًمٜمٝمل أن حيٜمط اعمحرم إذا
ُم٤مت .)0634( 014/3
( )3ذم صحٞمحف ،اإلطمً٤من ذم شم٘مري٥م صحٞمح اسمـ طمٌ٤من ،حمٛمد سمـ طمٌ٤من اًم ًٌُتل ت 132هـ ،اعمح٘مؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط،
اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م.)1735( 052/7 ،1771 – 1212 ،
( ) 4ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ،اعم١مًمػ :ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماين ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ – اعمقصؾ،
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،1761 – 1222 ،حت٘مٞمؼ :محدي سمـ قمٌداعمجٞمد اًمًٚمٗمل.)10322( 62/10 ،
( )5ذم اعمًٜمد.)0172( 002/2 ،
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إقمداد :د .ؾمٕمٞمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل إؾمٛمري
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رؾمقل اهلل -ط -وم٘م٤مل« :اهمًٚمقه ،ويمٗمٜمقه ،وٓ شمٖمٓمقا رأؾمف ،وٓ شم٘مرسمقه ـمٞم ًٌ٤م ،وم٢مٟمف يٌٕم٨م
هيؾش ،هذا ًمٗمظ اًمٌخ٤مري ،واًمٌ٘مٞم٦م سمٜمحقه.
احلٙمؿ أسمق سمنم ،ضمٕمٗمر سمـ إي٤مس( ،)1وأظمرج روايتف اًمٌخ٤مري( ،)0واًمٌٞمٝم٘مل(ُ ،)1مـ
وشم٤مسمع
َ
ـمريؼ أيب قمقاٟم٦م،
وأظمرضمف اًمٌخ٤مري( ،)2وُمًٚمؿ( ،)3واًمٜمً٤مئل( ،)4وأمحد( ،)5واسمـ طمٌ٤من( ،)6واًمٌٞمٝم٘مل( ،)7مجٞمٕمٝمؿ
مجٞمٕمٝمؿ ُمـ ـمريؼ هِمٞمؿ ،يمالمه٤م (أسمق قمقاٟم٦م ،وهِمٞمؿ) قمـ أيب سمنم ،قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ،قمـ
اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام :أن رضم ً
ال وىمّمف سمٕمػمه وٟمحـ ُمع اًمٜمٌل -ط ،-وهق حمرم ،وم٘م٤مل
اًمٜمٌل -ط« :-اهمًٚمقه سمامء وؾمدر ،ويمٗمٜمقه ذم صمقسملم ،وٓ متًقه ـمٞم ًٌ٤م ،وٓ ختٛمروا رأؾمف ،وم٢من
اهلل يٌٕمثف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمٚمٌ ًٞم٤مش ،هذا ًمٗمظ اًمٌخ٤مري ،واًمٌ٘مٞم٦م سمٜمحقه.

( ) 1هق ضمٕمٗمر سمـ إي٤مس أسمق سمنم اسمـ أيب وطمِمٞم٦م اًمٞمِمٙمري ،روى قمـ قمٌ٤مد سمـ ذطمٌٞمؾ اًمٞمِمٙمري وًمف صحٌ٦م وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم،
وقمٜمف إقمٛمش وأيقب ،ىم٤مل سمـ قمدي أرضمق أٟمف ٓ سم٠مس سمف ،وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر :صم٘م٦مُ ،مـ أصمٌ٧م اًمٜم٤مس ذم ؾمٕمٞمد اسمـ
ضمٌػم ،ووٕمٗمف ؿمٕمٌ٦م ذم طمٌٞم٥م سمـ ؾم٤ممل ،وذم جم٤مهد ،ىم٤مل :مل يًٛمع ُمٜمفُ ،م٤مت ؾمٜم٦م مخس وىمٞمؾ ؾم٧م وقمنميـ وُمئ٦م ،ع.
يٜمٔمر :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم  ،164/0هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  ،61/0اًمت٘مري٥م ص.)712( 117
( )0ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب يمٞمػ يٙمٗمـ اعمحرم.)1045( 54/0 ،
( )1ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمىٕ ،محد سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك ،أسمق سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل ت 236هـ ،اعمح٘مؼ :حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م،
اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت – ًمٌٜم٤مت ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مًمث٦م 1202 ،هـ.)7262( 63/3 ،
( )2ذم صحٞمحف ،يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ؾمٜم٦م اعمحرم إذا ُم٤مت .)1631( 15/1
( )3ذم صحٞمحف ،يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ُم٤م يٗمٕمؾ سم٤معمحرم إذا ُم٤مت .)1024( 644/0
( )4ذم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب همًؾ اعمحرم إذا ُم٤مت .)0631( 013/3
( )5ذم ُمًٜمده .)1632( 132/1
( )6ذم صحٞمحف.)1737( 050/7 ،
( )7ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى.)4422( 332/1 ،
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وشم٤مسمٕمف قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر( ،)1وأظمرج روايتف اًمٌخ٤مري( ،)0وُمًٚمؿ( ،)1يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ مح٤مد
سمـ زيد ،وأظمرضمف ُمًٚمؿ( ،)2وأسمق داود( ،)3واًمؽمُمذي( ،)4واحلٛمٞمدي( ،)5وأمحد( ،)6مجٞمٕمٝمؿ ُمـ ـمريؼ
ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ،وأظمرضمف اًمٜمً٤مئل(ُ ،)7مـ ـمريؼ يقٟمس سمـ قمٛمرو ،وأظمرضمف ُمًٚمؿ(،)12
واًمٜمً٤مئل( ،)11يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ اسمـ ضمري٩م ،وأظمرضمف احل٤ميمؿ(ُ ،)10مـ ـمريؼ ٟمي سمـ ـمريػ،
مخًتٝمؿ (مح٤مد سمـ زيد ،وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ،ويقٟمس سمـ قمٛمرو ،واسمـ ضمري٩م ،وٟمي سمـ ـمريػ)،
قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ،قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ،قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ،ىم٤مل :سمٞمٜم٤م رضمؾ واىمػ
ُمع اًمٜمٌل -ط -سمٕمروم٦م ،إذ وىمع قمـ راطمٚمتف ،ومقىمّمتف أو ىم٤مل :وم٠مىمٕمّمتف ،وم٘م٤مل اًمٜمٌل -ط:-
( ) 1هق قمٛمرو اسمـ ديٜم٤مر اعمٙمل ،أسمق حمٛمد ،إصمرم ،اجلٛمحل ُمقٓهؿ ،روى قمـ سمـ قمٌ٤مس واسمـ اًمزسمػم ،وقمٜمف ىمت٤مدة وُم٤مت ىمٌٚمف
وأيقبُ ،متٗمؼ قمغم شمقصمٞم٘مف ،وىم٤مل احل٤مومظ :صم٘م٦م صمٌ٧مُ ،م٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وقمنميـ وُمئ٦م ،ع .يٜمٔمر :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ،106/4
هتذي٥م اًمٙمامل  ،3/00هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  ،06/6اًمت٘مري٥م ص.)3202( 201
( )0ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب يمٞمػ يٙمٗمـ اعمحرم ،)1046( 54/0 ،وذم يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ُم٤م يٗمٕمؾ سم٤معمحرم يٛمقت
سمٕمروم٦م .)1627( 15/1
( )1ذم صحٞمحف ،يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ُم٤م يٗمٕمؾ سم٤معمحرم إذا ُم٤مت .)1024( 643/0
( )2ذم صحٞمحف ،يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ُم٤م يٗمٕمؾ سم٤معمحرم إذا ُم٤مت .)1024( 643/0
( )3ذم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب اعمحرم يٛمقت يمٞمػ يّمٜمع سمف .)1016( 017/1
( )4ذم ؾمٜمٜمف ،أسمقب احل٩م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اعمحرم يٛمقت ذم إطمراُمف .)731( 056/0
( ) 5ذم اعمًٜمدُ ،مًٜمد احلٛمٞمدي ،اعم١مًمػ :أسمق سمٙمر قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم سمـ قمٞمًك سمـ قمٌٞمد اهلل اًم٘مرر إؾمدي احلٛمٞمدي اعمٙمل
(اعمتقرم017 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :طمًـ ؾمٚمٞمؿ أؾمد ،اًمٜم٤مذ :دار اًمً٘م٤م ،دُمِمؼ – ؾمقري٤م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1774 ،م204/1 ،
(.)251
( )6ذم ُمًٜمده .)1712( 173/1
( )7ذم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب يمٞمػ يٙمٗمـ اعمحرم إذا ُم٤مت .)1721( 117/2
( )12ذم صحٞمحف ،يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ُم٤م يٗمٕمؾ سم٤معمحرم إذا ُم٤مت.)1024( 643/0 ،
( )11ذم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب اعمٜم٤مؾمؽ ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ ختٛمػم رأس اعمحرم إذا ُم٤مت .)0636( 015/3
( )10ذم ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م ،عمحٛمد سمـ قمٌد اهلل احل٤ميمؿ ت 223هـ ،اعمح٘مؼُ :مٕمٔمؿ طمًلم ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م –
سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م1175 ،هـ ،ص.126
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«اهمًٚمقه سمامء وؾمدر ،ويمٗمٜمقه ذم صمقسملم أو ىم٤مل :صمقسمٞمف ،وٓ حتٜمٓمقه ،وٓ ختٛمروا رأؾمف ،وم٢من اهلل
يٌٕمثف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يٚمٌلش ،هذا ًمٗمظ اًمٌخ٤مري ،واًمٌ٘مٞم٦م سمٜمحقه .ىم٤مل احل٤ميمؿ « :ذيمر اًمقضمف شمّمحٞمػ
ُمـ اًمرواة 8إلمج٤مع اًمث٘م٤مت إصمٌ٤مت ُمـ أصح٤مب قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر قمغم روايتف قمٜمف ،وٓ شمٖمٓمقا
رأؾمف ،وهق اعمحٗمقظش.
أيقب اًمًختٞم٤مين( ،)1وأظمرج روايتف :اًمٌخ٤مري( ،)0وُمًٚمؿ(،)1
أيْم٤م
وشم٤مسمع
احلٙمؿ ً
ُ
َ
واًمٜمً٤مئل( ،)2واًمدارُمل( ،)3وأسمق قمقاٟم٦م( ،)4يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ مح٤مد سمـ زيد ،وأظمرضمف أسمق داود(ُ ،)5مـ
ُمـ ـمريؼ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ،وأظمرضمف أمحد(ُ ،)6مـ ـمريؼ ُمٕمٛمر ،مجٞمٕمٝمؿ (مح٤مد سمـ زيد ،وقمٛمرو
سمـ ديٜم٤مر ،وُمٕمٛمر) قمـ أيقب ،قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ،قمـ اسمـ قمٌ٤مس -

 -ىم٤مل« :سمٞمٜمام رضمؾ

واىمػ سمٕمروم٦م ،إذ وىمع قمـ راطمٚمتف ،ومقىمّمتف -أو ىم٤مل :وم٠موىمّمتف -ىم٤مل اًمٜمٌل -ط :-اهمًٚمقه سمامء
وؾمدر ،ويمٗمٜمقه ذم صمقسملم ،وٓ حتٜمٓمقه ،وٓ ختٛمروا رأؾمف ،وم٢مٟمف يٌٕم٨م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمٚمٌ ًٞم٤مش ،هذا
ًمٗمظ اًمٌخ٤مري ،واًمٌ٘مٞم٦م سمٜمحقه.
( ) 1هق أيقب سمـ أيب متٞمٛم٦م ،يمٞمً٤من اًمًختٞم٤مين ،أسمق سمٙمر اًمٌٍمي ،رأى أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ،وروى قمـ قمٛمرو سمـ ؾمٚمٛم٦م اجلرُمل،
ومحٞمد سمـ هالل ،وقمٜمف إقمٛمش ،وىمت٤مدة ،وهق صم٘م٦م صمٌ٧م طمج٦م .يٜمٔمر :شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم  ،172/2اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ،227/1
هتذي٥م اًمٙمامل  ،235/1هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  ،175/1شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ،1224 ،ص.)423( 115
( )0ذم اًمّمحٞمح ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب اًمٙمٗمـ ذم صمقسملم،)1043( 53/0 ،
( )1ذم اًمّمحٞمح ،يمت٤مب :احل٩م ،سم٤مب ُم٤م يٗمٕمؾ سم٤معمحرم إذا ُم٤مت.)72( 643/0 ،
( )2ذم اًمًٜمـ ،يمت٤مب ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م ،سم٤مب اًمٜمٝمل أن حيٜمط اعمحرم إذا ُم٤مت ،)0633( 042/7 ،وذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،حت٘مٞمؼ:
طمًـ قمٌد اعمٜمٕمؿ ؿمٚمٌل ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1201 ،هـ.)1602( 70/2 ،
( )3ذم اعمًٜمدُ ،مًٜمد اًمدارُملً ،مٕمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمٗمْمؾ اًمدارُمل ،ت 033هـ ،حت٘مٞمؼ :طمًلم ؾمٚمٞمؿ ،اًمٜم٤مذ :دار
اعمٖمٜمل ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1210 ،هـ ،يمت٤مب اعمٜم٤مؾمؽ ،سم٤مب ذم اعمحرم إذا ُم٤مت ُم٤مذا يّمٜمع سمف،
.)1672( 1152/0
( )4ذم اعمًتخرج قمغم صحٞمح ُمًٚمؿً ،مٞمٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ اًمٜمٞمً٤مسمقري ،أسمق قمقاٟم٦م ،اإلؾمٗمرايٞمٜمل ،حت٘مٞمؼ :أيٛمـ سمـ
سمـ قم٤مرف ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1217 ،هـ.)1122( 052/0 ،
( )5ذم اًمًٜمـ ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب اعمحرم يٛمقت يمٞمػ يّمٜمع سمف.)1017( 017/1 ،
( )6ذم اعمًٜمد.)1254( 176/3 ،
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املطًب ايجاْٞ
ايٛد٘ ايجاْ ٞعٔ ضعٝد بٔ دبريٚ« :ٖٛٚ ،ال ختُسٚا زأض٘ ٚال ٚدٗ٘»...
وروى هذا اًمقضمف قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم أسمق سمنم ،ضمٕمٗمر سمـ إي٤مس ،ومٞمام رواه قمٜمف ؿمٕمٌ٦م،
أظمرضمف ُمًٚمؿ( ،)1واًمٜمً٤مئل( ،)0واًمٌٞمٝم٘مل( ،)1صمالصمتٝمؿ ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر ،أظمؼمٟم٤م همٜمدر،
طمدصمٜم٤م ؿمٕمٌ٦م ،ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م سمنم حيدث قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ،أٟمف ؾمٛمع اسمـ قمٌ٤مس-

-

حيدث « :أن رضم ً
ال أشمك اًمٜمٌل -ط ،-وهق حمرم ،ومقىمع ُمـ ٟم٤مىمتف وم٠مىمٕمّمتف :وم٠مُمر اًمٜمٌل -ط-
أن يٖمًؾ سمامء وؾمدر ،وأن يٙمٗمـ ذم صمقسملم ،وٓ يٛمس ـمٞم ًٌ٤م ،ظم٤مرج رأؾمفش ىم٤مل ؿمٕمٌ٦م :صمؿ طمدصمٜمل
سمف سمٕمد ذًمؽ :ظم٤مرج رأؾمف ووضمٝمف ،وم٢مٟمف يٌٕم٨م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمٚمٌد ًاش .وهذه اًمرواي٦م قمـ أيب سمنم
ؿم٤مذة 8وذًمؽ ٕن اًمذيـ رووه٤م قمٜمف سمدون ذيمر اًمقضمف أيمثر قمد ًدا ،وأرضمح صٗم ً٦م ،وهؿ:
هِمٞمؿ( ،)2وهق ُمـ أصمٌ٧م اًمٜم٤مس ذم أيب سمنم ،ىم٤مل قمكم سمـ طمجر« :هِمٞمؿ ذم أيب سمنم ُمثؾ
-1
ٌ
اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ذم اًمزهريش ،وُمٕمٚمقم أن اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ُم٘مدم ذم طمدي٨م اًمزهري(.)3
 -0أسمق قمقاٟم٦م(.)4
 -1ؿمٕمٌ٦م ذم أول إُمر.

( )1ذم صحٞمحف ،يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ُم٤م يٗمٕمؾ سم٤معمحرم إذا ُم٤مت .)1024( 645/0
( )0ذم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب همًؾ اعمحرم إذا ُم٤مت  ،)0510( 135/3و ،)0632( 013/3وذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،يمت٤مب
اعمٜم٤مؾمؽ ،سم٤مب ذم يمؿ يٙمٗمـ اعمحرم إذا ُم٤مت .)1601( 70/2
( )1ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى .)4424( 332/1
( )2شم٘مدُم٧م روايتف قمـ أيب سمنم سمدون ذيمر اًمقضمف ذم اًمقضمف إول.
( ) 3يٜمٔمر :هتذي٥م اًمتٝمذي٥مٕ ،محد سمـ قمكم سمـ طمجر ،اًمٜم٤مذُ :مٓمٌٕم٦م دائرة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ،اهلٜمد ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمٓمٌٕم٦م إومم،
1104هـ.101/2 ،
ور َوى
(َّ )4
اًمقو٤مح سمـ قمٌد اهلل اًمٞمِمٙمري ،اًمقاؾمٓمل ،أسمق قمقاٟم٦م ،روى قمـ إؾمقد سمـ ىمٞمس ،وىمت٤مدة ،وهمػممه٤م ،روى قمٜمفَ ،
قمَٜمف :إسمراهٞمؿ سمـ احلج٤مج اًمٜمٞمكم ،وأمحد سمـ إؾمح٤مق احليُمل ،وهمػممه٤م ،صم٘م٦م صمٌ٧مُ ،م٤مت ؾمٜم٦م مخس أو ؾم٧م وؾمٌٕملم وُمئ٦م،
ع .يٜمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل  ،221/12هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  ،114/11اًمت٘مري٥م ص.)5225( 362
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وشم٤مسمع أسم٤م سمنم قمغم هذا اًمقضمف قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ،أظمرضمف ُمًٚمؿ( ،)1واسمـ ُم٤مضم٦م(،)0
واًمٜمً٤مئل( ،)1وأسمق قمقاٟم٦م( ،)2أرسمٕمتٝمؿ ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ،قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ،قمـ ؾمٕمٞمد
سمـ ضمٌػم ،قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ،أن رضم ً
ال أوىمّمتف راطمٚمتف وهق حمرم ومامت ،وم٘م٤مل
رؾمقل اهلل -ط « :-اهمًٚمقه سمامء وؾمدر ويمٗمٜمقه ذم صمقسمٞمف ،وٓ ختٛمروا رأؾمف وٓ وضمٝمف ،وم٢مٟمف
يٌٕم٨م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمٚمٌ ًٞم٤مش ،هذا ًمٗمظ ُمًٚمؿ ،واًمٌ٘مٞم٦م سمٜمحقه.
وهذه ُمت٤مسمٕم٦م ٓ شمٜمٗمعٕ 8ن اًمرواي٦م اعمحٗمقفم٦م قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر هل إومم ،سمذيمر اًمرأس
وم٘مط ،إذ مل ِ
يرو هذه اًمٚمٗمٔم٦م قمـ قمٛمرو إٓ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ،وظم٤مًمٗمف مجع ُمـ اًمث٘م٤مت هؿ (مح٤مد سمـ
زيد ،وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م – وهق ُمـ أصمٌ٧م اًمٜم٤مس ذم قمٛمرو سمـ ديٜم٤مرٟ ،مص قمٚمٞمف اسمـ ُمٕملم(– )3
ويقٟمس سمـ قمٛمرو  ،واسمـ ضمري٩م) ومٚمؿ يذيمروا اًمقضمف ،وهؿ أيمثر 8ومتٙمقن هذه اًمرواي٦م هل
اًمراضمح٦م.
أيْم٤م :أسمق اًمزسمػم (حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ) أظمرضمف ُمًٚمؿ( ،)4وأسمق قمقاٟم٦م( ،)5يمالمه٤م ُمـ
وشم٤مسمٕمف ً
ـمريؼ أيب اًمزسمػم ،ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ،ي٘مقل :ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس -

 ،وىمّم٧م رضم ًال

راطمٚمتف ،وهق ُمع رؾمقل اهلل -ط« ،-وم٠مُمرهؿ رؾمقل اهلل -ط -أن يٖمًٚمقه سمامء وؾمدر ،وأن
يٙمِمٗمقا وضمٝمف-طمًٌتف ىم٤مل -ورأؾمف ،وم٢مٟمف يٌٕم٨م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وهق هيؾش .وهذه اعمت٤مسمٕم٦م ٓ شمٜمٗمع
أيْم٤م عمخ٤مًمٗمتٝم٤م اًمرواي٤مت اًمراضمح٦م قمـ ؾمٕمٞمد.
ً


( )1ذم صحٞمحف ،يمت٤مب احل٩م ،اب ُم٤م يٗمٕمؾ سم٤معمحرم إذا ُم٤مت .)1024( 645/0
( )0ذم ؾمٜمٜمف.)1262( 1212/0 ،
( )1ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،يمت٤مب اعمٜم٤مؾمؽ ،سم٤مب ذم يمؿ يٙمٗمـ اعمحرم إذا ُم٤مت .)1462( 17/2
( )2ذم اعمًتخرج قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ .)1122( 051/0
( )3يٜمٔمر :شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم (رواي٦م اًمدوري).115/1 ،
( )4ذم صحٞمحف ،يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ُم٤م يٗمٕمؾ سم٤معمحرم إذا ُم٤مت .)1204( 0644
( )5ذم اعمًتخرج قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ .)1115( 051/0
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املطًب ايجايح
يف ايٛد٘ ايجايح عٔ ضعٝد بٔ دبريٚ « :ٖٛ ،ال تػطٛا ٚدٗ٘»
وأظمرج هذه اًمرواي٦م ُمًٚمؿ( ،)1وأسمق قمقاٟم٦م( ،)0وأسمق ٟمٕمٞمؿ( ،)1مجٞمٕمٝمؿ ُمـ ـمريؼ قمٌٞمد اهلل سمـ
ُمقؾمك ،طمدصمٜم٤م إهائٞمؾ ،قمـ ُمٜمّمقر ،قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ،قمـ اسمـ قمٌ٤مس -

 ،-ىم٤مل :يمٜم٤م

ُمع رؾمقل اهلل -ط -وُمٕمف رضمؾ ومقىمّمتف ٟم٤مىمتف ومامت ،وم٘م٤مل اًمٜمٌل -ط« :-اهمًٚمقه ،وٓ
شم٘مرسمقه ـمٞم ًٌ٤م ،وٓ شمٖمٓمقا وضمٝمف ،وم٢مٟمف يٌٕم٨م يٚمٌلش ،هذا ًمٗمظ ُمًٚمؿ ،واًمٌ٘مٞم٦م سمٛمثٚمف .وهذه اًمرواي٦م
ُمٜم٘مٓمٕم٦م ،وهل مم٤م اٟمت٘مده اًمدار ىمٓمٜمل قمغم ُمًٚمؿ ،وم٘م٤مل« :إٟمام ؾمٛمٕمف ُمٜمّمقر ُمـ احلٙمؿ ،وأظمرضمف
اًمٌخ٤مريَ ،قمـ ىمتٞمٌ٦مَ ،قمـ ضمريرَ ،قمـ ُمٜمّمقرَ ،قمـ احلٙمؿَ ،قمـ ؾمٕمٞمد .وهق اًمّمقابش( .)2وي١ميد
ذًمؽ أن أمحد ىمد أظمرضمٝم٤م قمـ إؾمقد سمـ قم٤مُمر اًمِم٤مُمل ،قمـ إهائٞمؾ ،قمـ ُمٜمّمقر قمـ احلٙمؿ،
احلٙمؿ ذم اإلؾمٜم٤مد .وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل
قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ،قمـ اسمـ قمٌ٤مس سمٜمحقه( ،)3ومزاد
َ
شمٕمٚمٞم ً٘م٤م(.)4
( )1ذم صحٞمحف ،يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ُم٤م يٗمٕمؾ سم٤معمحرم إذا ُم٤مت .)1204( 0644
( )0ذم اعمًتخرج قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ .)1114( 051/0
( )1ذم اعمًتخرج قمغم صحٞمح ُمًٚمؿٕ ،محد سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ إؾمح٤مق ،أيب ٟمٕمٞمؿ ،ت 212هـ ،اعمح٘مؼ :حمٛمد طمًـ
اًمِم٤مومٕمل ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -سمػموت– ًمٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1215 ،هـ.)0562( 077/1 ،
( )2يٜمٔمر :اإلًمزاُم٤مت واًمتتٌعٕ ،يب احلًـ اًمدار ىمٓمٜمل (ت  163هـ) ،حت٘مٞمؼُ :م٘مٌؾ سمـ ه٤مدي ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م1223 ،هـ ،ص ،110وسمٞم٤من اًمقهؿ واإلهي٤مم ذم يمت٤مب إطمٙم٤ممً ،مٕمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ ،أسمق احلًـ
اسمـ اًم٘مٓم٤من (ت406 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :د .احلًلم آي٧م ؾمٕمٞمد اًمٜم٤مذ :دار ـمٞمٌ٦م – اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1216 ،هـ-
1775م ،020/2 ،وهمرر اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م ذم سمٞم٤من ُم٤م وىمع ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ إطم٤مدي٨م اعم٘مٓمققم٦مً ،مٞمحٞمك سمـ قمكم سمـ
قمٌد اهلل اعمٍمي ،اعمٕمروف سم٤مًمرؿمٞمد اًمٕمٓم٤مر (ت440 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد ظمرؿم٤مذم ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ  -اعمديٜم٦م
اعمٜمقرة ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1215 ،هـ ،ص ،023وإسم٤مـمٞمؾ واعمٜم٤ميمػم واًمّمح٤مح واعمِم٤مهػمً ،مٚمحًلم سمـ إسمراهٞمؿ اجلقرىم٤مين
(ت321 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :د قمٌد اًمرمحـ اًمٗمريقائل ،دار اًمّمٛمٞمٕمل ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اًمري٤مض ،اهلٜمد ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمراسمٕم٦م،
1200هـ  0220 -م.
( )3ذم اعمًٜمد .)0173( 002/2
( )4ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى .)4426( 1331
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ُمًٚمام ىمدس اهلل روطمف ،وٟمقر ضحيف ،ىمد أظمرج هذا
ىم٤مل اًمرؿمٞمد اًمٕمٓم٤مر« :إٓ أن
ً
احلدي٨م ُمـ ـمرق صم٤مسمت٦م ُمـ رواي٦م قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر وأيب سمنم ضمٕمٗمر سمـ أيب وطمِمٞم٦م وهمػممه٤م قمـ
ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ اسمـ قمٌ٤مس سم٠مًمٗم٤مظ أشمؿ ُمـ طمدي٨م ُمٜمّمقر اًمذي ىمدُمٜم٤مه ،صمؿ أورد طمدي٨م
ُمٜمّمقر آظمر ـمرق هذا احلدي٨م ،وم٢من صمٌ٧م اٟم٘مٓم٤مقمف ُمـ هذا اًمقضمف ،وم٘مد سمٞمٜم٤م أٟمف ُمتّمؾ ذم يمت٤مب
ُمًٚمؿ ُمـ ـمرق أظمر ؾمقاه ،وأن اًمٌخ٤مري وهمػمه ىمد أظمرضمقه ذم يمتٌٝمؿ ُمتّم ً
ال ُمـ طمدي٨م
أيْم٤م قمـ احلٙمؿ قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػمش( .)1وقمغم ومرض اشمّم٤مهل٤م ،وم٢مٟمف ي٘م٤مل ومٞمٝم٤م ُم٤م ىمٞمؾ ذم
ُمٜمّمقر ً
رواي٦م أيب اًمزسمػم ،ومٝمل ؿم٤مذ ٌة همػم حمٗمقفم٦م 8وًمذا ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل سمٕمد أن أورد رواي٦م ُمٜمّمقر اًمً٤مسم٘م٦م:
« ذيمر اًمقضمف ومٞمف همري٥م ،ورواي٦م اجلامقم٦م اًمذيـ مل يِمٙمقا وؾم٤مىمقا اعمتـ أطمًـ ؾمٞم٤مىم٦م أومم سم٠من
شمٙمقن حمٗمقفم٦م ،واهلل أقمٚمؿش .واًمٌخ٤مري -

 -قمالو ًة قمغم أٟمف مل خيرج هذه اًمٚمٗمٔم٦م وم٘مد وٕمٗمٝم٤م،

طمٞم٨م ىم٤مل « :اًمّمحٞمح ٓ :ختٛمروا رأؾمفش( ،)0ويمذًمؽ اًمٌٞمٝم٘مل ،وشم٘مدم يمالُمف أن ،واحل٤ميمؿ
طمٞم٨م ىم٤مل « :ذيمر اًمقضمف شمّمحٞمػ ُمـ اًمرواة 8إلمج٤مع اًمث٘م٤مت إصمٌ٤مت ُمـ أصح٤مب قمٛمرو سمـ
ديٜم٤مر قمغم روايتف قمٜمف ،وٓ شمٖمٓمقا رأؾمف ،وهق اعمحٗمقظش.
واًمذيـ صححقا هذه اًمزي٤مدة محٚمقه٤م قمغم وضمف آظمر ،يم٤مسمـ طمجر ،وم٘مد محٚمٝم٤م قمغم اًمتٓمٞم٥م
ٓ اًمتٖمٓمٞم٦م( ،)1وصححٝم٤م يمذًمؽ اًمزيٚمٕمل ،وشمٕم٘م٥م احل٤ميمؿ– ذم يمالُمف اًمً٤مسمؼ -وم٘م٤مل« :اعمرضمع ذم
( )1يٜمٔمر :همرر اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م ص.025
( )0يٜمٔمر :طمدي٨م ؿمٕمٌ٦م سمـ احلج٤مج ،عمحٛمد سمـ اعمٔمٗمر سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞمًك ،أسمق احلًلم اًمٌزاز اًمٌٖمدادي ت 157هـ ،اعمح٘مؼ:
ص٤مًمح قمثامن اًمٚمح٤مم ،اًمٜم٤مذ :اًمدار اًمٕمثامٟمٞم٦م – إردن ،قمامن ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1202 ،هـ ،ص.102
( ) 1يٜمٔمر :ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مريٕ ،محد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م -
سمػموت ،1157 ،رىمؿ يمتٌف وأسمقاسمف وأطم٤مديثف :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،ىم٤مم سم٢مظمراضمف وصححف وأذف قمغم ـمٌٕمف :حم٥م
اًمديـ اخلٓمٞم٥م ،قمٚمٞمف شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمٕمالُم٦م :قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل سمـ سم٤مز ،32/2 ،وىمد شمٕم٘مٌف إًمٌ٤مين رمحف اهلل وم٘م٤مل« :ىمٚم٧م:
وهذا ُمـ احل٤مومظ أُمر قمجٞم٥م 8وم٢من اًمٓمرق يمٚمٝم٤م شمدل قمغم أن اًمرواي٦م إٟمام شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٙمِمػ ٓ سم٤مًمتٓمٞم٥م ،قمغم ظمالف ُم٤م محٚمٝم٤م
قمٚمٞمف احل٤مومظ ،وإٟمام همره رواي٦م ُمًٚمؿ ،وومٞمٝم٤م شم٘مديؿ وشم٠مظمػم يمام دل قمغم ذًمؽ رواي٦م اًمٜمً٤مئل وهمػمه ،وم٘مقًمف" :ظم٤مرج رأؾمف"
قمٜمد ُمًٚمؿ مجٚم٦م طم٤مًمٞم٦م ًم٘مقًمف" :وأن يٙمٗمـ ذم صمقسملم" ٓ ًم٘مقًمف" :وٓ يٛمس ـمٞم ًٌ٤م" يمام شمقهؿ احل٤مومظ ،وي١ميد ذًمؽ رواي٦م ؿمٕمٌ٦م
ٟمٗمًف ومْم ً
ال قمـ همػمه" :وٓ ختٛمروا وضمٝمف ورأؾمف" ،وم٢مهن٤م سحي٦م ومٞمام ذيمرٟم٤م .يٜمٔمر :إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر
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وأيْم٤م وم٤مًمتّمحٞمػ إٟمام يٙمقن ذم
ذًمؽ إمم ُمًٚمؿ ٓ إمم احل٤ميمؿ ،وم٢من احل٤ميمؿ يمثػم إوه٤مم،
ً
احلروف اعمتِم٤مهب٦م ،وأي ُمِم٤مهب٦م سملم اًمقضمف واًمرأس ذم احلروف؟ هذا قمغم شم٘مدير أٓ يذيمر ذم
احلدي٨م همػم اًمقضمف ،ومٙمٞمػ وىمد مجع سمٞمٜمٝمام -أقمٜمل اًمرأس واًمقضمف -واًمروايت٤من قمٜمد ُمًٚمؿ،
ومٗمل ًمٗمظ :اىمتٍم قمغم اًمقضمف ،وم٘م٤مل :وٓ ختٛمروا وضمٝمف ،وذم ًمٗمظ :مجع سملم اًمقضمف واًمرأس،
وم٘م٤مل :وٓ ختٛمروا رأؾمف وٓ وضمٝمف ،وذم ًمٗمظ :اىمتٍم قمغم اًمرأس ،وذم ًمٗمظ :ىم٤مل :وم٠مُمرهؿ
رؾمقل اهلل -ط -أن يٖمًٚمقه سمامء وؾمدر ،وأن يٙمِمٗمقا وضمٝمف ،طمًٌتف ىم٤مل :ورأؾمف ،وم٢مٟمف
يٌٕم٨م ،وهق هيؾ ،وُمثؾ هذا سمٕمٞمد ُمـ اًمتّمحٞمػش( .)1وًمٙمـ إظمراج ُمًٚمؿ هل٤م ٓ يٕمٜمل صحتٝم٤م،
ٓ ؾمٞمام وىمد أظمرج اًمقضمف اًمراضمح ،وقم٤مد ًة ُمًٚمؿ -

 -ذم صحٞمحف أن ي٘مدم اًمرواي٦م إصح

وم٤مٕصح(.)0


=اًمًٌٞمؾ ،عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين (ن1202 :هـ) ،إذاف :زهػم اًمِم٤مويش ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل – سمػموت،
اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م  1223هـ 1763 -م.022/2 ،
(ٟ ) 1مّم٥م اًمراي٦م ٕطم٤مدي٨م اهلداي٦م ،جلامل اًمديـ أيب حمٛمد قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد اًمزيٚمٕمل ت 540هـ ،اعمح٘مؼ :حمٛمد
قمقاُم٦م ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمري٤من ،سمػموت –ًمٌٜم٤من ،دار اًم٘مٌٚم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،ضمدة ،اًمًٕمقدي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم،
1216هـ1775/م.06/1 ،
( )0يٜمٔمر :إٟمقار اًمٙم٤مؿمٗم٦م عم٤م ذم يمت٤مب "أوقاء قمغم اًمًٜم٦م" ُمـ اًمزًمؾ واًمتْمٚمٞمؾ واعمج٤مزوم٦م ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمرمحـ سمـ حيٞمك سمـ
قمكم اعمٕمٚمٛمل ،اًمٞمامين (اعمتقرم1164 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :اعمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م ،قم٤ممل اًمٙمت٥م ،سمػموت ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم 1224 :هـ  1764 /م
ص.07
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املبشح ايجاْٞ
اآلثاز ايٛازد ٠يف تػط ١ٝايسدٌ احملسّ ٚدٗ٘
املطًب األ :ٍٚاآلثاز ايٛازد ٠يف دٛاش تػط ١ٝايسدٌ احملسّ ٚدٗ٘.
ٚزدت عد ٠آثاز تدٍ عً ٢دٛاش تػط ١ٝايسدٌ احملسّ ٚدَٗ٘ٗٓٚ ،ا:
 -1قمـ اًمٗمراومّم٦م()1سمـ قمٛمػم احلٜمٗمل« :أٟمف رأى قمثامن سمـ قمٗم٤من سم٤مًمٕمرج ،يٖمٓمل وضمٝمف ،وهق
حمرمش ،أظمرضمف ُم٤مًمؽ( ،)0واسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م( ،)1واًمدار ىمٓمٜمل( ،)2واًمٌٞمٝم٘مل( ،)3مجٞمٕمٝمؿ ُمـ ـمريؼ حيٞمك
سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري ،قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد ،ىم٤مل :أظمؼمين اًمٗمراومّم٦م سمـ قمٛمػم احلٜمٗمل ومذيمره،
ورواشمف صم٘م٤مت ،قمدا اًمٗمراومّم٦م ،وهق اسمـ قمٛمػم احلٜمٗمل ،روى قمـ قمثامن ،وروى قمٜمف اًم٘م٤مؾمؿ سمـ
حمٛمد ،وقمٌد اهلل اسمـ أيب سمٙمر ،وقمٌد اهلل سمـ قمروة ،ذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم اًمث٘م٤مت ،وىم٤مل اًمٕمجكم:
«ُمدين ،شم٤مسمٕمل ،صم٘م٦مش(.)4
( )1اًم َٗمراومّم٦م سمٗمتح اًمٗم٤مء .يٜمٔمر :اإليمامل ذم رومع آرشمٞم٤مب قمـ اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ ذم إؾمامء واًمٙمٜمك وإٟمً٤مب ،اعم١مًمػ:
ؾمٕمد اعمٚمؽ ،أسمق ٟمٍم قمكم سمـ هٌ٦م اهلل سمـ ضمٕمٗمر سمـ ُم٤ميمقٓ (اعمتقرم253 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -سمػموتً-مٌٜم٤من،
اًمٓمٌٕم٦م :اًمٓمٌٕم٦م إومم 1211هـ1772-م.32/5 ،
( )0ذم اعمقـم٠م ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب – ُمٍم ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل.105/1 ،
( )1ذم اعمّمٜمػٕ ،يب سمٙمر ،قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م اًمٕمٌز اًمٙمقذم ت  013هـ ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقاُم٦م ،ـمٌٕم٦م :دار
اًم٘مٌٚم٦م.)12232( 502/1.
( )2ذم اًمٕمٚمؾ ،اعمجٚمدات ُمـ إول ،إمم احل٤مدي قمنم ،حت٘مٞمؼ وختري٩م :حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل اًمًٚمٗمل ،اًمٜم٤مذ :دار ـمٞمٌ٦م –
اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم  1223هـ ،واعمجٚمدات ُمـ اًمث٤مين قمنم ،إمم اخل٤مُمس قمنم ،قمٚمؼ قمٚمٞمف :حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد
اًمدسم٤مد ،اًمٜم٤مذ :دار اسمـ ،جلقزي – اًمدُم٤مم ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1205 ،هـ.12/1 ،
( )3ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى .)7265( 64/3
( )4يٜمٔمر :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ،121/5 ،واجلرح واًمتٕمديؾ ،اعم١مًمػ :أسمق حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ إدريس سمـ اعمٜمذر اًمتٛمٞمٛمل،
احلٜمٔمكم ،اًمرازي اسمـ أيب طم٤مشمؿ (اعمتقرم105 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :ـمٌٕم٦م جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م  -سمحٞمدر آسم٤مد اًمديمـ – اهلٜمد،
دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1051 ،هـ  1730م ،70/5 ،واًمث٘م٤مت ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ طمٌ٤من سمـ
أمحد سمـ طمٌ٤من سمـ ُمٕم٤مذ سمـ َُم ْٕمٌدَ  ،اًمتٛمٞمٛمل ،أسمق طم٤مشمؿ ،اًمدارُمل ،اًم ًٌُتل (اعمتقرم132 :هـ) ،ـمٌع سم٢مقم٤مٟم٦م :وزارة اعمٕم٤مرف
ًمٚمحٙمقُم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اهلٜمدي٦م ،حت٧م ُمراىمٌ٦م :اًمديمتقر حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد ظم٤من ُمدير دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م ،اًمٜم٤مذ :دائرة اعمٕم٤مرف
اًمٕمثامٟمٞم٦م سمحٞمدر آسم٤مد اًمديمـ اهلٜمد ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1171 ،ه =  ،077/3 ،1751وشم٤مريخ اًمث٘م٤مت ،اعم١مًمػ :أسمق احلًـ أمحد
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وشم٤مسمع اًمٗمراومّم َ٦م قمٌدُ اهلل سمـ قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م ،أظمرضمف ُم٤مًمؽ( ،)1وقمٜمف اًمِم٤مومٕمل( ،)0وُمـ
ـمريؼ ُم٤مًمؽ أظمرضمف اسمـ طمزم( ،)1واًمٌٞمٝم٘مل( ،)2قمـ قمٌد اهلل اسمـ أيب سمٙمر ،وأظمرضمف اًمدار
ىمٓمٜمل(ُ ،)3مـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ،يمالمه٤م ( قمٌد اهلل اسمـ أيب سمٙمر ،وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م) ،قمـ
قمٌد اهلل سمـ قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م ىم٤مل :رأي٧م قمثامن سمـ قمٗم٤من ،ومذيمر ٟمحق رواي٦م اًمٗمراومّم٦م .وقمٌد اهلل
هق اسمـ قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م اًمٕمٜمزي ،اعمدين ،وًمد قمغم قمٝمد اًمٜمٌل -ط ،-وٕسمٞمف صحٌ٦م ُمِمٝمقرة،
ووصم٘مف اًمٕمجكمُ ،م٤مت ؾمٜم٦م سمْمع وصمامٟملم ع( .)4وروي هذا إصمر ُمرومق ًقم٤م ،وٓ يّمح يمام ذيمر ذًمؽ
اًمدارىمٓمٜمل(.)5
 -0قمـ أيب اًمزسمػم ،قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤مل ذم اعمحرم « :يٖمٓمل وضمٝمف سمثقسمف إمم ؿمٕمر
رأؾمف ،وأؿم٤مر أسمق اًمزسمػم سمثقسمف طمتك رأؾمفش ،أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م(ُ ،)6مـ ـمريؼ اسمـ ضمري٩م ،قمـ
أيب اًمزسمػم ،قمـ ضم٤مسمر ،وؾمٜمده وٕمٞمػٕ 8ن اسمـ ضمري٩م ،وأسم٤م اًمزسمػم ،حمٛمد سمـ شمدرس

=سمـ قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح اًمٕمجغم اًمٙمقذم (اعمتقرم041 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٌ٤مز ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمٓمٌٕم٦م إومم 1223هـ1762-م،
ص.160
( )1ذم اعمقـم٠م .)564( 132/1
( )0ذم اعمًٜمد ،عمحٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل ،اعمٓمٚمٌل اًم٘مرر اعمٙمل ت 022هـ ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت – ًمٌٜم٤من،
صحح٧م هذه اًمٜمًخ٦م :قمغم اًمٜمًخ٦م اعمٓمٌققم٦م ذم ُمٓمٌٕم٦م سمقٓق إُمػمي٦م واًمٜمًخ٦م اعمٓمٌققم٦م ذم سمالد اهلٜمد ،قم٤مم اًمٜمنم:
 1222هـ ،ص.004
( ) 1ذم اعمحغم سم٤مٔصم٤مر ،اعم١مًمػ :أسمق حمٛمد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم إٟمدًمز اًم٘مرـمٌل اًمٔم٤مهري (اعمتقرم234 :هـ)،
اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :سمدون ـمٌٕم٦م وسمدون شم٤مريخ.57/3 ،
( )2ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى .)7264( 64/3
( )3ذم اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م.12/1 ،
( )4يٜمٔمر :شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ص.)1221( 127
( )5يٜمٔمر :اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ًمٚمدارىمٓمٜمل .11/1
( )6ذم اعمّمٜمػ .)12231( 502/1
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إقمداد :د .ؾمٕمٞمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل إؾمٛمري
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ُمدًمً٤من( ،)1وىمد ذيمرا اإلؾمٜم٤مد سمّمٞمٖم٦م اًمٕمٜمٕمٜم٦م.
 -1قمـ اًمٗمراومّم٦م سمـ قمٛمػم« :أٟمف رأى قمثامن ،وزيدً ا ،وُمروان سمـ احلٙمؿ خيٛمرون وضمقهٝمؿ
وهؿ حمرُمقنش ،أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م(ُ ،)0مـ ـمريؼ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد ،قمـ اًمٗمراومّم٦م سمف .ورواشمف
صم٘م٤مت ،قمدا اًمٗمراومّم٦م وشم٘مدم سمٞم٤من طم٤مًمف ذم إصمر إول.
 -2أظمرج اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم اعمّمٜمػ( )1ىم٤مل :طمدصمٜم٤م ويمٞمع سمـ اجلراح ،قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ٟم٤مومع ،قمـ
اسمـ ـم٤مووس ،قمـ أسمٞمف« :أٟمف يم٤من إذا ٟم٤مم همٓمك وضمٝمف إمم أـمراف ؿمٕمرهش .وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح،
ورواشمف صم٘م٤مت 8ويمٞمع هق اسمـ اجلراح اًمرؤاد ،صم٘م٦م طم٤مومظ( ،)2وإسمراهٞمؿ سمـ ٟم٤مومع اعمخزوُمل ،صم٘م٦م
أيْم٤م( ،)3واسمـ ـم٤مووس هق قمٌد اهلل سمـ ـم٤مووس اًمٞمامين ،صم٘م٦م وم٤موؾ( ،)4وـم٤مووس هق اسمـ
طم٤مومظ ً
اسمـ يمٞمً٤من اًمٞمامين ،صم٘م٦م وم٘مف(.)5
 -3أظمرج اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م( ،)6قمـ ويمٞمع ،قمـ ُمٕم٘مؾ ،قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح ىم٤مل« :يٖمٓمل اعمحرم
وضمٝمف إمم احل٤مضمٌلم ،وىم٤مل :هق ىمقل ؾمٗمٞم٤منش ،ورواشمف صم٘م٤مت ،قمدا ُمٕم٘مؾ ،وهق اسمـ قمٌٞمد اهلل
اجلزري ،أسمق قمٌد اهلل اًمٕمٌز ،روى قمـ إسمراهٞمؿ ْسمـ َأيب قمٌٚم٦م ،وزيد سمـ َأيب أٟمٞمً٦م ،روى قمٜمف
أمحد ْسمـ َقمٌد اهللَِّ ْسمـ يقٟمس ،وإؾمامقمٞمؾ ْسمـ رضم٤مء ،ىم٤مل أمحد :ص٤مًمح احلدي٨م ،وىم٤مل ُمرة :صم٘م٦م،
وقمـ اسمـ ُمٕملمً :مٞمس سمف سم٠مس ،ويمذا ىم٤مل اًمٜمً٤مئل ،وىم٤مل إؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر قمـ سمـ ُمٕملم صم٘م٦م،
وذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم اًمث٘م٤مت وىم٤مل يم٤من خيٓمئ ومل يٗمحش ظمٓم٠مه ومٞمًتحؼ اًمؽمك ،وىم٤مل اسمـ
( )1يٜمٔمر :اعمدًمًلم ،اعم١مًمػ :أمحد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ احلًلم اًمٙمردي اًمرازي٤مين صمؿ اعمٍمي ،أسمق زرقم٦م وزم اًمديـ ،اسمـ
اًمٕمراىمل ،اعمح٘مؼ :د.رومٕم٧م ومقزي قمٌد اعمٓمٚم٥م ،دٟ .م٤مومذ طمًلم مح٤مد ،اًمٜم٤مذ :دار اًمقوم٤مء ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1213هـ،
1773م ،ص ،47وص ،66وشمٕمريػ اهؾ اًمت٘مديس سمٛمراشم٥م اعمقصقوملم سم٤مًمتدًمٞمس ،ص ،21ص.23
( )0ذم اعمّمٜمػ .)12232( 213/6
( )1ذم اعمّمٜمػ .)12231( 501/1
( )2يٜمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل  ،240/12هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  ،101/11اًمت٘مري٥م ص.)5212( 361
( )3يٜمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل  ،005/0هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  ،152/1اًمت٘مري٥م ص.)043( 72
( )4يٜمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل  ،112/13هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  ،045/3اًمت٘مري٥م ص.)1176( 126
( )5يٜمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل  ،135/11هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  ،6/3اًمت٘مري٥م ص.)1227( 061
( )6ذم اعمّمٜمػ .)12231( 501/1

282
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م
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ُمٜمٙمرا ،وىم٤مل
قمدي سمٕمد أن هد ًمف قمدة أطم٤مدي٨م :هق طمًـ احلدي٨م ،مل أضمد ذم طمديثف
ً
اًمٜمً٤مئل :ص٤مًمح ،وىم٤مل احل٤مومظ :صدوق خيٓمئ .واًمذي ئمٝمر :أٟمف طمًـ احلدي٨م(.)1
 -4أظمرج اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م( ،)0قمـ ضمرير ،قمـ ُمٜمّمقر ،قمـ إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل ىم٤مل« :إذا آذت اعمحرم
اًمريح ،ومال سم٠مس أن يرومع صمقسمف ُمـ سملم يديف ومٞمٖمٓمل سمف إمم ضمٌٝمتفش ،وضمرير هق اسمـ قمٌد احلٛمٞمد
سمـ ىمرط اًمْمٌل ،اًمٙمقذم ،صم٘م٦م صحٞمح اًمٙمت٤مب( ،)1وُمٜمّمقر ،هق اسمـ اعمٕمتٛمر سمـ قمٌد اهلل
اًمًٚمٛمل ،أسمق قمت٤مب ،صم٘م٦م صمٌ٧م( ،)2إسمراهٞمؿ هق اسمـ يزيد سمـ ىمٞمس اًمٜمخٕمل ،صم٘م٦م(.)3

املطًب ايجاْٞ
اآلثاز ايٛازد ٠يف ايٓٗ ٞعٔ تػط ١ٝايسدٌ احملسّ ٚدٗ٘
مل أضمد ُمـ أصم٤مر اًمتل شمدل قمغم اعمٜمع ُمـ شمٖمٓمٞم٦م اًمقضمف إٓ ُم٤م ورد قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام
ىم٤مل« :اًمقضمف ومام ومقىمف ُمـ اًمرأس ،ومال خيٛمر أطمد اًمذىمـ ومام ومقىمفش ،أظمرضمف ُم٤مًمؽ( ،)4وُمـ ـمري٘مف
اًمٌٞمٝم٘مل( ،)5قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر سمف ،وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح.
وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م(ُ ، )6مـ ـمريؼ اسمـ ضمري٩م ،قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر سمف ،وؾمٜمده وٕمٞمػُ 8مـ
أضمؾ شمدًمٞمس اسمـ ضمري٩م(.)7
( )1يٜمٔمر :اًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من  ،271/5اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤ملٕ ،محد سمـ قمدي اجلرضم٤مين ت 143هـ ،حت٘مٞمؼ :قم٤مدل قمٌد
اعمقضمقد ،اًمٜم٤مذ :اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموتً-مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1216 ،ه ،012/6 ،هتذي٥م اًمٙمامل  ،052/06هتذي٥م
اًمتٝمذي٥م  ،012/12اًمت٘مري٥م ص.)4566( 322
( )0ذم اعمّمٜمػ .)12231( 211/6
( )1يٜمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل  ،322/2هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  ،53/0اًمت٘مري٥م ص.)714( 117
( )2يٜمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل  ،324/06هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  ،110/12اًمت٘مري٥م ص.)4726( 325
( )3يٜمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل  ،010/0هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  ،155/1اًمت٘مري٥م ص.)044( 73
( )4ذم اعمقـم٠م .)513( 105/1
( )5ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى .)7272( 65/3
( )6ذم اعمّمٜمػ .)12230( 501/1
( )7شم٘مدم اًمٙمالم قمغم شمدًمٞمس اسمـ ضمري٩م ذم إصمر اًمث٤مين.
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املبشح ايجايح
فك٘ اذتدٜح
املطًب األ :ٍٚأقٛاٍ ايعًُا ٤يف سهِ تػط ١ٝايسدٌ احملسّ ٚدٗ٘.
أمجع اًمٕمٚمامء قمغم أن اًمرضمؾ اعمحرم ًمٞمس ًمف شمٖمٓمٞم٦م رأؾمف( .)1واظمتٚمٗمقا ذم طمٙمؿ شمٖمٓمٞم٦م
اًمقضمف قمغم ىمقًملم:
ايك ٍٛاأل:ٍٚ
أن شمٖمٓمٞم٦م وضمف اعمحرم ًمٞمس ُمـ حمٔمقرات اإلطمرام ،وهق ىمقل قمثامن سمـ قمٗم٤من ،وزيد سمـ
صم٤مسم٧م ،وضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ،وقمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ،وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ،وـم٤مووس سمـ
يمٞمً٤من ،وُمروان سمـ احلٙمؿ ،وقمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح ،وإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل ،وهق اعمذه٥م قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م،
وطمٙمك اسمـ ىمداُم٦م اإلمج٤مع ،وهق ىمقل اًمِم٤مومٕمل ،وقمزاه اًمٜمقوي ،واسمـ طمجر إمم اجلٛمٝمقر،
واظمت٤مره اخلٓم٤ميب ،واسمـ طمزم ،واًمٕمٞمٜمل ُمـ احلٜمٗمٞم٦م ،وفم٤مهر يمالم اًم٘مًٓمالين ،واًمٕمراىمل،
واظمت٤مره اسمـ اًم٘مٞمؿ ،واًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم(.)0
( )1يٜمٔمر :إيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿً ،مٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك اًمٞمحّمٌل( 2 ،ت322هـ) ،حت٘مٞمؼ :د حيٞمك إؾمامقمٞمؾ ،دار
اًمقوم٤مءُ ،مٍم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1217 ،ه ،001/2 ،سمداي٦م اعمجتٝمد وهن٤مي٦م اعم٘متّمد ،اعم١مًمػ :أسمق اًمقًمٞمد حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد
سمـ أمحد سمـ رؿمد اًم٘مرـمٌل اًمِمٝمػم سم٤مسمـ رؿمد احلٗمٞمد (اعمتقرم373 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار احلدي٨م – اًم٘م٤مهرة ،شم٤مريخ اًمٜمنم:
1203هـ  0222 -م ، 70/0 ،وذح قمٛمدة اًمٗم٘مفٕ ،محد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين أسمق اًمٕمٌ٤مس ،حت٘مٞمؼ :د .ؾمٕمقد
ص٤مًمح اًمٕمٓمٞمِم٤من ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٌٞمٙم٤من – اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.31/1 ،1211 ،
( )0يٜمٔمر :إم ،اعم١مًمػ :اًمِم٤مومٕمل أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل( ،اعمتقرم022 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م – سمػموت،
ؾمٜم٦م اًمٜمنم1212 :هـ1772/م ،125/1 ،واعمجٛمقع ذح اعمٝمذب ((ُمع شمٙمٛمٚم٦م اًمًٌٙمل واعمٓمٞمٕمل)) ،اعم١مًمػ :أسمق زيمري٤م
حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي (اعمتقرم454 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر ،046/5 ،وأقمالم احلدي٨م (ذح صحٞمح
اًمٌخ٤مري) ،حلٛمد سمـ حمٛمد اخلٓم٤ميب (ت  166هـ) ،اعمح٘مؼ :د .حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ قمٌد اًمرمحـ آل ؾمٕمقد ،اًمٜم٤مذ :ضم٤مُمٕم٦م أم
اًم٘مرى (ُمريمز اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل) ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1227 ،هـ  1766 -م ،450/1 ،واعمحغم
 ،57/3واعمٖمٜمل ،اعم١مًمػ :أسمق حمٛمد ُمقومؼ اًمديـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد ،اًمِمٝمػم سم٤مسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد (اعمتقرم402 :هـ)،
حت٘مٞمؼ :اًمديمتقر قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل ،واًمديمتقر قمٌد اًمٗمت٤مح حمٛمد احلٚمق ،ط :قم٤ممل اًمٙمت٥م ،اًمري٤مض  -اًمًٕمقدي٦م،
اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مًمث٦م ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم1215 :هـ 1775 -م ،131/3 ،قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،عمحٛمقد سمـ أمحد سمـ
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إقمداد :د .ؾمٕمٞمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل إؾمٛمري

أديٖ ١را ايك:ٍٛ
اؾمتدل أصح٤مب هذا اعمذه٥م سم٠مدًم٦م ُمٜمٝم٤م:
أوًٓ :طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمام-أن رضم ً
ال أوىمّمتف راطمٚمتف وهق حمرم ومامت،
وم٘م٤مل رؾمقل اهلل -ط« :-اهمًٚمقه سمامء وؾمدر ويمٗمٜمقه ذم صمقسمٞمف ،وٓ ختٛمروا رأؾمف 8وم٢مٟمف يٌٕم٨م
يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمٚمٌ ًٞم٤مش( .)1ومٛمٗمٝمقُمف أن شمٖمٓمٞم٦م اًمقضمف ًمٞمس طمرا ًُم٤مٟٕ 8مف -ط -مل يٜم َف قمٜمف ،وًمق يم٤من
طمرا ًُم٤م ًمٌٞمٜمف ،وشم٠مظمػم اًمٌٞم٤من قمـ وىم٧م احل٤مضم٦م ٓ جيقز ،وأُم٤م صمٌقت اًمٜمٝمل قمـ شمٖمٓمٞم٦م اًمقضمف ذم
طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ،وم٘مد شم٘مدم اجلقاب قمٚمٞمٝم٤م ،وقمغم ومرض صمٌقهت٤م ومٞمج٤مب سم٠مٟمف إٟمام هنك قمـ شمٖمٓمٞم٦م
وضمٝمف ًمّمٞم٤مٟم٦م رأؾمفً ٓ ،م٘مّمد يمِمػ وضمٝمف ،وم٢مهنؿ ًمق همٓمقا وضمٝمف مل ي١مُمـ أن يٖمٓمقا رأؾمف(.)0

=ُمقؾمك سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمك (ت633 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب – سمػموت ،30/6 ،ـمرح اًمتثري٥مً ،مزيـ
اًمديـ قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ احلًلم اًمٕمراىمل (ت624 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :اًمٓمٌٕم٦م اعمٍمي٦م اًم٘مديٛم٦م  -وصقرهت٤م دور قمدة ُمٜمٝم٤م (دار
إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،وُم١مؾمً٦م اًمت٤مريخ اًمٕمريب ،ودار اًمٗمٙمر اًمٕمريب) ،25/3 ،واإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف،
اعم١مًمػ :قمالء اًمديـ أسمق احلًـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن اعمرداوي اًمدُمِم٘مل اًمّم٤محلل احلٜمٌكم (اعمتقرم663 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء
اًمؽماث اًمٕمريب ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م ،276/0 ،إرؿم٤مد اًمً٤مري ًمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مريٕ ،محد سمـ حمٛمد سمـ أسمك سمٙمر اًم٘مًٓمالين
(ت701 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :اعمٓمٌٕم٦م اًمٙمؼمى إُمػمي٦مُ ،مٍم ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمً٤مسمٕم٦م 1101 ،هـ ،167/0 ،ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ
اإلىمٜم٤مع ،اعم١مًمػُ :مٜمّمقر سمـ يقٟمس سمـ صالح اًمديـ اسمـ طمًـ سمـ إدريس اًمٌٝمقشمك احلٜمٌغم (اعمتقرم1231 :هـ) ،اًمٜم٤مذ:
دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، 203/0 ،وزاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕمٌ٤مد ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد ؿمٛمس اًمديـ
اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م (اعمتقرم531 :هـ) ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت ُ -مٙمتٌ٦م اعمٜم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م ،اًمٙمقي٧م ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمً٤مسمٕم٦م
واًمٕمنمون 1213 ،هـ 1772/م ،003/0 ،هتذي٥م ؾمٜمـ أيب داود ،عمحٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمزرقمل (اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م)( ،ت
 531هـ) ،حت٘مٞمؼ :إؾمامقمٞمؾ سمـ هم٤مزي ُمرطمٌ٤مُ ،مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1206 ،هـ،
 ،130/2وومتح اًمٌ٤مري  ،32/2واًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمًت٘مٜمع ،عمحٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم (اعمتقرم:
1201هـ) ،دار اًمٜمنم :دار اسمـ اجلقزي ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1206 - 1200 ،هـ ،063/3 ،وُمٜمح٦م اًمٕمالم ذم ذح سمٚمقغ
اعمرام ،شم٠مًمٞمػ قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح اًمٗمقزان ،ـمٌٕم٦م دار اسمـ اجلقزي ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 1206هـ ص ،033ويٜمٔمرُ :م٤م ؾمٌؼ ُمـ
ختري٩م ًممصم٤مر ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين ،اعمٓمٚم٥م إول.
( )1شم٘مدم خترجيف ذم اعمٌح٨م إول.
( )0يٜمٔمر :اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب .046/5
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شمٖمٓمٞم٦م اعمحرم وضمٝمف ذم وقء طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس دراؾم٦م طمديثٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م

صم٤مٟم ًٞم٤مُ :م٤م ورد ُمـ ومٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ يمٕمثامن سمـ قمٗم٤من ،وضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل،
وزيد سمـ صم٤مسم٧م ،وومٕمٚمف ـم٤مووس سمـ يمٞمً٤من ،وُمروان سمـ احلٙمؿ ُمـ اًمت٤مسمٕملم ،وأومتك سمف قمٓم٤مء اسمـ
أيب رسم٤مح ،وإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل(.)1
صم٤مًمثً٤م :أن إصؾ ذم اًمٚمٌ٤مس ًمٚمٛمحرم اإلسم٤مطم٦م ،إٓ ُم٤م ُهن َل قمٜمف ،وًمذا عم٤م ؾم٠مًمقا رؾمقل اهلل
طُ -م٤م يٚمٌس اعمحرم؟ ىم٤مل ٓ« :يٚمٌس اًم٘مٛمٞمص ،وٓ اًمٕمامُم٦م ،وٓ اًمناويؾ ،وٓ اًمؼمٟمس،وٓ صمق ًسم٤م ُمًف اًمقرس أو اًمزقمٗمران ،وم٢من مل جيد اًمٜمٕمٚملم ومٚمٞمٚمٌس اخلٗملم ،وًمٞم٘مٓمٕمٝمام طمتك يٙمقٟم٤م
حت٧م اًمٙمٕمٌلمش( ،)0وىم٤مل ذم اعمرأة اعمحرُم٦م« :وٓ شمٜمت٘م٥م اعمرأة اعمحرُم٦م ،وٓ شمٚمٌس اًم٘مٗم٤مزيـش(ُ ،)1مع
طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس اعمت٘مدم ذم اًمٜمٝمل قمـ شمٖمٓمٞم٦م اًمرأس ،ومتٕمرض ذم هذه إطم٤مدي٨م جلٛمٞمع ُم٤م
يٛمٙمـ ًمًٌف قمغم أقمْم٤مء اجلًد ،ومل يذيمر وضمف اعمحرم ،ومدل قمغم أٟمف قمغم إصؾ ،ذم اإلسم٤مطم٦م،
ىم٤مل اًمٕمراىمل « :فم٤مهر ىمقًمف وٓ شمٜمت٘م٥م اعمرأة اظمتّم٤مصٝم٤م سمذًمؽ وأن اًمرضمؾ ًمٞمس يمذًمؽ ،وهق
ُم٘مت٣م ُم ٤م ذيمره أول احلدي٨م ومٞمام يؽميمف اعمحرم ،وم٢مٟمف مل يذيمر ُمٜمف ؾم٤مشمر اًمقضمف وُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل
وأمحد واجلٛمٝمقر أٟمف جيقز ًمٚمٛمحرم ؾمؽم وضمٝمف وٓ ومدي٦م قمٚمٞمف وومٞمف آصم٤مر قمـ اًمّمح٤مسم٦مش(.)2

( )1شم٘مدم ختري٩م هذه أصم٤مر ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين.
( ) 0أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب ُمـ أضم٤مب اًمً٤مئؾ سم٠ميمثر مم٤م ؾم٠مًمف  ،)112( 17/1وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف،
يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ُم٤م يٌ٤مح ًمٚمٛمحرم سمح٩م أو قمٛمرة  ،)1155( 613/0وأسمق داود ذم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ُم٤م يٚمٌس
اعمحرم ،)1601( 143/0 ،واًمٜمً٤مئل ذم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمثٞم٤مب اعمّمٌقهم٦م ،)0444( 116/3
واسمـ ُم٤مضم٦م ذم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب اعمٜم٤مؾمؽ ،سم٤مب ُم٤م يٚمٌس اعمحرم  ،)0707( 755/0مجٞمٕمٝمؿ ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف،
واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري.
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمٓمٞم٥م ًمٚمٛمحرم واعمحرُم٦م ،)1616( 13/1 ،وأسمق داود ،ذم
ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ُم٤م يٚمٌس اعمحرم  ،)1603( 143/0واًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف ،أسمقاب احل٩م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ومٞمام ٓ جيقز
ًمٚمٛمحرم ًمًٌف  ،0450( 121/3يمٚمٝمؿ ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف.
( )2يٜمٔمر :ـمرح اًمتثري٥م .25/3
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ايك ٍٛايجاْ:ٞ
أن شمٖمٓمٞم٦م وضمف اعمحرم ُمـ حمٔمقرات اإلطمرام ،وهق ُمروي قمـ اسمـ قمٛمر ،وُمذه٥م أيب
طمٜمٞمٗم٦م ،وُم٤مًمؽ ،ورواي٦م قمـ أمحد ،إٓ أن احلٜمٗمٞم٦م ىم٤مًمقا ٓ :حيرم شمٖمٓمٞم٦م وضمف اعمحرم إذا ُم٤مت،
وهق ُم٤م قمٚمٞمف ومتقى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء (.)1
أدي ١ايك:ٍٛ
أوًٓ :رواي٦م« :وٓ ختٛمروا رأؾمف ،وٓ وضمٝمفش ،ومٝمق سيح ذم اًمٜمٝمل.
صم٤مٟم ًٞم٤مُ :م٤م ورد قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤مل « :اًمقضمف ومام ومقىمف ُمـ اًمرأس ،ومال خيٛمر
أطمد اًمذىمـ ومام ومقىمفش ،وهق صحٞمح يمام شم٘مدم(.)0
صم٤مًمثً٤م :ىم٤مًمقا وٕن اعمرأة ممٜمققم٦م ُمـ شمٖمٓمٞم٦م وضمٝمٝم٤م طم٤مل اإلطمرام ،ومألن ٓ يٖمٓمل اًمرضمؾ
وضمٝمف ٕضمؾ اإلطمرام أومم.
حمٔمقرا،
واًمذي ئمٝمر رضمح٤من اًم٘مقل إول ،وهق أن شمٖمٓمٞم٦م اًمقضمف ٓ سم٠مس سمف ،وٓ يٕمد
ً
وذًمؽ ًم٘مقة أدًمتٝمؿ ،وممـ رضمح هذا اًم٘مقل اسمـ قمثٞمٛملم طمٞم٨م ىم٤مل(( :أُم٤م وضمٝمف -يٕمٜمل اعمحرم-
وم٢مٟمف يٖمٓمكٟٕ ،مف ضم٤مئز طم٤مل اإلطمرام ذم احلٞم٤مة ومج٤مز سمٕمد اًمقوم٤مة ،وأُم٤م رواي٦م «وٓ وضمٝمفش ذم
طمدي٨م اًمذي وىمّمتف راطمٚمتف ومِم٤مذة))(.)1
( )1يٜمٔمر :اعمًٌقط ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب ؾمٝمؾ ؿمٛمس إئٛم٦م اًمنظمز (اعمتقرم261 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م –
سمػموت ،شم٤مريخ اًمٜمنم1212 :هـ1771-م ،5/2 ،وسمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع ،اعم١مًمػ :قمالء اًمديـ ،أسمق سمٙمر سمـ
ُمًٕمقد سمـ أمحد اًمٙم٤مؾم٤مين احلٜمٗمل (اعمتقرم365 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م1224 ،هـ 1764 -م.
 ، 163/0واًمٌحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ ،اعم١مًمػ :زيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد ،اعمٕمروف سم٤مسمـ ٟمجٞمؿ اعمٍمي
(اعمتقرم752 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م ،127/0 ،واعمدوٟم٦م ،اعم١مًمػُ :م٤مًمؽ سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ
سمـ قم٤مُمر إصٌحل اعمدين (اعمتقرم157 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1213 ،هـ 1772 -م،
 ،241/1وسمداي٦م اعمجتٝمد  ،70/0وطم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم ،حمٛمد قمرومف اًمدؾمقىمل ،حت٘مٞمؼ حمٛمد قمٚمٞمش،
اًمٜم٤مذ دار اًمٗمٙمرُ ،مٙم٤من اًمٜمنم سمػموت ،36/0 ،واإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف  ،276/0و ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م
اًمدائٛم٦م ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء ،مجع وشمرشمٞم٥م :أمحد سمـ قمٌد اًمرزاق اًمدويش ،025/5 ،اًمٗمتقى رىمؿ (.)15150
( )0ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين.
( )1يٜمٔمر :اًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمًت٘مٜمع .063/3
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وجي٤مب قمـ أدًم٦م هذا اًم٘مقل سم٠من ذيمر اًمقضمف ذم طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس وٕمٞمػ ٟٓم٘مٓم٤مقمف ،وإن صح
ومٝمق ؿم٤مذ – يمام ؾمٌؼ شم٘مريره  .)1(-وقمغم ومرض صمٌقهت٤م ،ومٝمق إٟمام هنك قمـ شمٖمٓمٞم٦م وضمف اعمحرم ًمّمٞم٤مٟم٦م
رأؾمفً ٓ ،م٘مّمد يمِمػ وضمٝمف ،وم٢مهنؿ ًمق همٓمقا وضمٝمف مل ي١مُمـ أن يٖمٓمقا رأؾمف( .)0وٓ سمد ُمـ
شم٠مويٚمف ٕن ُم٤مًمٙمً٤م ،وأسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ي٘مقٓن ٓ يٛمتٜمع ُمـ ؾمؽم رأس اعمٞم٧م ووضمٝمف واًمِم٤مومٕمل
وُمقاوم٘مقه ي٘مقًمقن يٌ٤مح ؾمؽم اًمقضمف دون اًمرأس ومتٕملم شم٠مويؾ احلدي٨مً ،مق صمٌ٧م.
(وأُم٤م) ىمقل اسمـ قمٛمر ومٛمٕم٤مرض سمٗمٕمؾ قمثامن وضم٤مسمر وهمػممه٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م( ،)1واهلل أقمٚمؿ.

املطًب ايجاْٞ
َا ٜطتٓبط َٔ اذتدٜح َٔ ايفٛا٥د ايفكٗ ١ٝاألخس.٣
وُمـ اًمٗمقائد اعمًتٜمٌٓم٦م ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس همػم ُمً٠مًم٦م اًمٌ٤مب(:)2
اًمٗم٤مئدة إومم :ىم٤مل اًمٕمٞمٜمل :فم٤مهر ُمتـ احلدي٨م هٜم٤م يدل قمغم صح٦م اؾمتدٓل سمٕمْمٝمؿ قمغم إسمدال
صمٞم٤مب اعمحرم ،وشمٕم٘مٌف احل٤مومظ وم٘م٤ملً « :مٞمس سمٌمءٟٕ 8مف ؾمٞم٠ميت ذم احل٩م سمٚمٗمظ ذم صمقسمٞمف ،وًمٚمٜمً٤مئل
ُمـ ـمريؼ يقٟمس سمـ ٟم٤مومع قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ذم صمقسمٞمف اًمٚمذيـ أطمرم ومٞمٝمامش(.)3
اًمٗم٤مئدة اًمث٤مٟمٞم٦م :اؾمتحٌ٤مب همًؾ اعمٞم٧م سم٤مًمًدر ًمزي٤مدة اًمتٜمٔمٞمػ.
اًمث٤مًمث٦م :أن اعمحرم إذا ُم٤مت يًـ سمف ؾمٜم٦م إطمٞم٤مء ذم اضمتٜم٤مب اًمٓمٞم٥م.
اًمراسمٕم٦م :أن اعمحرم اعمٞم٧م يٌٕم٨م ُمٚمٌ ًٞم٤م.
( )1يٜمٔمر :اعمٌح٨م إول.
( )0يٜمٔمر :اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب .046/5
( )1يٜمٔمر :اعمّمدر ٟمٗمًف .046/5
ِِ
ِ
ِ
حي َٞمك إِ ْؾم َام ِقمٞمؾ ،اًمٜم٤مذ:
يمام ُل اعمُ ْٕمٚم ِؿ سم َٗم َقائد ُُم ًْٚمؿً ،مٕمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك اًمٞمحّمٌل (ت322 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :اًمديمتقر ْ
( )2يٜمٔمر :إِ َ
دار اًمقوم٤مء ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيعُ ،مٍم ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1217 ،هـ  1776 -م ،001/2 ،ومتح اًمٌ٤مري،114/1 ،
قمٛمدة اًم٘م٤مري  ،30/6إرؿم٤مد اًمً٤مري ٟ ،167/0مٞمؾ إوـم٤مر ،عمحٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمِمقيم٤مين( ،ت1032 :هـ)،
حت٘مٞمؼ :قمّم٤مم اًمديـ اًمّمٌ٤مسمٓمل ،اًمٜم٤مذ :دار احلدي٨مُ ،مٍم ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1211 ،هـ 1771 -م ،32/2 ،أطمٙم٤مم
اعمًٚمؿ إذا ُم٤مت حمر ًُم٤مُ ،م٘م٤مل ُمٜمِمقر ًمٚمِمٞمخ قمٌد احلٚمٞمؿ شمقُمٞم٤متُ ،مقىمع ٟمؼماس احلؼ ،قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م ،أرسمٕمقن وم٤مئدة
ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مسُ ،م٘م٤مل ُمٜمِمقر ًمٚمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ حمٛمد اًمٚمٝمٞمٛمٞمدُ ،مقىمع ري٤مض اعمت٘ملم ،قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.
( )3يٜمٔمر :قمٛمدة اًم٘م٤مري ،ومتح اًمٌ٤مري .114/1
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اخل٤مُمً٦م :أن ُمـ ذع ذم قمٛمؾ ـم٤مقم٦م صمؿ طم٤مل سمٞمٜمف وسملم إمت٤مُمف اعمقت ،رضمل ًمف أن اهلل يٙمتٌف ذم
أظمرة ُمـ أهؾ ذًمؽ اًمٕمٛمؾ.
اًمً٤مدؾم٦م :أن احل٤مج إذا ُم٤مت حمر ًُم٤م ٓ ي٘م٣م قمٜمف طمجف.
اًمً٤مسمٕم٦م :وضمقب شمٖمًٞمؾ اعمٞم٧م.
اًمث٤مُمٜم٦م :وضمقب شمٙمٗملم اعمٞم٧م.
اًمت٤مؾمٕم٦م :حتريؿ ًمٌس اعمخٞمط قمغم اعمحرم احلل واعمٞم٧م.
اًمٕم٤مذةّ :
أن اًمٙمٗمـ ُم٘مدّ م قمغم اًمدَّ يـ وهمػمهُٕ ،مره -ط -سمتٙمٗمٞمٜمف ذم صمقسمٞمف ،ومل يًتٗمّمؾ هؾ
قمٚمٞمف ديـ يًتٖمرق مجٞمع ُم٤م ًمديف أو ٓ ؟
احل٤مدي٦م قمنمة :إسم٤مطم٦م اًمٖمًؾ ًمٚمٛمحرم .
اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة :سمٜم٤مء قمغم ُم٤م ؾمٌؼ شمرضمٞمحف ُمـ ضمقاز شمٖمٓمٞم٦م اًمقضمف ًمٚمٛمحرم 8وم٢مٟمف ٓ سم٠مس سمٚمٌس
ظمّمقص٤م قمٜمد احل٤مضم٦م – ًمٚمٛمحرم ،ويمذًمؽ إـمٌ٤مء واعمٛمروقن اعمحرُمقنً ،متقىمل
اًمٙمامُم٤مت –
ً
اًمٖمٌ٤مر ،واًمروائح اًمٙمرهي٦م ،أو دمٜم٥م اًمٕمدوى ،أو أيمٞم٤مس اًمتٜمٗمس اًمتل شمقوع قمغم اعمرى
اعمحرُملم ،وُمثؾ هذا اؾمتخدام اًمٜمٔم٤مرات ،وشمٖمٓمٞم٦م اًمٕمٞمٜملم قمٜمد اًمٜمقمً ،مٙمـ حيؽمز ُمـ شمٖمٓمٞم٦م
رء ُمـ اًمرأس(.)1
اًمث٤مًمث٦م قمنمة :أن اعمٞم٧م همػم احل٤مج يٓمٞم٥م.
اًمراسمٕم٦م قمنمة :أن اعمٞم٧م همػم احل٤مج يٖمٓمك رأؾمف.
اخل٤مُمً٦م قمنمة :إصمٌ٤مت اًمٌٕم٨م ًم٘مقًمف :يٌٕم٨م.
اًمً٤مدؾم٦م قمنمة :أن اًمٙمٗمـ ُم٘مدم قمغم اعمػماث وقمغم اًمديـٕ ،ن اًمرؾمقل -ط -أُمر أن يٙمٗمـ ذم
صمقسمٞمف ،ومل يً٠مل قمـ وارصمف وٓ قمـ ديٜمف.

( ) 1يٜمٔمر ًمًٌط سمٕمض هذه اعمً٤مئؾ سم٠مدًمتٝم٤مُ :م٤م ؾمٌؼ ُمـ اعمّم٤مدر ذم اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م ،اًم٘مقل إول ،ويْم٤مف قمغم ذًمؽ اًمٜمقازل
ذم احل٩مً ،مٕمكم سمـ ٟم٤مس اًمِمٚمٕم٤من ،دار اًمتقطمٞمد ،اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،1211 ،ص.011
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اًمً٤مسمٕم٦م قمنمة :ىم٤مل أسمق داود :ؾمٛمٕم٧م أمحد سمـ طمٜمٌؾ ي٘مقل« :ذم هذا احلدي٨م مخس ؾمٜمـ :يمٗمٜمقه
ذم صمقسمٞمف ،واهمًٚمقه سمامء وؾمدر ،وٓ ختٛمروا رأؾمف ،وٓ شم٘مرسمقه ـمٞم ًٌ٤م ،ويم٤من اًمٙمٗمـ ُمـ مجٞمع
اعم٤مل()1ش.


( )1يٜمٔمر :ؾمٜمـ أيب داود .017/1
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ارتامت١
َٔ ايٓتا٥ر اييت تٛؾًت إيٗٝا يف ٖرا ايبشح:
 اظمتالف اًمٜم٘م٤مد ذم أًمٗم٤مظ إطم٤مدي٨م ًمف أصمر فم٤مهر ذم سمٜم٤مء إطمٙم٤مم قمٚمٞمٝم٤م. أمهٞم٦م مجع آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ذم ُمً٤مئؾ اًمٕمٚمؿ 8عم٤م متثٚمف ُمـ شمٓمٌٞمؼ قمٛمكم ًمٗمٝمٛمٝمؿاًمٜمّمقص.
 دراؾم٦م إًمٗم٤مظ اًمتل خيتٚمػ ومٞمٝم٤م ٟمٔمر اًمٜم٘م٤مد ،سمٕمْمٝمؿ يراه٤م حمٗمقفم ً٦م ،وهمػمهؿ يٕمدوهن٤م ؿم٤مذةً،وُمراؾم٤م قمغم اؾمتخراج ُمدارات اًمرواي٤مت ،وإوضمف.
يٙمً٥م ـم٤مًم٥م احلدي٨م درسم ً٦م،
ً
 رواي٦م «وٓ ختٛمروا وضمٝمفش ،ذم طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس – ريض اهلل قمٜمٝمام رواي٦م ؿم٤مذةٕ 8ن اًمذيـرووا احلدي٨م سمدوهن٤م أيمثر قمد ًدا ،وأرضمح صٗم ً٦م ،وممـ طمٙمؿ سمِمذوذه٤م اًمٌخ٤مري ،ودمٜم٥م
إظمراضمٝم٤م ذم صحٞمحف ،واًمٌٞمٝم٘مل ،واحل٤ميمؿ.
 اًمذيـ صححقا هذه اًمرواي٦م – يم٤مسمـ طمجر– محٚمقه٤م قمغم اًمتٓمٞم٥م ٓ اًمتٖمٓمٞم٦م. قم٤مدة ُمًٚمؿ -رمحف اهلل -ذم صحٞمحف أن ي٘مدم اًمرواي٦م إصح وم٤مٕصح. وردت آصم٤مر صحٞمح٦م قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم أهنؿ همٓمقا وضمقهٝمؿ طم٤مل اإلطمرام ،أو أومتقاسمجقاز ذًمؽ ،وُمٜمٝمؿ :قمثامن سمـ قمٗم٤من ،وزيد سمـ صم٤مسم٧م ،وضم٤مسمر ،وهمػمهؿ.
أصمرا واطمدً ا قمـ اسمـ قمٛمر ،وهق ُمٕم٤مرض سمٗمٕمؾ همػمه
 مل أضمد ُمـ أصم٤مر ذم اًمٜمٝمل قمـ اًمتٖمٓمٞم٦م إٓ ًُمـ اًمّمح٤مسم٦م.
 أمجع اًمٕمٚمامء قمغم أن اًمرضمؾ اعمحرم ًمٞمس ًمف شمٖمٓمٞم٦م رأؾمف. اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم طمٙمؿ شمٖمٓمٞم٦م اًمرضمؾ اعمحرم وضمٝمف قمغم ىمقًملم ،سمٜم٤مء قمغم صمٌقت ًمٗمٔم٦م اًمقضمفذم طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ،واًمراضمح اجلقاز.
 إضمراء ُمثؾ هذه اًمٌحقث احلديثٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمف أمهٞم٦م سم٤مًمٖم٦م ذم شمدري٥م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ قمغم ومٝمؿاًمٜمّمقص ،ورسمٓمٝم٤م سمٗمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم.
 اؾمتحٌ٤مب همًؾ اعمٞم٧م سم٤مًمًدر ًمزي٤مدة اًمتٜمٔمٞمػ. أن اعمحرم إذا ُم٤مت يًـ سمف ؾمٜم٦م إطمٞم٤مء ذم اضمتٜم٤مب اًمٓمٞم٥م. أن اعمحرم اعمٞم٧م يٌٕم٨م ُمٚمٌ ًٞم٤م. أن ُمـ ذع ذم قمٛمؾ صمؿ ُم٤مت ،رضمل ًمف أن يٙمقن ُمـ أهؾ ذًمؽ اًمٕمٛمؾ ذم أظمرة.291
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إقمداد :د .ؾمٕمٞمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل إؾمٛمري
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فٗسع املؿادز ٚاملسادع
 -1إسم٤مـمٞمؾ واعمٜم٤ميمػم واًمّمح٤مح واعمِم٤مهػمً ،مٚمحًلم سمـ إسمراهٞمؿ اجلقرىم٤مين (ت321 :هـ)،
حت٘مٞمؼ :د قمٌد اًمرمحـ اًمٗمريقائل ،دار اًمّمٛمٞمٕمل ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اًمري٤مض ،اهلٜمد ،اًمٓمٌٕم٦م:
اًمراسمٕم٦م 1200 ،هـ  0220 -م.
 -0إرؿم٤مد اًمً٤مري ًمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مريٕ ،محد سمـ حمٛمد سمـ أسمك سمٙمر اًم٘مًٓمالين (ت:
701هـ) ،اًمٜم٤مذ :اعمٓمٌٕم٦م اًمٙمؼمى إُمػمي٦مُ ،مٍم ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمً٤مسمٕم٦م1101 ،هـ.
 -1إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ ،عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين (ت:
1202هـ) ،إذاف :زهػم اًمِم٤مويش ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م:
اًمث٤مٟمٞم٦م  1223هـ 1763 -م.
 -2أـمراف اًمٖمرائ٥م وإومراد ُمـ طمدي٨م رؾمقل اهلل -طً ،-مإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل ،اعم١مًمػ :أسمق
اًمٗمْمؾ حمٛمد سمـ ـم٤مهر سمـ قمكم سمـ أمحد اعم٘مدد اًمِمٞمٌ٤مين ،اعمٕمروف سم٤مسمـ اًم٘مٞمناين
(اعمتقرم325 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمقد ٟمّم٤مر ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م:
إومم 1217 ،هـ 1776 -م.
 -3أقمالم احلدي٨م (ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري) ،حلٛمد سمـ حمٛمد اخلٓم٤ميب (ت 166هـ)،
اعمح٘مؼ :د .حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ قمٌد اًمرمحـ آل ؾمٕمقد ،اًمٜم٤مذ :ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى (ُمريمز
اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م) ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1227 ،هـ 1766 -م.
يمام ُل اعمُ ْٕم ِٚم ِؿ سم َٗم َق ِائ ِد ُُم ًْٚمِؿً ،مٕمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك اًمٞمحّمٌل (ت322 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :اًمديمتقر
 -4إ ِ َ
حي َٞمك إِ ْؾم َام ِقمٞمؾ ،اًمٜم٤مذ :دار اًمقوم٤مء ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيعُ ،مٍم ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم،
ْ
1217هـ 1776 -م.
 -5اإليمامل ذم رومع آرشمٞم٤مب قمـ اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ ذم إؾمامء واًمٙمٜمك وإٟمً٤مب ٕيب ٟمٍم
قمكم سمـ هٌ٦م اهلل سمـ ضمٕمٗمر سمـ ُم٤ميمقٓ ت 253هـ ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م –سمػموت،
اًمٓمٌٕم٦م :اًمٓمٌٕم٦م إومم 1211هـ1772-م.
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 -6اإلًمزاُم٤مت واًمتتٌعٕ ،يب احلًـ اًمدارىمٓمٜمل (ت  163ه) ،حت٘مٞمؼُ :م٘مٌؾ سمـ ه٤مدي،
اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م1223 ،هـ.
 -7إم ،عمحٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل ،ت 022هـ ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م – سمػموت ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم:
1212هـ1772/م.
 -12اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالفً ،مٕمالء اًمديـ ،أسمق احلًـ ،قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن
اعمرداوي ،ت 663هـ ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م.
 -11إٟمقار اًمٙم٤مؿمٗم٦م عم٤م ذم يمت٤مب "أوقاء قمغم اًمًٜم٦م" ُمـ اًمزًمؾ واًمتْمٚمٞمؾ واعمج٤مزوم٦مً ،مٕمٌد
اًمرمحـ سمـ حيٞمك سمـ قمكم اعمٕمٚمٛمل ،اًمٞمامين ت 1164هـ ،اعمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م ،قم٤ممل اًمٙمت٥م –
سمػموت ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم 1224 :هـ 1764 /م.
 -10اًمٌحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼً ،مزيـ اًمديـ اسمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد ،اعمٕمروف سم٤مسمـ ٟمجٞمؿ
اعمٍمي ت 752هـ ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م  -سمدون شم٤مريخ.
 -11سمداي٦م اعمجتٝمد وهن٤مي٦م اعم٘متّمد ،عمحٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ رؿمد اًم٘مرـمٌل اًمِمٝمػم
سم٤مسمـ رؿمد احلٗمٞمد (اعمتقرم373 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار احلدي٨م – اًم٘م٤مهرة ،شم٤مريخ اًمٜمنم:
1203هـ  0222 -م.
 -12سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع ،اعم١مًمػ :قمالء اًمديـ ،أسمق سمٙمر سمـ ُمًٕمقد سمـ أمحد
اًمٙم٤مؾم٤مين احلٜمٗمل (اعمتقرم365 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م،
1224هـ 1764 -م.
 -13سمٞم٤من اًمقهؿ واإلهي٤مم ذم يمت٤مب إطمٙم٤ممً ،مٕمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ ،أسمق احلًـ اسمـ
اًم٘مٓم٤من (ت406 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :د .احلًلم آي٧م ؾمٕمٞمد ،اًمٜم٤مذ :دار ـمٞمٌ٦م – اًمري٤مض،
اًمٓمٌٕم٦م :إومم1216 ،هـ1775-م.
 -14شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم (رواي٦م اًمدوري) ،اعم١مًمػ :أسمق زيمري٤م حيٞمك سمـ ُمٕملم سمـ قمقن سمـ زي٤مد سمـ
سمًٓم٤مم سمـ قمٌد اًمرمحـ اعمري سم٤مًمقٓء ،اًمٌٖمدادي (اعمتقرم011 :هـ) ،اعمح٘مؼ :د .أمحد
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حمٛمد ٟمقر ؾمٞمػ ،اًمٜم٤مذُ :مريمز اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وإطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل ُ -مٙم٦م
اعمٙمرُم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم.1757 – 1177 ،
 -15شم٤مريخ اًمث٘م٤مت ،اعم١مًمػ :أسمق احلًـ أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح اًمٕمجغم اًمٙمقرم (اعمتقرم:
041هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٌ٤مز ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمٓمٌٕم٦م إومم 1223هـ1762-م.
 -16اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ،عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري( ،ت034 :هـ ) ،ط :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
سمػموت1225 ،هـ.
 -17شمٕمريػ أهؾ اًمت٘مديس سمٛمراشم٥م اعمقصقوملم سم٤مًمتدًمٞمسٕ ،محد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ
طمجر اًمٕمً٘مالين (اعمتقرم630 :هـ) ،اعمح٘مؼ :د .قم٤مصؿ اًم٘مريقيت ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اعمٜم٤مر –
قمامن ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم.1761 – 1221 ،
 -02شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ،اعم١مًمػ :أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين
(اعمتقرم630 :هـ) ،اعمح٘مؼ :حمٛمد قمقاُم٦م ،اًمٜم٤مذ :دار اًمرؿمٞمد – ؾمقري٤م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم،
.1764 – 1224
 -01هتذي٥م اًمتٝمذي٥مٕ ،محد سمـ قمكم سمـ طمجرُ ،مٓمٌٕم٦م دائرة اعمٕم٤مرف ،اهلٜمد ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمٓمٌٕم٦م
إومم1104 ،هـ.
 -00هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملً ،مٞمقؾمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ اعمزي (ت520 :هـ) ،حت٘مٞمؼ:
د .سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم– 1222 ،
.1762
 -01هتذي٥م ؾمٜمـ أيب داود ،عمحٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمزرقمل (اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م)( ،ت 531هـ)،
حت٘مٞمؼ :إؾمامقمٞمؾ سمـ هم٤مزي ُمرطمٌ٤مُ ،مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم1206 ،هـ.
 -02اًمث٘م٤مت ،عمحٛمد سمـ طمٌ٤من ،اًم ًٌُتل (ت132 :هـ) ،دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م ،اهلٜمد ،اًمٓمٌٕم٦م:
إومم1171 ،ه.
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 -03اجل٤مُمع ًمٕمٚمقم اإلُم٤مم أمحد ،مجع :إسمراهٞمؿ اًمٜمح٤مس ،دار اًمٗمالح ،مجٝمقري٦م ُمٍم اًمٕمرسمٞم٦م،
اًمٓمٌٕم٦م :إومم.1212 ،
 -04اجلرح واًمتٕمديؾً ،مٕمٌد اًمرمحـ اسمـ أيب طم٤مشمؿ (ت105 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :ـمٌٕم٦م جمٚمس دائرة
اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م  -سمحٞمدر آسم٤مد اًمديمـ – اهلٜمد ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م:
إومم1051 ،هـ.
 -05طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم ،حمٛمد قمروم٦م اًمدؾمقىمل ،حت٘مٞمؼ حمٛمد قمٚمٞمش ،دار
اًمٗمٙمر ،سمػموت.
 -06طمدي٨م ؿمٕمٌ٦م سمـ احلج٤مج ،عمحٛمد سمـ اعمٔمٗمر سمـ ُمقؾمك( ،ت157 :هـ) ،اعمح٘مؼ :ص٤مًمح
قمثامن اًمٚمح٤مم ،اًمٜم٤مذ :اًمدار اًمٕمثامٟمٞم٦م  -إردن  /قمامن ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1202 ،هـ -
0221م.
 -07زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕمٌ٤مد ،عمحٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م (ت531 :هـ) ،اًمٜم٤مذ:
ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت ُ -مٙمتٌ٦م اعمٜم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م ،اًمٙمقي٧م ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمً٤مسمٕم٦م
واًمٕمنمون 1213 ،هـ 1772/م.
 -12ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ،اعم١مًمػ :اسمـ ُم٤مضم٦م أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل ،وُم٤مضم٦م اؾمؿ أسمٞمف
يزيد (اعمتقرم051 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م
 ومٞمّمؾ قمٞمًك اًمٌ٤ميب احلٚمٌل. -11ؾمٜمـ أيب داودً ،مًٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م سمـ إؾمح٤مق سمـ سمِمػم سمـ ؿمداد سمـ قمٛمرو إزدي
اًمً ِج ًْت٤مين ،اعمح٘مؼ :حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م ،صٞمدا –
ِّ
سمػموت.
 -10ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ َؾم ْقرة سمـ ُمقؾمك سمـ اًمْمح٤مك ،اًمؽمُمذي،
أسمق قمٞمًك (اعمتقرم057 :هـ) ،اعمح٘مؼ :سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٖمرب
اإلؾمالُمل – سمػموت ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم1776 :م.
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 -11اًمًٜمـ اًمٙمؼمىٕ ،محد سمـ احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل (ت236 :هـ) ،اعمح٘مؼ :حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر
قمٓم٤م ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت – ًمٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مًمث٦م1202 ،هـ -
0221م.
 -12اًمًٜمـ اًمٙمؼمىٕ ،محد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم اخلراؾم٤مين ،اًمٜمً٤مئل ،حت٘مٞمؼ :طمًـ قمٌد اعمٜمٕمؿ
ؿمٚمٌل ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1201 ،هـ 0221 -م.
 -13ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل سمنمح اًمًٞمقـمل وطم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي ،اعم١مًمػ :أسمق قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ
ؿمٕمٞم٥م اًمٜمً٤مئل ،اعمح٘مؼُ :مٙمت٥م حت٘مٞمؼ اًمؽماث ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م سمٌػموت ،اًمٓمٌٕم٦م:
اخل٤مُمً٦م 1202هـ.
 -14اًمنمح اعمٛمتع ،عمحٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم (ت1201 :هـ) ،دار اسمـ اجلقزي،
اًمٓمٌٕم٦م :إومم.1200 ،
 -15ذح قمٛمدة اًمٗم٘مفٕ ،محد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين أسمق اًمٕمٌ٤مس ،حت٘مٞمؼ :د .ؾمٕمقد
ص٤مًمح اًمٕمٓمٞمِم٤من ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٌٞمٙم٤من – اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.1211 ،
 -16صحٞمح اسمـ طمٌ٤من سمؽمشمٞم٥م اسمـ سمٚمٌ٤من ،عمحٛمد سمـ طمٌ٤من اًم ًٌُتل ت 132هـ ،اعمح٘مؼ:
ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م– 1212 ،
.1771
 -17صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م ،عمحٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ظمزيٛم٦م ت 111هـ ،حت٘مٞمؼ :د .حمٛمد ُمّمٓمٗمك
إقمٔمٛمل ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل – سمػموت.
 -22اًمّمحٞمح ُمًٚمؿ ،عمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًم٘مِمػمي ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،دار إطمٞم٤مء
اًمؽماث ،سمػموت.
 -21اًمّمحٞمح ،عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد اًمٜم٤مس ،دار ـمقق اًمٜمج٤مة ،اًمٓمٌٕم٦م:
إومم1200 ،هـ.
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 -20ـمرح اًمتثري٥مً ،مٕمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ احلًلم اًمٕمراىمل (ت624 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :اًمٓمٌٕم٦م اعمٍمي٦م
اًم٘مديٛم٦م  -وصقرهت٤م دور قمدة ُمٜمٝم٤م (دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،وُم١مؾمً٦م اًمت٤مريخ اًمٕمريب،
ودار اًمٗمٙمر اًمٕمريب).
 -21اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦مً ،مٕمكم سمـ قمٛمر اًمدارىمٓمٜمل ،حت٘مٞمؼ :حمٗمقظ اًمرمحـ
اًمًٚمٗمل ،اًمٜم٤مذ :دار ـمٞمٌ٦م – اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1223هـ 1763 -م.
 -22قمٛمدة اًم٘م٤مري ،عمحٛمقد سمـ أمحد سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمك (ت633 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء
اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت.
 -23همرر اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م ذم سمٞم٤من ُم٤م وىمع ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ إطم٤مدي٨م اعم٘مٓمققم٦مً ،مٞمحٞمك
سمـ قمكم اًمرؿمٞمد اًمٕمٓم٤مر (ت440 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد ظمرؿم٤مذم ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم
واحلٙمؿ – اعمديٜم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1215 ،هـ.
 -24همري٥م احلدي٨مٕ ،يب ُقمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالّم اًمٌٖمدادي ت 002هـ ،اعمح٘مؼ :د .حمٛمد
قمٌد اعمٕمٞمد ،اًمٜم٤مذُ :مٓمٌٕم٦م دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م ،طمٞمدر آسم٤مد -اًمديمـ ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم،
1162هـ.
 -25ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء ،مجع وشمرشمٞم٥م :أمحد سمـ قمٌد اًمرزاق
اًمدويش.
 -26ومتح اًمٌ٤مريٕ ،محد سمـ قمكم سمـ طمجر ،سمػموت ،1157 ،قمٜم٤مي٦م :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،ىم٤مم
سم٢مظمراضمف وصححف وأذف قمغم ـمٌٕمف :حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م ،قمٚمٞمف شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمٕمالُم٦م:
قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل سمـ سم٤مز.
 -27اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤ملٕ ،محد سمـ قمدي اجلرضم٤مين ت 143هـ ،حت٘مٞمؼ :قم٤مدل قمٌد
اعمقضمقد ،اًمٜم٤مذ :اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموتً-مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1216 ،هـ.
 -32يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع ،اعم١مًمػُ :مٜمّمقر سمـ يقٟمس سمـ صالح اًمديـ اسمـ طمًـ
سمـ إدريس اًمٌٝمقشمك احلٜمٌغم (اعمتقرم1231 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.
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ً -31مً٤من اًمٕمرب ،عمحٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر (ت511 :هـ) ،دار ص٤مدر ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م:
اًمث٤مًمث٦م 1212 -هـ.
 -30اعمًٌقط ،عمحٛمد سمـ أمحد اًمنظمز (اعمتقرم261 :هـ) ،دار اعمٕمروم٦م – سمػموت،
1212هـ1771-م.
 -31اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب ،عمحٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي (اعمتقرم454 :هـ) ،اًمٜم٤مذ:
دار اًمٗمٙمر.
 -32اعمحغم سم٤مٔصم٤مرً ،مٕمكم سمـ أمحد سمـ طمزم( ،ت234 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر – سمػموت.
 -33اعمدًمًلمٕ ،محد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ أسمق زرقم٦م ،اسمـ اًمٕمراىمل (ت604 :هـ) ،اعمح٘مؼ:
د .رومٕم٧م ومقزي قمٌد اعمٓمٚم٥م ،دٟ .م٤مومذ طمًلم مح٤مد ،اًمٜم٤مذ :دار اًمقوم٤مء ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم
1213هـ1773 ،م.
 -34اعمدوٟم٦م ،عم٤مًمؽ سمـ أٟمس قم٤مُمر إصٌحل( ،ت157 :هـ) ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م:
إومم1213 ،هـ.
 -35اعمًتخرج قمغم صحٞمح ُمًٚمؿً ،مٞمٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ اًمٜمٞمً٤مسمقري ،أسمق قمقاٟم٦م،
اإلؾمٗمرايٞمٜمل ،حت٘مٞمؼ :أيٛمـ سمـ قم٤مرف اًمدُمِم٘مل ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م:
إومم1217 ،هـ1776 -م.
ُ -36مًٜمد أمحدٕ ،محد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمِمٞمٌ٤مين ،حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م
إرٟم٤مؤوط -قم٤مدل ُمرؿمد ،إذاف :د قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1201 ،هـ 0221 -م.
ُ -37مًٜمد احلٛمٞمديً ،مٕمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم احلٛمٞمدي( ،ت017 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :طمًـ ؾمٚمٞمؿ أؾمد،
اًمٜم٤مذ :دار اًمً٘م٤م ،دُمِمؼ – ؾمقري٤م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1774 ،م.
ُ -42مًٜمد اًمدارُملً ،مٕمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمدارُمل( ،ت033 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :طمًلم ؾمٚمٞمؿ،
دار اعمٖمٜمل ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1210 ،هـ.
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 -41اعمًٜمد اعمًتخرج قمغم صحٞمح اإلُم٤مم ُمًٚمؿٕ ،محد سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد أسمق ٟمٕمٞمؿ
إصٌٝم٤مين (ت212 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد طمًـ ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت–
ًمٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1215 ،هـ.
 -40اعمًٜمد ،عمحٛمد سمـ إدريس سمـ اًمٕم٥م اًمِم٤مومٕمل( ،ت022 :هـ) ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
سمػموتُ ،مٓمٌٕم٦م سمقٓق إُمػمي٦م واًمٜمًخ٦م اعمٓمٌققم٦م ذم سمالد اهلٜمد ،قم٤مم اًمٜمنم 1222 :هـ.
ُُ -41مّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ،اعمّمٜمػً :مٕمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م( ،ت  013هـ) ،حت٘مٞمؼ:
حمٛمد قمقاُم٦م.
 -42اعمٕمجؿ اًمٙمٌػمً ،مًٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين ت 142هـ ،حت٘مٞمؼ :محدي اًمًٚمٗملُ ،مٙمتٌ٦م اسمـ
شمٞمٛمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م.
ُ -43مٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م ،عمحٛمد سمـ قمٌد اهلل احل٤ميمؿ ت 223هـ ،اعمح٘مؼُ :مٕمٔمؿ طمًلم،
اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م1175 ،هـ.
 -44اعمٖمٜملً ،مٕمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م (ت402 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل اًمؽميمل ،واًمديمتقر
قمٌد اًمٗمت٤مح حمٛمد احلٚمق ،ط :قم٤ممل اًمٙمت٥م ،اًمري٤مض  -اًمًٕمقدي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مًمث٦م ،ؾمٜم٦م
اًمٜمنم1215 :هـ.
ُ -45مقؾمققم٦م أىمقال اإلُم٤مم أمحد ذم رضم٤مل احلدي٨م ،مجع أسمق اعمٕم٤مـمل اًمٜمقري ،قم٤ممل اًمٙمت٥م،
اًمٓمٌٕم٦م :إومم1215 ،
 -46اعمقـم٠م ،عم٤مًمؽ سمـ أٟمس إصٌحل ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب – ُمٍم ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد
قمٌد اًمٌ٤مىمل.
ٟ -47مّم٥م اًمراي٦م ٕطم٤مدي٨م اهلداي٦م ،جلامل اًمديـ اًمزيٚمٕمل ت 540هـ ،اعمح٘مؼ :حمٛمد قمقاُم٦م،
اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمري٤من ،سمػموت –ًمٌٜم٤من ،دار اًم٘مٌٚم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،ضمدة ،اًمًٕمقدي٦م،
اًمٓمٌٕم٦م :إومم1216 ،هـ1775/م.
 -52اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمرً ،مٚمٛمٌ٤مرك سمـ حمٛمد سمـ إصمػم ت 424هـ ،اًمٜم٤مذ:
اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت1177 ،هـ ،حت٘مٞمؼ :ـم٤مهر أمحد اًمزاوى  -حمٛمقد اًمٓمٜم٤مطمل.
311
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م

إقمداد :د .ؾمٕمٞمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل إؾمٛمري

شمٖمٓمٞم٦م اعمحرم وضمٝمف ذم وقء طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس دراؾم٦م طمديثٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م

 -51اًمٜمقازل ذم احل٩مً ،مٕمكم سمـ ٟم٤مس اًمِمٚمٕم٤من ،دار اًمتقطمٞمد ،اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م إومم،
.1211
ٟ -50مٞمؾ إوـم٤مر ،عمحٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين( ،ت1032 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :قمّم٤مم اًمّمٌ٤مسمٓمل ،دار
احلدي٨مُ ،مٍم،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1211 ،هـ 1771 -م.
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