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عُـٕاٌ انبـحث
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املٍزاٌ ٔحقٍقتّ عُذ أْم انسُت ٔاجلًبعت ٔخمبنفٍٓى
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اســـى انبـبحث
د .عهً بٍ جببر بٍ صبحل انعهٍبًَ
(جبيعت املهك خبنذ)

ترشٍذ استخذاو ٔسبئم انتٕاصم االجتًبعً يف ضٕء آٌبث انصذق يف

د .صبدق قبسى حسٍ يذد

يُٓج انشٍخ ابٍ عثًٍني يف كتببّ أحكبو يٍ انقرآٌ انكرٌى دراست

انببحثت :فبطًت حمًذ عهً عسريي

انقرآٌ انكرٌى
حتهٍهٍت

انفٍ انذرايً ٔآثبرِ انفكرٌت دراست عقذٌت

(جبيعت املهك خبنذ)
(جبيعت املهك خبنذ)

د .أمحذ بٍ عهً انزايهً عسريي
(جبيعت املهك خبنذ)

قبض يب ٌببع بّ انذٌٍ ٔتطبٍقبتّ املعبصرة دراست تأصٍهٍت

دَ .بٌف بٍ مجعبٌ اجلرٌذاٌ

سهطت جٓت اإلدارة يف إجيبر ٔاستئجبر انعقبراث يف انفقّ اإلساليً

د .عهً بٍ يٕسى عهً فقًٍٓ

آثبر تسجٍم عقذ اإلجيبر املٕحذ ٔجزاء اإلخالل بّ دراست حتهٍهٍت يف

د .حمًذ بٍ عٕاد األمحذي

استُببطٍت

ٔانُظبو انسعٕدي
انُظبو انسعٕدي
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يسٕغبث كتًبٌ انرٔاٌت عٍ انُبً ﷺ دراست حذٌثٍت يٕضٕعٍت
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ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
ثقبفت انتًٍُت يف انسُت انُبٌٕت ٔصهتٓب ببنذٔر انتًُٕي نهًرأة يف
ّ
املًهكت انعربٍت انسعٕدٌت
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حذٌث قذٔو ٔفذ عبذ انقٍس "رٔاٌت ٔدراٌت"

(جبيعت حبئم)

(جبيعت املهك خبنذ)
(جبيعت حبئم)

د .عهً بٍ حيٍى حذادي

( جبيعت اإليبو حمًذ بٍ سعٕد اإلساليٍت)
د .يبرٌّ بسبو حمًذ عبذ انرمحٍ
(جبيعت احلذٔد انشًبنٍت)

أ .د .حيٍى بٍ عبذ اهلل انبكري انشٓري
(جبيعت املهك خبنذ)

انصفحبث
66-4
611-66
636-616
673-636
616-674
666-617
316-663
347-316
393-348
455-394
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احلؿد هلل رب افعادغ وبه كستعغ ،وافصالة وافسالم ظذ أـؿل اخلؾق شقد افثؼؾغ :حمؿد بن ظبد اهلل افـبي
األمغ ،وظذ آفه وأصحابه وافتابعغ هلم بنحسان إػ يوم افدين.

وبعد:

َ
افبحث افعؾؿي جيد مؽاكتَه افعؿقؼة يف احلقاة افبؼية ـوكه افسبقل افذي يتحؼق من خالفه اـتشاف
ؾنن
افوجود ،واتساع ادعرؾة بادوجودات ،وتؼـقـفا يف ظؾو ٍم هلا أشسفا وأصوهلا وتارخيفا افساـؿي افذي يصل اجلقل
ُ
اإلكسان
افسابق بؿن خيؾػه؛ بل أصبح افبحث افعؾؿي هو ضريق االخساع واإلبداع افبؼي افذي يؽشف من خالفه
ِ
ِ
ٍ
وضرق جديدة ،وهؽذا إػ ما الهناية.
بلشافقب
وادشؽالت وحياول أن حيؾفا
احلاجات
َ
ورحؾة افبحث افعؾؿي رحؾة ثرية تسؾؿـا إػ افتلـقد ظذ افدور افبارز وادؽاكة افعظقؿة بل وافؼيػة افتي
حيتؾفا افباحث افعؾؿي يف ادجتؿع؛ ؾؿن جفة هو افشخص ادـوط به وادعول ظؾقه يف افؽشف احلثقث ظن احلؼائق،
ومن جفة أخرى هو افشخص ادؾزم بسمجة تؾك ادؿتؾؽات ادعرؾقة افتي توصل إفقفا وكؼؾفا بؽل ٍ
أماكة وصدق.
وافعؼقدة اإلشالمقة جاءت رصحية يف احلث ظذ افعؾم وافتعؾم وإضالق افعـان فؾؽشف فإلؾادة افديـقة
ﲠ ﲢﲣﲤﲥ
ﲡ
ﲚﲜﲝﲞﲟ
ﲛ
وافدكقوية مع ًا؛ ؾؼد ؿال ادوػ ﷻ :ﱡﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ

ﲦ ﲧﲨﱠ [افعـؽبوت ،]92 :ويف صلن مؽاكة ضافب افعؾم ؿال ﷺ "من شؾك ضريؼا يؾتؿس ؾقه ظؾ ًام شفل اهلل فه
ضريؼ ًا إػ اجلـة ،وإن ادالئؽة فتضع أجـحتفا فطافب افعؾم رضا بام يصـع ، ،وإن افعامل فقستغػر فه من يف افساموات
ومن يف واألرض ،حتى احلقتان يف اداء ،وؾضل افعامل ظذ افعابد ـػضل افؼؿر ظذ شائر افؽواـب ،وإن افعؾامء ورثة
األكبقاء ،إن األكبقاء مل يورثوا ديـار ًا وال درمه ًا ،وإكام ورثوا افعؾم ،ؾؿن أخذه أخذ بحظ واؾر" .وهذه افدالئل
ٍ
ٍ
حتؿؾفا أمام اهلل ظز وجل ؿبل أي
افرصحية جتعل افباحث وضافب افعؾم أمام
مصدر متعال دسموفقته وأماكته افتي ّ
ٍ
أحد آخر؛ ؾؿسموفقة افباحث مسموفقة أخالؿقة جتد مصدر اإلفزام هبا من اهلل ﷻ ثم افضؿر وافػطرة اإلكساكقة
ادجبوفة ظذ حب افصدق واألماكة وبغض افعؿل بـؼقضفا.
وظظم حجم ادسموفقة يف افبحث افعؾؿي َيؾزمه اكؼقاد افباحث فؾؿـظومة األخالؿقة افتي يتطؾبفا افبحث
افعؾؿي ،وافتي يليت يف مؼدمتفا :احلرص ظذ تؼوى اهلل ظز وجل ومراؿبته يف ـل ما يليت ظؾقه كظره أو يسؾم فه من
اشتـتاجات ،ثم افتزام افعؿل بادوضوظقة وإفغاء افتحقزات واآلراء افذاتقة افتي تسفم يف بس احلؼائق ظن شقاؿفا
وافعؿل االكتؼائي افذي يتطؾب أن تؽون احلؼقؼة أو ادؼدمة شابؼة وكاجزة يف ذهن افباحث ؿبل رشوظه يف افبحث؛
وهذا يعـي أن افباحث ال يؼوم بواجب افتتبع وادالحظة ثم افتػسر واالشتـتاج بطرق شؾقؿة ومتواؾؼة مع ما يؼف
ظؾقه من معؾومات ،ؾفو ال يتلثر – ـام هو يف احلؼقؼة ال يمثر -بام يؼف ظؾقه من معؾومات ،وال يتػاظل معفا بلدواته،
ٍ
ِ
ورؾض أخرى
بلمور
افتسؾقم
وال يتعامل وؾق مـفج مطؾؼ ًا؛ ألن افتزام ادـفج يف افبحث وحتديده يتطؾب من افباحث
َ

ٍ
ٍ
ببحث
بوضوح إػ أن كؼرر بلن افباحث هـا ال يؼوم
وهؽذا وؾق موضوع دراشته و جمال بحثه ،وما شبق يسؾؿـا
ٍ
ِ
وضافب ظؾ ٍم أصالً.
ـباحث
ظؾؿي ،وال يؼوم بدوره
وؿد يؼع افباحث يف ادجال افؼظي يف هذا افـوع من ادامرشات ظـدما يؼرن ؿضقة :افدظوة وافوظظ بافبحث
ِ
بحث
افعؾؿي؛ إذ من ادؿؽن -وهذا كؾحظه يف األوشاط افعؾؿقة األـاديؿقة -أن يؼوم افباحث من مـطق افدظوة إػ
األؾؽار وادعتؼدات وادذاهب وهذا ؿد حيؿؾه ظذ أن يستحرض مؼدماته وكتائجه ؿبل أن يؼع يف افبحث ،وجيعؾه
هذا االشتحضار ادسبق يامرس افتعسف افذي يػيض إػ صحة مؼدماته يف كظره ،وأن ال يتػاظل مع ما ؿد يرد ظؾقه
من حؼائق أو مشسـات ؾقام يدرشه ،وؿد هيدم ادـفجقة افعؾؿقة أو ال يستعؿؾفا أص ً
ال يف افبحث؛ بل ؿد جيد كػسه
يؼع يف افتعؿقم ؽر ادـطؼي ،وؿد يضعف اإلشالم من ِ
جفة إرادة خدمته وافدظوة إفقه؛ ذفك أن حؼل افدظوة يستـد
إػ كتائج افبحث افعؾؿي افسؾقم ال افعؽس ،ؾاألول -وهو افبحث هـا -مؼدم وأشاس فؾثاين -وهي افدظوة.-
وهذا افـوع من ادامرشات افتي ؿد يؼوم هبا بعض افباحثغ افؼظقغ حيؿل أبعاد ًا شؾبقة ظظقؿ َة األثر؛ ؾفذه
ادامرشات من موفدات :اجلؿود وظدم افتجديد وظدم افتػاظل مع افواؿع ادعارص فؾدين وادتديـغ ،ـام تمدي إػ
زيادة ترشقخ االختالؾات وحتريم جتاوزها إػ افـظر إػ ادشسـات واألصول ،وإػ ؾؼر ادـفجقات واألؾؽار
وادوضوظات افتي يؾزم بحثفا وافتطرق إفقفا يف ادجال افؼظي ،ـام تمدي إػ مجود افؾغة افعؾؿقة يف األبحاث
افؼظقة واالـتػاء بافتؼؾقد وافـؼل وكحو ذفك من اآلثار افسؾبقة افتي ؿد تضعف افدين اإلشالمي وترض بؿؽاكته
افعؾؿقة.
وما أؤـد ظؾقه هـا هو من مـطؾق افرؽبة يف إصعار افباحث افعؾؿي يف ادجال افؼظي -بؿختؾف ؾروظه يف:
افعؼقدة أو افتػسر وافػؼه وؽرها -بخطورة اجلـاية افعؾؿقة افتي يسببفا هذا افـوع من ادامرشة يف افبحث افعؾؿي
ظذ احلؼول افعؾؿقة افؼظقة ،وأن هذه ادامرشات هي من أـز مسببات وجود أجقال من افباحثغ وضالب افعؾم
افذين يـتؿون إػ ادجال افؼظي جاهؾغ به ،بل وال يستطقعون اإلؾادة مـه وافدظوة إػ اإلشالم بصورة صحقحة،
وؿد أصار افـبي ﷺ إػ ذفك حقـام ؿال" :إن اهلل ال يؼبض افعؾم اكتزاظ ًا يـتزظه من افعباد ،وفؽن يؼبض افعؾم بؼبض
افعؾامء ،حتى إذا مل ُي ِبق ظاد ًا اختذ افـاس رؤوش ًا جفاال ،ؾسئؾوا ؾلؾتوا بغر ظؾم ،ؾضؾوا وأضؾوا"؛ ؾؽلكه ظؾقه افصالة
ٍ
بسامت أمهفا افعؾم بام يؼوفون ،وضريق افعؾم هو افبحث افصادق افذي يطؾب افتػاين
وافسالم ؿد خص افعؾامء
واإلخالص ومراؿبة اهلل تعاػ يف افغقب وافشفادة ،واجلاهل هو من ـاكت أهواؤه مؼدم ًة ظذ ـل ما يتصل ويصل
إفقه من معارف ،ؾفي ؿائؿة ظذ ظدم اإلخالص وافصدق ،واحلق ال يـترص إال باحلؼقؼة.
هذا وصذ اهلل وشؾم ظذ معؾؿـا األول وؿدوتـا األوػ كبقـا حمؿدﷺ

رَئيـْـسُ التحريْـر

أ.د .خَالِدُ بْنُ مُحَمَّد القَرْنِيّ
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حذٌث قذٔو ٔفذ عبذ انقٍس
"رٔاٌت ٔدراٌت"
إعذاد

أ .د .حيٍى بٍ عبذ اهلل بٍ حيٍى انبكري انشٓري
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ًَدص ايبخح
هذا اًمٌح٨م يتٕمٚمؼ سمقومد قمٌد اًم٘مٞمس أؿمٝمر وومقد اًم٘مٌ٤مئؾ اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل وومدت قمغم اًمٜمٌل
ط ،وؿمٝمرشمف شمتٕمٚمؼ سمجقدة ؾم١ماهلؿ ًمٚمٜمٌل ط قمـ أصقل اإلؾمالم واإليامن ،وصح٦م أؾم٤مٟمٞمد
اًم٘مّم٦م ،وخترَيٝم٤م ذم دواويـ اإلؾمالم ،وُمـ وضمف آظمر شمّمدي ذاح احلدي٨م ًمتحٚمٞمٚمٝم٤م
واؾمتخراج ومقائده٤م.
وُمـ هٜم٤م ٟمِمٓم٧م جلٛمع ـمرق طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ذم ؿم٠من اًمقومد :إذ روايتف شمٕمد أؿمٝمر
اًمرواي٤مت وأوؾمٕمٝم٤م ،وقمٛمٚم٧م قمغم خترَيٝم٤م ،وذيمر اظمتالف أًمٗم٤مفمٝم٤م وزي٤مداهت٤م ،وسمٞم٤من قمٚمٚمٝم٤م،
وحتٚمٞمؾ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وأًمٗم٤مفمٝم٤م ،واؾمتٜمٌ٤مط ومقائده٤م اعمختٚمٗم٦م.
وىمد رأي٧م أن شمٙمقن ظمٓم٦م اًمٌح٨م قمغم هذا اًمٜمحق اعمختٍمُ :م٘مدُم٦م سمٞمٜم٧م ومٞمٝم٤م أمهٞم٦م
اًمٌح٨م وظمٓمتف ،ومتٝمٞمد قمروم٧م ومٞمف سمقومد قمٌد اًم٘مٞمس ،وصمالصم٦م ُمٌ٤مطم٨م :ذم ـمرق طمدي٨م اسمـ
قمٌ٤مس وُمت٤مسمٕم٤مشمف وؿمقاهده ،واظمتالف أًمٗم٤مظ احلدي٨م ،وذيمر ومقائد احلدي٨م ،وظم٤ممت٦م ذيمرت ومٞمف
ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م ،وُمٜمٝم٤م:
 -2أن أؿمٝمر رواي٤مت احلدي٨م قمـ اسمـ قمٌ٤مس ،هل رواي٦م أيب مجرة ٟمٍم سمـ قمٛمران اًمْمٌٕمل
أطمد اًمث٘م٤مت.
 -1أن رواي٤مت هذا احلدي٨م خمرضم٦م ذم دواويـ اإلؾمالم اعمختٚمٗم٦م ُمـ صح٤مح وؾمٜمـ
وُمً٤مٟمٞمد ،وهمػمه٤م.
 -3اؿمتامل رواي٤مت احلدي٨م قمغم زي٤مدات شمٗمًػمي٦م ُمٝمٛم٦م ،أوم٤مدت رومع سمٕمض اإلؿمٙم٤مٓت
اًمقاردة.
 -4أن سمٕمض اًمرواي٤مت ومٞمٝم٤م اظمتالف وقمٚمؾ ُمرده خلٓم٠م اًمرواة.
 -5اؿمتامل احلدي٨م قمغم مجٚم٦م ُمـ اًمٗمقائد اًمؽمسمقي٦م ،واًمٕم٘مدي٦م ،واًمٗم٘مٝمٞم٦م ،واحلديثٞم٦م.
 -6ورود ُمت٤مسمٕم٦م شم٤مُم٦م ُمـ رواي٦م ىمت٤مدة قمـ قمٙمرُم٦م وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م قمـ اسمـ قمٌ٤مس ،وًمٙمٜمٝم٤م
همريٌ٦م
 -7وورد جمٛمققم٦م ؿمقاهد ًمف ُمـ أصحٝم٤م رواي٦م أيب ٟمية قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري.
 -8أن ىمّم٦م اًمقومد وردت قمغم ؾمٌٞمؾ اإلؿم٤مرة قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سمٚمٖم٧م سمف طمد اًمتقاشمر.
ُمٗم٤مشمٞمح اًمٌح٨م :اسمـ قمٌ٤مس – ٟمداُمك – ُمي  -اخلٛمس – احلٜمتؿ – احلٚمؿ.
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مريٝمري اًمِمٌٙمك سمـ قمٌد اهلل اًمٞ حي. د. أ:إقمداد

"م٦م ودراي٦مس "روايٞم ىمدوم وومد قمٌد اًم٘م٨طمدي

Research Summary
This research relates to the delegation of Abdul Qais, the most famous delegation
of Arab tribes that came to the Prophet, and its fame is related to the quality of
their question to the Prophet about the origins of Islam, faith, the authenticity of
the stories. Also, we will look how it was analyzed and interpreted by scholars.
Hence, I have activated to collect the methods of Ibn Abbas's Hadith about the
delegation because his narration is the most famous and broadest novel, its
graduation, the mention of different words, adds, the statement of the reasons,
analysis of meanings and words, and the development of its various benefits.
I have seen that the research plan should be as follows: (An introduction contains
the importance of the research, its plan, and the preface to the delegation of
Abdul Qais, in addition to three chapters contains the ways of Ibn Abbas Hadith,
his followers, witnesses, different words of Hadith, and the benefits of Hadith
furthermore a conclusion to the search point out the next most important results
are:
1. The most famous narration of the Hadith of Ibn Abbas is the narration of Abu
Jamra Nasr bin Imran Al-Dhibi, one of the trustworthy.
2. That the narrations of this Hadith are delivered in the various sections of Islam
from Sahih، Sunan, Musnad, and others.
3 The narration of the Hadith included significant explanatory increases, which
indicated that some of the problems were removed.
4. In some of the stories in which there is difference and error due to the error of
the narrators.
5. Including the talk of a variety of educational benefits, doctrinal,
jurisprudence، and Hadith.
6. Issue of complete follow-up of the novel of Qatada about Ekrama and Said bin
Musayyab about Ibn Abbas, but it is strange.
7. A group of evidences، the most correct was narrated by Abi Nadrah from Abu
Sa'eed al-Khudri.
8. That the story of the delegation was issued as a reference to a group of
companions reached the limit of frequency.
Keywords: Ibn Abbas - Remorse - Harmful - The five - Bitter – Patience.
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إقمداد :أ .د .حيٞمك سمـ قمٌد اهلل اًمٌٙمري اًمِمٝمري

احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل ،وقمغم آًمف وصحٌف وُمـ وآه .أُم٤م سمٕمد :وم٢من
دراؾم٦م اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ُمـ واىمع إطم٤مدي٨م وإظمٌ٤مر اًمّمحٞمح٦م اًمتل أؿم٤مرت إمم سمٕمض
إطمداث اعمٝمٛم٦م ذم اًمًػمة أو ذم شم٤مريخ اًمّمح٤مسم٦م ،يمٗمٞمؾ سمتقوٞمح إسمٕم٤مد اًمت٤مرُيٞم٦م واًمتنميٕمٞم٦م
دون احل٤مضم٦م إمم اًمْمٕمٞمػ ُمـ اًمرواي٤مت ،وُمـ ذًمؽ ُم٤م يتٕمٚمؼ سمقومقد اًمٕمرب قمغم اًمٜمٌل ﷺ :إذ
ُمٜمتٍما ُمٜمٝم٤م مل يٚمؼ يمٞمدً ا ،وُم٤م شمٌٕمٝم٤م ُمـ آصم٤مر ٟمٗمًٞم٦م قمغم
يم٤مٟم٧م همزوة شمٌقك وقمقدة اًمٜمٌل ﷺ
ً
اًمٕمرب ،يمؾ ذًمؽ ضمٕمؾ ُمـ أىم٤مم ُمٜمٝمؿ قمغم ذيمف يٗمٙمر ذم آٟمْمقاء حت٧م ًمقاء هذا اًمديـ
اجلديد :عم٤م أص٤مهبؿ ُمـ ىمقة سم٠مس اعمًٚمٛملم ذم اعمٖم٤مزي اًمتل ىم٤مده٤م ﷺ سمٜمٗمًف ،أو اًمناي٤م
واًمٌٕمقث اًمتل سمٕمثٝم٤م اًمٜمٌل ﷺ جلٛمٞمع أص٘م٤مع اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م ،ومٕمٚمٛمقا أن ٓ ٟمج٤مة هلؿ إٓ
سم٤مإلؾمالم واًمتًٚمٞمؿ ،ومتت٤مًم٧م اًمقومقد قمغم اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م سمٕمد همزوة شمٌقك طمتك سمٚمٖم٧م اًمٕمنمات
ُمـ ؿمتك ٟمقاطمل اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م ،ويم٤من ُمـ أوائؾ اًمقومقد وأؿمٝمرهؿ ُمٙم٤مٟم٦م ذم اإلؾمالم وومد قمٌد
اًم٘مٞمس.
وُم٤م ذًمؽ إٓ ًمٌٕمد أوـم٤مهنؿ قمـ اعمديٜم٦م ،وًمٙمقهنؿ ىمدُمقا راهمٌلم ذم اإلؾمالم عم٤م ؾمٛمٕمقا سمام
ومٞمف ُمـ رمح٦م وقمدل وطم٥م وإظم٤مء ،وحلًـ ُمً٠مًمتٝمؿ قمـ ديٜمٝمؿ ،وطمًـ إؾمالُمٝمؿ ،وإىم٤مُمتٝمؿ
قمٚمٞمف سمٕمد أن ارشمدت اًمٕمرب سمٕمد ووم٤مة اًمٜمٌل ﷺ.
وىمد ورد ذم ظمؼم وومد قمٌد اًم٘مٞمس أطم٤مدي٨م ُمـ أؿمٝمره٤م رواي٦م اسمـ قمٌ٤مس :إن وومد قمٌد
اًم٘مٞمس عم٤م أشمقا اًمٜمٌل ﷺ ،ىم٤ملُ :مـ اًم٘مقم؟ أو ُمـ اًمقومد؟ ىم٤مًمقا :رسمٞمٕم٦م ،ىم٤ملُ( :مرطم ًٌ٤م سم٤مًم٘مقم! أو
سم٤مًمقومد! همػم ظمزاي٤م وٓ ٟمداُمك) احلدي٨م.
ومرأي٧م مجع ـمرق هذا احلدي٨م وأوضمف اظمتالف اًمرواة ومٞمف ،وسمٞم٤من اًمراضمح ذم ذًمؽ.
وأهدف ُمـ هذه اًمدراؾم٦م إمم مجع ـمرق طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ،وقمزوه٤م وذيمر ُمـ ظمرضمٝم٤م،
واًمٗمّمؾ ذم صح٦م سمٕمض ـمرق احلدي٨م وقمٚمٚمٝم٤م ،وسمٞم٤من اًمراضمح سم٠مدًمتف ،وسمٞم٤من سمٕمض
اإلؿمٙم٤مٓت اًمقاردة ومٞمف ،وذح همريٌف ،واؾمتٜمٌ٤مط ومقائده .وشمؼمز أمهٞمتف ُمـ ضم٤مٟمٌلم:
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اجل٤مٟم٥م إولُ :مـ طمٞم٨م يمقٟمف يتٕمٚمؼ سمدراؾم٦م إطم٤مدي٨م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمًػمة اًمٜمٌقي٦م
ورواي٤مهت٤م اًمث٤مسمت٦م واعم٘مٌقًم٦م ُمـ ُمّم٤مدره٤م إصٚمٞم٦م ،واإلوم٤مدة ُمـ اًمرواي٦م اًمت٤مرُيٞم٦م ذم هذا اعمج٤مل.
اجل٤مٟم٥م اًمث٤مينُ :مـ طمٞم٨م دراؾمتف رواي ً٦م :سمتخرَيف وذيمر ُمت٤مسمٕم٤مشمف وؿمقاهده ،ووٌط
أًمٗم٤مفمف  ،ودراي ً٦م :سمتٕمٚمٞمؾ ـمرىمف وختري٩م أًمٗم٤مفمف وحتٚمٞمٚمٝم٤م ،وسمٞم٤من همريٌٝم٤م ،واؾمتٜمٌ٤مط ومقائده٤م .
()1

()2

َٓٗج ١ٝايبخح:
 -2اًمتٕمريػ سمٛمدار اًمرواي٤مت أيب مجرة.
 -1شمرشمٞم٥م اًمرواة قمٜمف قمغم طمروف (أًمػ ،سم٤مء) وقمرض ـمرق اًمتخري٩م سمٜم٤مء قمغم ذًمؽ.
 -3شمرشمٞم٥م ُمّم٤مدر اًمتخري٩م ذم يمؾ ـمريؼ قمغم اًمٕمٚمق (طمً٥م شم٤مريخ اًمقوم٤مة ) سمداي٦م ُمـ اعمّم٤مدر
إصٚمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م ،صمؿ اًمٗمرقمٞم٦م (اًمتل روت ُمـ ـمريؼ ُمّمدر أصكم)...وهٙمذا.
 -4هد ؿمقاهد احلدي٨م ذم اعمتـ قمغم ذات اعمٜمٝمجٞم٦م ُمرشمٌ٦م قمغم طمروف (أًمػ ،سم٤مء) إٓ أن
قمزوه٤م وشمقصمٞم٘مٝم٤م ذم احلقار اظمتّم٤مر ًا.
 -5ختري٩م أًمٗم٤مظ ـمرق احلدي٨م وزي٤مداهت٤م واظمتالومٝم٤م ،قمغم أول رواي٦م وردت ذم صحٞمح
اًمٌخ٤مري.
 -6ذيمر ُمٕم٤مين إًمٗم٤مظ ووٌٓمٝم٤م قم٘مٌٝم٤م.
 -7ذيمر ومقائد احلدي٨م ُمرشمٌ٦م قمغم شمرشمٞم٥م مجؾ احلدي٨م وُمٕم٤مٟمٞمفُ ،مٕمزوة إمم ُمّم٤مدره ،وُم٤م يم٤من
ُمٜم ٝم٤م همػم ُمٕمزو ومٝمق ُمـ اؾمتٜمٌ٤مـمل وومٝمٛمل ًمٚمحدي٨م ُمـ ظمالل مجع أًمٗم٤مفمف وشمٗمًػم
سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض.
 -8اًمتٕمريػ سمٌٕمض ُم٤م هيؿ ُمـ أُم٤ميمـ أو قمٚمؿ وٟمحقمه٤م.
 -9ايمتٗمٞم٧م سم٤مًمٕمزو ًمٚمتخري٩م سمرىمؿ اجلزء واًمّمٗمح٦م ورىمؿ احلدي٨م قمـ ذيمر اًمٙمت٤مب واًمٌ٤مب.
( )2قمٚمؿ اًمرواي٦م :هق قمٚمؿ يٕمٚمؿ سمف أىمقال اًمٜمٌل ط وأومٕم٤مًمف وشم٘م٤مريره ،ووٌٓمٝم٤م ،وروايتٝم٤م ،وحترير أًمٗم٤مفمٝم٤م ،اٟمٔمر شمدري٥م
اًمراوي جلالل اًمديـ ًمًٞمقـمل ( ،)42 :2شمقضمٞمف اًمٜمٔمر ًمٓم٤مهر اجلزائري (صُ ،)14 -13مٕمجؿ ُمّمٓمٚمح٤مت احلدي٨م
عمحٛمد إقمٔمٛمل (ص.)266
( )1قمٚمؿ اًمدراي٦م :هق قمٚمؿ يٕمرف ُمٜمف طم٘مٞم٘م٦م اًمرواي٦م ،وذوـمٝم٤م ،وأٟمقاقمٝم٤م ،وأطمٙم٤مُمٝم٤م ،وطم٤مل اًمرواة ،وذوـمٝمؿ ،وأصٜم٤مف
اعمروي٤مت ،وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م .اٟمٔمر شمدري٥م اًمراوي (ُ ،)42 :2مٕمجؿ ُمّمٓمٚمح٤مت احلدي٨م (ص.)266
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 -22ذيمرت ومٝمرؾم٤م ًمٚمٛمّم٤مدر سم٤مؾمامء اًمٙمت٥م اعمٕمتٛمدةُ ،مع ؾمٞم٤مق اؾمؿ اعمّمٜمػ وذيمر ووم٤مشمف
يم٤مًمتٕمريػ سمٕمٍمه وزُمٜمف.
ومل أـمٚمع قمغم ُمـ أومرده سم٤مًمدراؾمف ىمٌؾ هذه اًمدراؾم٦م ،ومٚمٕمٚمف يٙمقن إو٤موم٦م ذم جم٤مل احلدي٨م
وقمٚمقُمف .واهلل اعمًتٕم٤من.
ٚضته ٕٛخطت٘ عً ٢ايٓخ ٛاآلت:ٞ
ُم٘مدُم٦م ،ومتٝمٞمد ،وصمالصم٦م ُمٌ٤مطم٨م:
ُم٘مدُم٦م.
متٝمٞمد :اًمتٕمريػ سمقومد قمٌد اًم٘مٞمس:
اعمٌح٨م إول :ذيمر ـمرق طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس وُمت٤مسمٕم٤مشمف وؿمقاهده.
اعمٌح٨م اًمث٤مين :ذيمر اظمتالف أًمٗم٤مظ احلدي٨م وُمٕم٤مٟمٞمف.
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :ذيمر ومقائد احلدي٨م.
اخل٤ممت٦م.
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متٗٝد
ايتعسٜف بٛفد عبد ايكٝظ:
شمٕمريػ اًمقومد :ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده :اًمق ْومد( :سم٢مؾمٙم٤من اًمٗم٤مء) :اؾمؿ مجع ،وىمٞمؾ :مجع ،وأُم٤م
()2
اًمق ُومقد (سمْمؿ اًمٗم٤مء) :ومجٛمع واومِد .
وىم٤مل ذم اًم٘م٤مُمقس :وومد إًمٞمف وقمٚمٞمف يٗمد و ْومدً ا وو ُومق ًدا ،ووومِ٤مدةً ،وإوم٤مد ًة (قمغم اًمٌدل) :ىمدم
وأووم٤مد وو َّومد  .اهـ.
وورد .وأو َومد ُه قمٚمٞمف وإًمٞمف ،وهؿ و ُومقد وو ْومد ْ
()1

ىم٤مل إصٛمٕمل :وومد ٌ
ومالن يٗمد ووم٤مدةً :إذا ظمرج قمغم ُمٚمؽ أو أُمػم .
()3

()5

()4

ىم٤مل اًمٜمقوي  :ىم٤مل ص٤مطم٥م (اًمتحرير ذم ذح ُمًٚمؿ)  :اًمقومد اجلامقم٦م اعمخت٤مرة ُمـ
اًم٘مقم ًمٞمت٘مدُمقهؿ ذم ًم٘مل اًمٕمٔمامء واعمّمػم إًمٞمٝمؿ ذم اعمٝمامت ،واطمدهؿ واومد .اهـ.
وهبذا ؾمٛمٞم٧م اًمًٜم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ اهلجرة ؾمٜم٦م اًمقومقدً :م٘مدوم وومقد ىمٌ٤مئؾ اًمٕمرب قمغم اًمٜمٌل
ﷺ سم٢مؾمالم ىمٌ٤مئٚمٝمؿ.
وىمد وىمع ذم اًمًػمة :وومد ىمٌٞمٚم٦م يمذا ،واومد سمٜمل ومالن :يمام ذم هذا احلدي٨م.

( )2اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ ٓسمـ ؾمٞمده (.)442 :9
( )1اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ًمٚمٗمػموز آسم٤مدي (.)427 :2
( )3شم٤مج اًمٕمروس ًمٚمزسمٞمدي (.)323 :9
( )4اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي (.)282 :2
( )5هق اإلُم٤مم أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ اًمتٛمٞمٛمك إصٌٝم٤مٟمك اًمِم٤مومٕمك ،ويم٤من إُم٤م ًُم٤م ذم اًمٚمٖم٦م واًمٕمٚمقم
يمثػما .وىمد ذع ذم ذح اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ،صمؿ اظمؽمُمتف اعمٜمٞم٦م،
ُم٤مت ؿم٤م ًسم٤م (رمحف اهلل) ؾمٜم٦م (516هـ) ،وطمزن قمٚمٞمف أسمقه ً
وم٠ممتٝمام واًمده ،واًمٔم٤مهر أن هذا اًمٜمص ًمالسمـ وًمٞمس ًمألبٕ :ن طمدي٨م وومد قمٌد اًم٘مٞمس ذم أول "صحٞمح ُمًٚمؿ" .اٟمٔمر ؾمػم
أقمالم اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌل ( ،)83 :12وؿمذرات اًمذه٥م ( ،)222 /4اعمٕمٚمؿ (.)289 /2
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()3
()1
()2
شمٕمريػ قمٌد اًم٘مٞمسُ :يٜمًٌقن إمم قمٌد اًم٘مٞمس سمـ َأ ْوم ََم سمـ ُد ْقم ِٛمل سمـ ضمديٚم٦م سمـ أؾمد

سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ٟمزار ،سمـ ُمٕمد سمـ قمدٟم٤من ،وًمد أ ْوم ََم ،ومقًمد أ ْوم ََم سمـ قمٌد اًم٘مٞمسَ :ؿم ٌـ و ًُم َٙم ْٞمز ،
()4

()5

()6

ومه٤م ىمٌٞمال قمٌد اًم٘مٞمس .
()7

وومٞمٝمؿ سمٓمقن يمثػمة ،ذيمر ُمٜمٝمؿ اعمؼمد ذم (ٟمً٥م قمدٟم٤من وىمحٓم٤من) أطمد قمنم سمٓمٜمً٤م.

واؾم ُؿ أيب قمٌد اًم٘مٞمس" .اٟمٔمر يمت٤مب اًمٕملم (/7
اؾم ُؿ أيب صم٘مٞمػْ ،
(َ )2أ ْوم ََم( :سم٤مًمٗم٤مء واًمّم٤مد اعمٝمٛمٚم٦م) ،ىم٤مل اخلٚمٞمؾَ " :أ ْوم ََمْ :
ِ
ُ
شمٗمَم قمَٜم ُفَ ،و ُِمٜمْف اؿمت٘م٤مق أ ْوم ََم
وشمٗمَم
رء سم٤م َيـ َؿم ْٞم ًئ٤م وم٘مد َّ
 ،)265وىم٤مل اسمـ دريدَّ " :
اًمرضمؾ ُمـ اًمرضمؾ ،إذا سم٤ميٜمَف ويمؾ َ ْ
اؾمؿ" .مجٝمرة اًمٚمٖم٦م ٓسمـ دريد ( .)893/1واٟمٔمر اعمٓمٚمع قمغم أًمٗم٤مظ اعم٘مٜمع (ص.)534
وهق ْ
ِ
ِ
يب طمل ُمـ رسمٞمٕم٦م ،وُمـ صم٘مٞمػ .وي٘م٤مل ًمٚمٌمء ّ
اًمِمديد اًمدِّ قم٤مم :إٟمّف ًمدُ قم ِْٛم ّل" .اٟمٔمر
(ُ )1دقمْٛمل :ىم٤مل اخلٚمٞمؾُ " :دقمْٛم ّل :اؾمؿ أ ٍّ
يمت٤مب اًمٕملم (.)62 /1
( )3ضمديٚم٦م( ،سمٗمتح اوًمف ،ويمن اًمدال اعمٝمٛمٚم٦م ،وؾمٙمقن اعمثٜم٤مة حت٧م ،وومتح اًمالم ،صمؿ ه٤مء) .ىم٤مل اسمـ دريد" :وسمٜمق ضمديٚم٦م :سمٓمـ
أيْم٤م ِ -ذم َـملء" .مجٝمرة اًمٚمٖم٦م ( ،)449 /2وُمثٚمف قمٜمد اسمـ ؾمٞمده ذم اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ
ُمـ ىمٞمس ،وسمٜمق ضمديٚم٦م ً -
جلدَ ِزم حمُ ريم٦مُ :مـ سمٜمل َضم ِدي َٚم٦م".
( .)315 /7واٟمٔمر شمقوٞمح اعمِمتٌف ( ،)139 /1وذم شم٤مج اًمٕمروس (" :)293 /18ا َ
(َ )4ؿم ّـ :طمل ُمـ قمٌد اًم٘مٞمس ،وذم اعمثؾ" :واومؼ َؿم ّـ ـمٌ٘م٦م" .اٟمٔمر يمت٤مب اًمٕملم ( .)112 /6ىم٤مل اسمـ اًمٙمٚمٌل" :ـمٌؼ :سمٓمـ ُمـ
إي٤مد ،ويم٤مٟم٧م ومٞمٝمؿ قمراُم٦م وم٠مهم٤مرت قمٚمٞمٝمؿ ؿمـ وم٤مؾمتٌ٤مطمتٝمؿ ،وم٘م٤مًم٧م اًمٕمرب( :واومؼ ؿمـ ـمٌ ً٘م٤م) وم٠مضمروه ً
ُمثال .وىم٤مل ذم
ُمقوع شم٤مزم" :واومؼ ؿمـ ـمٌ ً٘م٤م َهٙمذا اعمْثؾ وذيمر اسمـ اًمٙمٚمٌل َأٟمف ؿمـ سمـ أ ْومَم سمـ قمٌد اًم٘مٞمس سمـ أ ْومَم .وـمٌؼ :سمٓمـ ُمـ
إي٤مد ،وهلؿ طمدي٨م وذًمؽ أهنؿ حت٤مرسمقا ومتٙم٤موم٠موا ،ومجرى هذا اعمثؾ .ومٛمـ ىم٤مل :ـمٌ٘م٦م وم٤مهل٤مء ًمِمـ" .مجٝمرة اًمٚمٖم٦م (،)242 /2
( .)359 /2وىم٤مل اسمـ اًمً ِّٙمٞم٧م :ـمٌؼ :طمل ُمـ إي٤مدَ ،
وؿم ّـ :اسمـ أ ْوم ََم سمـ قمٌد اًم٘مٞمس ،ويم٤مٟم٧م َؿم ٌّـ َٓ ُي٘م٤مم هل٤م ،ومقاىمٕمتٝم٤م
ـمٌؼ وم٤مٟمتّمٗم٧م ُمٜمٝم٤م وم٘مٞمؾ" :واومؼ َؿم ٌـ ـمٌ٘م٦م وا َوم٘مف وم٤مقم َتٜمَ٘م ُف" .هتذي٥م اًمٚمٖم٦م (.)19 /9
(ًُ )5مٙمٞمز( :سم٤مًمتّمٖمػم) .ىم٤مل اخلٚمٞمؾًُ " :م َٙمٞمزٌ  :طمل ُمـ قمٌد اًم٘مٞمس" .يمت٤مب اًمٕملم ( ،)312 /5وذم "اًم٘م٤مُمقس"َ :
وؿم ٌّـ و ًُم َٙمٞمزٌ ،
(يمزُ سمػم) :اسمٜم٤م أ ْوم ََم ِ
سمـ قمٌد اًم٘مٞمس ،يم٤مٟم٤م ُمع أُمٝمام ًمٞمغم سمٜم٧م ُىم َّران ذم ؾمٗمر ،طمتك ٟمزًم٧م ذا ُـمقى .ومٚمام أرادت اًمرطمٞمؾَ ،ومدَّ ت
ًُمٙمَٞمز ًا ،ودقم٧م َؿمٜمّ ً٤م ًمٞمحٛمٚمٝم٤م ،ومحٛمٚمٝم٤م وهق همْمٌ٤من ،طمتك إذا يم٤مٟم٤م ذم اًمثٜمٞم٦م ،رُمك هب٤م قمـ سمٕمػمه٤م ،ومامشم٧م ،وم٘م٤مل" :حيٛمؾ َؿم ٌّـ
و ُي َٗمدَّ ى"  .اًم٘م٤مُمقس (ص .)514واٟمٔمر شمٌّمػم اعمٜمتٌف (.)2118 /3
( )6اجلٛمٝمرة ٓسمـ طمزم (.)292 ،216 ،215/2
(ٟ )7مً٥م قمدٟم٤من وىمحٓم٤من عمحٛمد سمـ يزيد اعمؼمد (ص.)28
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إقمداد :أ .د .حيٞمك سمـ قمٌد اهلل اًمٌٙمري اًمِمٝمري
()1

وُمقاـمٜمٝمؿ اًمٌحريـ  :ذم (هن٤مي٦م إرب)  :يم٤مٟم٧م دي٤مرهؿ سمتٝم٤مُم٦م ،صمؿ ظمرضمقا إمم
اًمٌحريـ ،ويم٤من هب٤م ظمٚمؼ يمثػم ُمـ سمٙمر سمـ وائؾ ومتٞمؿ ،ومٚمام ٟمزل هب٤م قمٌد اًم٘مٞمس زامحقهؿ ذم شمٚمؽ
اًمدي٤مر ،وىم٤مؾمٛمقهؿ ذم اعمقاـمـ .اهـ.
ىم٤مل اًمٌالذري :ظمرضم٧م قمٌد اًم٘مٞمس ،وُمٕمٝمؿ سمٜمق َؿم ّـ سمـ أ ْوم ََم سمـ ُد ْقم ِٛمل سمـ َضم ِد ْيٚم٦م سمـ
أؾمد سمـ رسمٞمٕم٦م ،شمٓمٚم٥م اعمتًع طمتك سمٚمٖمقا هجر وأرض اًمٌحريـ ،ومرأوا سمٚمد ًا اؾمتحًٜمقه
وروقه ،ومْم٤مُمقا ُمـ سمف ُمـ إي٤مد وإزد ،وؿمدوا ظمٞمٚمٝمؿ سم٤مًمٜمخؾ ،وم٘م٤مًم٧م إي٤مد" :قمرف اًمٜمخؾ
أهٚمف" .ومذهٌ٧م ُمثالً .واضمتٛمٕم٧م قمٌد اًم٘مٞمس وإزد قمغم إي٤مد ،وم٠مظمرضمقا قمـ اًمدار وم٠مشم٧م
()3

اًمٕمراق  .اهـ.
()4

وىم٤مل ُمال قمكم اًم٘م٤مري  :ويم٤من ىمٌٞمٚم٦م قمٌد اًم٘مٞمس يٜمزًمقن اًمٌحريـ وطمقازم اًم٘مٓمٞمػ ،وُم٤م
سملم هجر إمم اًمدي٤مر اعميي٦م.
()5

ىم٤مل اًم٘مٚم٘مِمٜمدي  :وذم اًمٜمًٌ٦م إًمٞمٝمؿ ُمذاه٥م ،أطمده٤م :قمٌدي قمغم اًمٜمًٌ٦م إومم ،واًمث٤مين:
ىمٞمز قمغم اًمٜمًٌ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،واًمث٤مًم٨م :قمٌ٘مًك قمغم اًمٜمًٌ٦م إًمٞمٝمام مجٞم ًٕم٤م .اهـ.


( )2اًمٌحريـ :يم٤مٟم٧م شمٓمٚمؼ قمغم إرض اعمٛمتدة ُمـ اًمٌٍمة إمم قمُامن ،وىمّمٌتٝم٤م هجر .صمؿ اٟمحٍم اؾمؿ اًمٌحريـ اًمٞمقم قمغم
جمٛمققم٦م ُمـ ضمزر اخلٚمٞم٩م اًمٕمريب قمروم٧م طمدي ًث٤م سم٤مؾمؿ (دوًم٦م اًمٌحريـ) ..أُم٤م اًمٌٚمدان اًمقاىمٕم٦م قمغم اًمً٤مطمؾ ومتٕمرف اًمٞمقم
سم٤مٕطمً٤مء ،وشم٘مع ذم اجلزء اجلٜمقيب ًمٚمٛمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م .اٟمٔمر ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان ًمٞم٤مىمقت احلٛمقي ( ،)347/2واعمٕم٤ممل إصمػمة
عمحٛمد حمٛمدي ذاب (ص.)44
( )1هن٤مي٦م إرب ذم ُمٕمروم٦م أٟمً٤مب اًمٕمرب ًمِمٝم٤مب اًمديـ اًمٜمقيري (ص /327سمرىمؿ  ،)2124وؾمٌ٤مئؽ اًمذه٥م ًمٚمًقيدي
(ص.)113
( )3أٟمً٤مب إذاف ًمٚمٌالذري (.)35/2
(ُ )4مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح عمال قمكم اًم٘م٤مري (.)262 :2
( )5هن٤مي٦م إرب (ص /327سمرىمؿ .)2124
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املبخح األٍٚ
طسم حدٜح ابٔ عباع َٚتابعات٘ ٚغٛاٖدٙ
احلدي٨م ُمـ رواي٦م أيب مجرة ٟمٍم سمـ قمٛمران سمـ قمّم٤مم (وىمٞمؾ :اسمـ قم٤مصؿ) سمـ واؾمع أسمق
مجرة اًمْمٌٕمل اًمٌٍمي ،روى قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ،وإي٤مس سمـ ىمت٤مدة اًمٌٙمري ،وضمقيري٦م سمـ
ىمداُم٦م ،وري٤مح سمـ احل٤مرث ،وزهدم اجلرُمل ،وقم٤مئذ سمـ قمٛمرو اعمزين ،وقمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس ،وقمٌد
اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،وأسمٞمف قمٛمران سمـ قمّم٤مم اًمْمٌٕمل ،وهمػمهؿ.
روى قمٜمف :أسم٤من سمـ يزيد اًمٕمٓم٤مر ،وإسمراهٞمؿ سمـ ـمٝمامن ،وأيقب اًمًختٞم٤مين ،ومح٤مد سمـ زيد،
ومح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م ،وزائدة سمـ ىمداُم٦م ،وؿمٕمٌ٦م سمـ احلج٤مج ،وقمٌ٤مد سمـ قمٌ٤مد اعمٝمٚمٌل ،واسمٜمف قمٚم٘مٛم٦م سمـ
أيب مجرة اًمْمٌٕمل ،وهمػمهؿ.
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،قمـ أسمٞمف ،واسمـ ؾمٕمد ،وٟم٘مؾ أسمق سمٙمر سمـ أيب ظمٞمثٛم٦م ،قمـ
حيٞمك سمـ ُمٕملم ،وأسمق زرقم٦م :صم٘م٦م.
()2

وذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم يمت٤مب (اًمث٘م٤مت) .
وىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم :أمجٕمقا قمغم أٟمف صم٘م٦م.
ُم٘مٞمام قمٜمدٟم٤م سمٜمٞمً٤مسمقر ،صمؿ ظمرج إمم ُمرو ،صمؿ اٟمٍمف إمم
وىم٤مل ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج :يم٤من ً
هظمس ومامت.
وىم٤مل احل٤ميمؿ أسمق قمٌد اهلل اًمٜمٞمً٤مسمقري احل٤مومظ :يم٤من ورد ظمراؾم٤من ُمع ؾمٕمٞمد سمـ قمثامن سمـ
قمٗم٤من ،صمؿ ورده٤م ُمع يزيد سمـ اعمٝمٚم٥م صم٤مٟم ًٞم٤م ،وًمف ذيمر ذم اًمٗمتقح ،صمؿ إٟمف سمٕمد ظمروضمٝمؿ ُمـ
ُمريْم٤م ،وشمقذم هب٤م.
ٟمٞمً٤مسمقر أىم٤مم سمنظمس ً
()1

ىم٤مل أسمق قمٞمًك اًمؽمُمذيُ :م٤مت ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وُمئ٦م ،روى ًمف اجلامقم٦م .
ىمٚم٧م :ويِمتٌف سم٠ميب محزة ُمـ طمٞم٨م اًمتِم٤مسمف ذم اًمٙمٜمٞم٦م ،وآشمٗم٤مق ذم اًمِمٞمخ واًمتٚمٛمٞمذ:
( )2اًمث٘م٤مت (.)476 /5
( )1اٟمٔمر اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد ( ،)135 /7وشم٤مريخ اسمـ ُمٕملم ًمٚمدوري ( ،)624 /1وقمٚمؾ أمحد "رواي٦م قمٌد اهلل" (/2
 ،)261 ،273 ،62اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ ( /8سمرىمؿ  ،)1232هتذي٥م اًمٙمامل ًمٚمٛمزي ( ،)361 /19هتذي٥م
اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر ( ،)432 /22اًمت٘مري٥م ٓسمـ طمجر سمرىمؿ (.)7211
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()2

ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اسمـ طمٌ٤من  :أسمق مجرة هذا ُمـ صم٘م٤مت أهؾ اًمٌٍمة اؾمٛمف ٟمٍم سمـ قمٛمران
اًمْمٌٕمل ،وأسمق محزة ُمـ ُمت٘مٜمل أهٚمٝم٤م اؾمٛمف قمٛمران سمـ أيب قمٓم٤مء ؾمٛمٕم٤م مجٞم ًٕم٤م اسمـ قمٌ٤مس ؾمٛمع
ؿمٕمٌ٦م ُمٜمٝمام ،ويم٤مٟم٤م ذم زُمـ واطمد .اهـ.
وهذا احلدي٨م ذم ىمّم٦م وومد قمٌد اًم٘مٞمس رواه قمٜمف (قمنمة أٟمٗمس) :سمًٓم٤مم سمـ ُمًٚمؿ ،ومح٤مد
سمـ زيد ،ومح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م ،وؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ ،وؿمٕمٌ٦م سمـ احلج٤مج ،وقمٌ٤مد سمـ قمٌ٤مد ،وىمرة سمـ
ظم٤مًمد اًمًدود ،وُمٕمٛمر ،وأسمق اًمتٞم٤مح ،وأسمق هالل.
 - 1فأَا حدٜح بططاّ بٔ َطًِ:
()1

وم٠مظمرضمف أسمق قمقاٟم٦م ذم (اعمًٜمد اًمّمحٞمح) ُ :مـ ـمريؼ روح (هق اسمـ قمٌ٤مدة) .وأظمرضمف
()3

اًمٓمؼماين ذم (اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم) ُ :مـ ـمريؼ ُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ.
يمالمه٤م (روح ،وُمٕم٤مذ) قمٜمف سمف (ومذيمره) .وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح رضم٤مًمف صم٘م٤مت ،وًمذا
اؾمتخرضمف أسمق قمقاٟم٦م قمغم ُمًٚمؿ.
ٚ - 2أَا حدٜح محاد بٔ شٜد:
()5

()4

وم٠مظمرضمف اًمٌخ٤مري  ،وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم (اعمًتخرج قمغم ُمًٚمؿ) ُ :مـ ـمريؼ طمج٤مج.
()7

()6

وأظمرضمف اًمٌخ٤مري ُ :مـ رواي٦م أيب اًمٜمٕمامن .وأظمرضمف اًمٌخ٤مري ُ :مـ رواي٦م ُمًدد .وأظمرضمف
()8

()9

اًمٌخ٤مري  ،وأسمق داود ُ :مـ رواي٦م ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب.

( )2صحٞمح اسمـ طمٌ٤من (اإلطمً٤من سمرىمؿ .)2739/
( )1اعمًتخرج ٕيب قمقاٟم٦م ( /216 /5سمرىمؿ .)8288
( )3اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين ( /113/21سمرىمؿ .)21952
( )4اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ًمٚمٌخ٤مري ( /526 /1سمرىمؿ .)2334
( )5اعمًتخرج ٕيب ٟمٕمٞمؿ ( /222/2سمرىمؿ .)223
( )6اًمّمحٞمح ( /2218/3سمرىمؿ .)1918
( )7اًمّمحٞمح ( /2191/3سمرىمؿ .)3329
( )8اًمّمحٞمح ( /2588/4سمرىمؿ .)4222
( )9اًمًٜمـ ( /332/3سمرىمؿ.)3691
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()1

()2

وأظمرضمف ُمًٚمؿ  ،وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم (ُمًتخرضمف) ُ :مـ ـمريؼ ظمٚمػ سمـ هِم٤مم.
()3

وأظمرضمف أسمق داود ُ :مـ رواي٦م حمٛمد سمـ قمٌٞمد (ىمرٟمف سمًٚمٞمامن).
()4

وأظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م  :طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمٌدة .وأظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم (اعمًتخرج قمغم
()5

ُمًٚمؿ) ُ :مـ رواي٦م ىمتٞمٌ٦م سمـ ؾمٕمٞمد ،وأسمق اًمرسمٞمع ،واًم٘مقاريري.
قمنمهتؿ (طمج٤مج ،وأسمق اًمٜمٕمامن ،وُمًدد ،وؾمٚمٞمامن ،وظمٚمػ ،وحمٛمد سمـ قمٌٞمد ،وأمحد سمـ
قمٌدة ،وىمتٞمٌ٦م ،وأسمق اًمرسمٞمع ،واًم٘مقاريري) قمٜمف سمف (ومذيمره).
ٚ - 3أَا حدٜح محاد بٔ ضًُ:١
()6

وم٠مظمرضمف اًمٓمؼماين ذم (اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم) ُ :مـ ـمريؼ طمج٤مج سمـ اعمٜمٝم٤مل.
()7

وأظمرضمف اًمٓمح٤موي ذم (ُمٕم٤مين أصم٤مر) ُ :مـ ـمريؼ أؾمد (هق اسمـ ُمقؾمك).
يمالمه٤م (طمج٤مج سمـ ُمٜمٝم٤مل ،وأؾمد) قمٜمف سمف (ومذيمر اًم٘مٓمٕم٦م إظمػمة ُمٜمف).
وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح رضم٤مًمف صم٘م٤مت.
ٚ - 4أَا حدٜح ضعٝد بٔ عبد ايسمحٔ:
()8

وم٠مظمرضمف اًمٓمؼماين ذم (اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم) ُ :مـ ـمريؼ أيب ُمٕمنم اًمؼماء.
()9

وأظمرضمف اسمـ قمً٤ميمر ذم (اًمت٤مريخ) ُ :مـ طمدي٨م قمٌٞمداهلل سمـ ُمقؾمك .يمالمه٤م (أسمق ُمٕمنم،
وقمٌٞمداهلل سمـ ُمقؾمك) ،قمٜمف سمف (ومذيمره).

( )2اًمّمحٞمح ( /2579/3 ،46/2سمرىمؿ .)27
( )1اعمًتخرج قمغم ُمًٚمؿ ( /222/2سمرىمؿ .)223
( )3اًمًٜمـ ( /332/3سمرىمؿ.)3691
( )4اًمّمحٞمح ( /6/4سمرىمؿ .)1145
( )5اعمًتخرج ( /222/2سمرىمؿ .)223
( )6اعمٕمجؿ ( /113/21سمرىمؿ .)21952
(ُ )7مٕم٤مين أصم٤مر ًمٚمٓمح٤موي (.)113 :4
( )8شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قمً٤ميمر ( /114/21سمرىمؿ .)21951
( )9شم٤مريخ دُمِمؼ (.)285/12
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()2

وإؾمٜم٤مد اًمٓمؼماين صحٞمح ًمٖمػمه :وم٢من أسم٤م ُمٕمنم يقؾمػ سمـ يزيد صدوق ،رسمام أظمٓم٠م ،
()1

وًمٙمـ شم٤مسمٕمف اًمث٘م٦م قمٌٞمداهلل سمـ ُمقؾمك .
ٚ - 5أَا حدٜح غعب ١بٔ احلجاج:
()4

()3

وم٠مظمرضمف أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز  ،وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل .
()5

()7

()6

وأظمرضمف اًمٌخ٤مري  ،وأقم٤مده  :وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٌٖمقي ذم (اجلٕمدي٤مت)  :قمـ قمكم سمـ
اجلٕمد.
()8

()22

()9

()22

()21

وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م  ،واًمٌخ٤مري  ،وُمًٚمؿ  ،واسمـ ظمزيٛم٦م  ،واسمـ طمٌ٤من  ،وأسمق
()23

ٟمٕمٞمؿ ذم (اعمًتخرج) ُ :مـ ـمريؼ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر (همٜمدر).
()25

()24

وأظمرضمف أمحد  ،وقمٜمف أسمق داود ُ :مـ رواي٦م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد.
()26

وأظمرضمف اًمٜمً٤مئل ذم (اًمٙمؼمى) ُ :مـ رواي٦م ظم٤مًمد (سمـ احل٤مرث).

( )2اًمت٘مري٥م سمرىمؿ (.)7894
( )1اًمت٘مري٥م سمرىمؿ (.)4345
( )3اعمًٜمد ًمٚمٓمٞم٤مًمز (ص /359سمرىمؿ .)1747
( )4اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل ( /194/6سمرىمؿ .)21522
( )5اًمّمحٞمح ( /19 /2سمرىمؿ .)53
( )6اًمّمحٞمح ( /1651/6سمرىمؿ .)6838
(ُ )7مًٜمد قمكم سمـ اجلٕمد ( /294/2سمرىمؿ .)2179
( )8اعمّمٜمػ ٓسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ( /257/6سمرىمؿ  /423/6( ،)32322سمرىمؿ .)31499
( )9اًمّمحٞمح ( /45/2سمرىمؿ .)87
( )22اًمّمحٞمح ( /47/2سمرىمؿ .)27
( )22اًمّمحٞمح ٓسمـ ظمزيٛم٦م ( /258/2سمرىمؿ .)327
( )21اًمّمحٞمح "اإلطمً٤من" ( /369/2سمرىمؿ .)271
( )23اعمًتخرج قمغم ُمًٚمؿ ( /222/2سمرىمؿ .)224
( )24اعمًٜمد ٕمحد ( /118/2سمرىمؿ .)1212
( )25اًمًٜمـ ٕيب داود ( /129/4سمرىمؿ.)4677
( )26اًمٙمؼمى ًمٚمٜمً٤مئل ( /243/2سمرىمؿ .)314
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()2

وأظمرضمف اسمـ اجل٤مرود ذم (اعمٜمت٘مك) ُ :مـ رواي٦م قم٤مصؿ سمـ قمكم.
()1

وأظمرضمف اًمٓمح٤موي ذم (ُمٕم٤مين أصم٤مر) ُ :مـ رواي٦م أؾمد سمـ ُمقؾمك.
()3

وأظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم (ُمًتخرضمف قمغم ُمًٚمؿ) ُ :مـ ـمريؼ قم٤مصؿ سمـ قمكم ،وقمٛمرو سمـ
طمٙم٤مم.
()4

وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم (اًمِمٕم٥م) ُ :مـ ـمريؼ قمٛمرو سمـ ُمرزوق.
شمًٕمتٝمؿ (اًمٓمٞم٤مًمز ،وقمكم سمـ اجلٕمد ،وهمٜمدر ،وحيٞمك ،وظم٤مًمد ،وقم٤مصؿ سمـ قمكم ،وأؾمد
سمـ ُمقؾمك ،وقمٛمرو سمـ طمٙم٤مم ،قمٛمرو سمـ ُمرزوق) ،قمٜمف سمف (ومذيمره).
ٚ - 6أَا حدٜح عباد بٔ عباد:
()5

وم٠مظمرضمف أسمق قمٌٞمد ذم (إُمقال) .
()6

()8

()7

وأظمرضمف اًمٌخ٤مري  ،واًمؽمُمذي  ،واًمٜمً٤مئل ذم (اًمٙمؼمى)  ،وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم (اعمًتخرج
()22

()9

قمغم ُمًٚمؿ)  ،واسمـ ُمٜمده ذم (اإليامن) ُ :مـ ـمريؼ ىمتٞمٌ٦م سمـ ؾمٕمٞمد.
()22

وأظمرضمف ُمًٚمؿ ُ :مـ طمدي٨م حيٞمك سمـ حيٞمك.

( )2اعمٜمت٘مك ٓسمـ اجل٤مرود ( /222/2سمرىمؿ .)374
(ُ )1مٕم٤مين أصم٤مر (.)322/3
( )3اعمًتخرج ( /222/2سمرىمؿ .)224
( )4ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مل ( /52/2سمرىمؿ .)28
( )5إُمقال ٕيب قمٌٞمد (ص.)29
( )6اًمّمحٞمح ( /295/2سمرىمؿ .)522
( )7اًمًٜمـ ًمٚمؽمُمذي ( /8/5سمرىمؿ .)1622
( )8اًمٙمؼمى ( /537/6سمرىمؿ .)22761
( )9اعمًتخرج ( /222/2سمرىمؿ .)223
( )22اإليامن (.)262/2
( )22اًمّمحٞمح ( /2579/3 ،46/2سمرىمؿ .)27
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()1

()2

()3

وأظمرضمف أسمق داود  ،وأسمق قمقاٟم٦م ذم (اعمًٜمد اًمّمحٞمح)  ،واًمٓمؼماين ذم (اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم) ،
()4

واسمـ ُمٜمده ذم (اإليامن) ُ :مـ ـمريؼ ُمًدد.
()5

وأظمرضمف اسمـ طمٌ٤من ُ :مـ ـمريؼ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اعم٘مدُمل.
()6

وأظمرضمف اسمـ ُمٜمده ذم (اإليامن) ُ :مـ ـمريؼ أيب اًمرسمٞمع ،وقمٌد اهلل سمـ قمقن اخلراز،
وهي٩م سمـ يقٟمس ،وُمٜمّمقر سمـ أيب ُمزاطمؿ ،وىمتٞمٌ٦م.
()7

وأظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم (اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م) ُ :مـ ـمريؼ احلًـ سمـ قمروم٦م.
قمنمهتؿ (أسمق قمٌٞمد ،وىمتٞمٌ٦م ،وحيٞمك سمـ حيٞمك ،وُمًدد ،واعم٘مدُمل ،وأسمق اًمرسمٞمع ،وقمٌد اهلل
سمـ قمقن ،وهي٩م سمـ يقٟمس ،وُمٜمّمقر سمـ أيب ُمزاطمؿ ،واحلًـ سمـ قمروم٦م) قمٜمف سمف (ومذيمره).
ٚ - 7أَا حدٜح قس ٠بٔ خايد ايطدٚض:ٞ
()8

()22

()9

وم٠مظمرضمف اًمٌخ٤مري  ،واسمـ ظمزيٛم٦م  ،واسمـ طمٌ٤من ُ :مـ رواي٦م أيب قم٤مُمر (اًمٕم٘مدي).
()22

وأظمرضمف اًمٌخ٤مري ُ :مـ رواي٦م أيب قم٤مصؿ.
()21

وأظمرضمف ُمًٚمؿ ُ :مـ رواي٦م ُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ ،وقمكم سمـ ٟمٍم.
()23

وأظمرضمف اًمٜمً٤مئل ذم اًمٙمؼمى ُ :مـ روي٦م أيب قمت٤مب ؾمٝمؾ سمـ مح٤مد.
( )2اًمًٜمـ ( /332/3سمرىمؿ .)3691
( )1اعمًتخرج ( /217/5سمرىمؿ .)8291
( )3اعمٕمجؿ ( /114/21سمرىمؿ .)21953
( )4اإليامن ٓسمـ ُمٜمده (.)262/2
( )5اإلطمً٤من ( /372/2سمرىمؿ .)257
( )6اإليامن (.)262/2
( )7أصقل آقمت٘م٤مد ًمالًمٙم٤مئل ( /921/5سمرىمؿ .)2638
( )8اًمّمحٞمح ( /2588/4سمرىمؿ .)4222
( )9اًمّمحٞمح ( /258/2سمرىمؿ  /286/3( ،)327سمرىمؿ .)2879
( )22اإلطمً٤من ( /184/26سمرىمؿ .)7195
( )22اًمّمحٞمح ( /1747/6سمرىمؿ .)7227
( )21اًمّمحٞمح ( /48/2سمرىمؿ .)27
( )23اًمٙمؼمى ( /135/3سمرىمؿ .)5121
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()2

وأظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم (ُمًتخرضمف قمغم ُمًٚمؿ) ُ :مـ طمدي٨م قمكم سمـ ٟمٍم ،وسمنم سمـ
اعمٗمْمؾ.
()1

وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ُ :مـ ـمريؼ أيب يزيد اهلروي.
ؾمتتٝمؿ (اًمٕم٘مدي ،وأسمق قم٤مصؿ ،وُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ ،وقمكم سمـ ٟمٍم ،وسمنم سمـ اعمٗمْمؾ ،وأسمق
يزيد) قمٜمف سمف (ومذيمره).
ٚ - 8أَا حدٜح َعُس:
()4

()3

وم٠مظمرضمف قمٌد اًمرزاق  ،وُمـ ـمري٘مف أسمق قمقاٟم٦م ذم (اعمًٜمد اًمّمحٞمح)  :قمٜمف سمف (ومذيمر
ؿمٓمره إظمػم).
وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح اؾمتخرج سمف أسمق قمقاٟم٦م احلدي٨م قمغم ُمًٚمؿ.
ٚ - 9أَا حدٜح أب ٞايتٝاح:
()5

وم٠مظمرضمف اًمٌخ٤مري ُ :مـ ـمريؼ قمٌد اًمقارث قمٜمف ،سمف (ومذيمره).
ٚ - 11أَا حدٜح أبٖ ٞالٍ:
()6

وم٠مظمرضمف اًمٓمح٤موي ذم (ُمٕم٤مين أصم٤مر) ُ :مـ ـمريؼ أؾمد سمـ ُمقؾمك.
()7

وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم (اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم) ُ :مـ ـمريؼ ُمًٚمؿ سمـ إسمراهٞمؿ.
()8

وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ُ :مـ ـمريؼ ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب.
صمالصمتٝمؿ (أؾمد سمـ ُمقؾمك ،وُمًٚمؿ سمـ إسمراهٞمؿ ،وؾمٚمٞمامن سمـ طمرب) قمٜمف سمف (ومذيمره).

( )2اًمّمحٞمح ( /221/2سمرىمؿ .)225
( )1اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ( /299/4سمرىمؿ .)7681
( )3اعمّمٜمػ ًمٕمٌد اًمرزاق ( /122/9سمرىمؿ .)26917
( )4اعمًتخرج ( /218/5سمرىمؿ .)8293
( )5اًمّمحٞمح ( /1185/5سمرىمؿ .)5811
(ُ )6مٕم٤مين أصم٤مر (.)113 :4
( )7اعمٕمجؿ ( /115/21سمرىمؿ .)21956
( )8اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ( /323/6سمرىمؿ .)21518
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وهذا إؾمٜم٤م د صحٞمح رضم٤مًمف صم٘م٤مت ،إٓ أن أسم٤م هالل هق حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمؿ اًمراؾمٌل ،طمدث
ُمـ طمٗمٔمف :ومْمٕمٗمف ًمذًمؽ اًمٌخ٤مري ،وقمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي ،واًم٘مٓم٤من ،وأسمق زرقم٦م ،وُمِم٤مه
()2

همػمهؿ .
()1

وىم٤مل اسمـ طمجر" :صدوق ومٞمف ًملم"  .وًمٙمٜمف شمقسمع ووٌط اًمراوي٦م.
()3

َتابعات احلدٜح :
هذا احلدي٨م شمقسمع قمٚمٞمف أسمق مجرة قمـ اسمـ قمٌ٤مس:
ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اسمـ طمٌ٤من :روى هذا اخلؼم ىمت٤مدة قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م وقمٙمرُم٦م قمـ اسمـ
قمٌ٤مس.
 - 2وم٠مُم٤م طمدي٨م ىمت٤مدة ،قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م -1 ،وقمٙمرُم٦م:
()4

وم٠مظمرضمف أمحد  :صمٜم٤م هبز.
()5

وأظمرضمف ُمـ وضمف أظمر  :صمٜم٤م قمٗم٤من.
()6

وأظمرضمف اسمـ أيب قم٤مصؿ  :طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ طمًلم.
()7

وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم (اًمٙمٌػم)  :طمدصمٜم٤م قمكم سمـ قمٌد اًمٕمزيز.
( )2اٟمٔمر اعمٞمزان ًمٚمذهٌل ( /3رىمؿ .)7646
( )1شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ( /482رىمؿ .)5913
( )3هل أن ُيت٤مسمع اًمراوي قمغم اًمرواي٦م ذم ؿمٞمخف .وُمث٤مهل٤م ُم٤م ورد ذم (ُمًٜمد قمٛمر ُ )مـ اعمًٜمد اعمٕمٚمؾ ًمٞمٕم٘مقب سمـ ؿمٞمٌ٦م (ص49
ـ  /52سمرىمؿ  :) 6،7ىم٤مل :احلدي٨م اًمذي رواه ؿمٞمٌ٤من ،قمـ إقمٛمش ،قمـ ضم٤مُمع سمـ ؿمداد ،قمـ يمٚمثقم ،قمـ أؾم٤مُمف اًمذي
شم٤مسمٕمف قمٚمٞمف قمامر سمـ رزيؼ :ىم٤مل :صمٜم٤م ظمٚمػ سمـ ؾم٤ممل ،ىم٤مل :صمٜم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك ،ىم٤مل :صمٜم٤م ؿمٞمٌ٤من ،قمـ إقمٛمش ،قمـ ضم٤مُمع
سمـ ؿمداد ،قمـ يمٚمثقم ،قمـ أؾم٤مُم٦م ،ىم٤مل :دظمٚمٜم٤م قمغم رؾمقل اهلل ط ٟمٕمقده ...احلدي٨م .ىم٤مل :وأُم٤م طمدي٨م قمامر سمـ زريؼ
سمٛمت٤مسمٕمتف ُم٤م روى ؿمٞمٌ٤من سمـ قمٌد اًمرمحـ ،قمـ إقمٛمش :ومحدصمٜم٤مه أسمق اجلقاب إطمقص سمـ ضمقاب ،ىم٤مل :صمٜم٤م قمامر سمـ رزيؼ،
قمـ إقمٛمش ،قمـ ضم٤مُمع سمـ ؿمداد ،قمـ يمٚمثقم ،قمـ أؾم٤مُم٦م ،ىم٤مل :يمٜم٤م طمقل رؾمقل اهلل ط وهق ُمًتٚمؼ سمٞمٜمٜم٤م وقمغم وضمٝمف
سمرد قمدين ،ومرومع قمـ وضمٝمف ،وىم٤ملً(( :مٕمـ اهلل اًمٞمٝمقد طمرُم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمِمحقم ومٌ٤مقمقه٤م وأيمٚمقا أصمامهن٤م)).
( )4اعمًٜمد ( /362 :2سمرىمؿ .)3426
( )5اعمًٜمد ( /362 :2سمرىمؿ .)3427
( )6أطم٤مد واعمث٤مين ٕيب سمٙمر اسمـ أيب قم٤مصؿ ( /162 :3سمرىمؿ .)2633
( )7اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ( /352/22سمرىمؿ .)22688
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()2

وأظمرضمف اسمـ ُمٜمده  :أٟمٌ٠م أمحد سمـ إؾمح٤مق سمـ أيقب صمٜم٤م قمكم سمـ قمٌد اًمٕمزيز.
()1

وأظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ  :طمدصمٜم٤م أمحد سمـ ضمٕمٗمر سمـ ُمٕمٌد صمٜم٤م حيٞمك سمـ ُمٓمرف.
صمالصمتٝمؿ (حمٛمد سمـ طمًلم ،واًمٌٖمقي ،وحيٞمك سمـ ُمٓمرف) قمـ ُمًٚمؿ سمـ إسمراهٞمؿ.
صمالصمتٝمؿ (هبز ،وقمٗم٤من ،وُمًٚمؿ) صمٜم٤م أسم٤من سمـ يزيد ،قمـ ىمت٤مدة ،قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م
وقمٙمرُم٦م ،قمـ اسمـ قمٌ٤مس  :أن وومد قمٌد اًم٘مٞمس أشمقا اًمٜمٌل ط وم٘م٤مًمقا ي٤م ٟمٌل اهلل إٟم٤م طمل ُمـ
رسمٞمٕم٦م وإٟمَّ٤م سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمؽ يمٗم٤مر ُُمي ،وإٟم٤م ٓ ٟمّمؾ إًمٞمؽ إٓ ذم اًمِمٝمر احلرام.
ومٛمرٟم٤م ٍ
سم٠مُمر إذا قمٛمٚمٜم٤م سمف دظمٚمٜم٤م اجلٜم٦م،
هذا ًمٗمظ اسمـ أيب قم٤مصؿ ،وـمقًمف اًمٓمؼماين ومزادُ :
أُمرهؿ أن يٕمٌدوا اهلل وٓ ينميمقا سمف
وم٠مُمرهؿ سم٠مرسمع
وٟمدقمق إًمٞمف ُمـ وراءٟم٤م
وهن٤مهؿ قمـ أرسمعُ :
ُ
ُ
حيجقا اًمٌٞم٧م ،وأن ُيٕمٓمقا اخلٛمس ُمـ اعمٖم٤مٟمؿ،
ؿمٞم ًئ٤م ،و ُي٘مٞمٛمقا اًمّمالة ،و ُي١مشمقا اًمزيم٤مة ،وأن ُّ
ًمنمب ذم احلٜمَ٤مشمِؿ ،واًمدُّ سم٤مء ،واًمٜم َِّ٘مػم ،واعمز َّوم ِ
٧م .ىم٤مًمقا :ي٤م رؾمقل اهلل مم٤م
وهن٤مهؿ قمـ أرسمع :قمـ ا ُّ
ُ
ٟمنمب؟ ىم٤مل(( :قمٚمٞمٙمُؿ هبذه إؾم٘مٞم٦م اًمتل شمُالث قمغم أومقاهٝم٤م)).
(ويّمق ُُمقا رُمْم٤من) ،وهل ذم اًمرواي٦م يمام قمٜمد اسمـ ُمٜمده وأمحد ..وًمٞمس ذم
وؾم٘مط قمٜمده
ُ
روايتل أمحد ذيمر (إيت٤مء اًمزيم٤مة) .ووىمػ سمف أسمق ٟمٕمٞمؿ قمٜمد إوقمٞم٦م .وذم روايتل أمحد زي٤مدة:
(ومٞمٝمؿ إؿم٩م أظمق سمٜمل قمٍم).
ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ :همري٥م ُمـ طمدي٨م ىمت٤مدة ،قمـ ؾمٕمٞمد وقمٙمرُم٦م.
وىم٤مل اسمـ ُمٜمده :ورواه أسم٤من سمـ يزيد ،قمـ ىمت٤مدة ،قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م وقمٙمرُم٦م ،قمـ اسمـ
قمٌ٤مس وذيمر ومٞمف (احل٩م) اهـ.

( )2اإليامن سمرىمؿ (.)256
( )1احلٚمٞم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ (.)345 /3
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( )2

ؿمقاهد احلدي٨م  :ذم اًمٌ٤مب قمـ:
()2

-2

أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

-1

وضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري 

-3
-4

.

وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 
وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

()3

.

()4

.

()5

.

()6

.

-5

واسمـ قمٛمر 

-6

وأسمق ؾمٕمٞمد اخلدري 

()7

.

-7

()8

 -8وزيٜم٥م

رسمٞمٌ٦م اًمٜمٌل ﷺ .

وأسمق هريرة 

.

 -9وقم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم

()9

()10

.


( )2ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٜمخٌ٦م وذطمٝم٤م ٓسمـ طمجر (ص(( :)26وإن وضمد ُمتـ يروي ُمـ طمدي٨م صح٤ميب آظمر يِمٌف ذم اًمٚمٗمظ
واعم ٕمٜمك أو ذم اعمٕمٜمك وم٘مط ومٝمق اًمِم٤مهد .وظمص ىمقم اعمت٤مسمٕم٦م سمام طمّمؾ سم٤مًمٚمٗمظ ؾمقاء يم٤من ُمـ رواي٦م ذًمؽ اًمّمح٤ميب أم ٓ،
واًمِم٤مهد سمام طمّمؾ سم٤معمٕمٜمك يمذًمؽ وىمد شمٓمٚمؼ اعمت٤مسمٕم٦م قمغم اًمِم٤مهد وسم٤مًمٕمٙمس)) .وىمد اؾمتٕمٛمؾ هذا احل٤ميمؿ ذم (ُمًتدريمف)
يمثػما ذم اؾمتِمٝم٤مده .اٟمٔمر اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ ( ....58 ،56 ،48 :2اًمخ).
ً
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ( ،)5165وُمًٚمؿ سمرىمؿ (.)2991
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ سمرىمؿ (.)2998
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ( ،)5171وُمًٚمؿ سمرىمؿ (.)2994
( )5أظمرضمف اًمْمٞم٤مء ذم اعمخت٤مرة سمرىمؿ (.)123
( )6أظمرضمف ُمًٚمؿ سمرىمؿ (.)2998( ،)2997
( )7أظمرضمف ُمًٚمؿ سمرىمؿ ()2996
( )8أظمرضمف ُمًٚمؿ سمرىمؿ ( ،)2993( ،)2991واسمـ طمٌ٤من سمرىمؿ (.)5422
( )9أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)3323
( )22أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ( ،)5173وُمًٚمؿ سمرىمؿ (.)2995
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املبخح ايجاْٞ
ذنس اختالف أيفاظ احلدٜح َٚعاْ٘ٝ
روايتف اعمِمٝمقرة قمـ أيب مجرة ،ىم٤مل :يمٜم٧م أىمٕمد ُمع اسمـ قمٌ٤مس َُيٚمًٜمل قمغم هيره ،وم٘م٤مل:
ؾمٝمام ُمـ ُم٤مزم ،وم٠مىمٛم٧م ُمٕمف ؿمٝمريـ ،صمؿ ىم٤مل :إن وومد قمٌد اًم٘مٞمس عم٤م
أىمؿ قمٜمدي :طمتك أضمٕمؾ ًمؽ ً
أشمقا اًمٜمٌل ﷺ ،ىم٤ملُ( :مـ اًم٘مقم؟ أو ُمـ اًمقومد؟)؟ ىم٤مًمقا :رسمٞمٕم٦م ،ىم٤ملُ( :مرطم ًٌ٤م سم٤مًم٘مقم!  -أو
ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٠مشمٞمؽ إٓ ذم ؿمٝمر
سم٤مًمقومد  -همػم ظمزاي٤م وٓ ٟمداُمك)) ،وم٘م٤مًمقا :ي٤م رؾمقل اهلل! إٟم٤م ٓ
ُ
ومٛمرٟم٤م ٍ
ٍ
ومّمؾ ٟمُخؼم سمف ُمـ وراءٟم٤م وٟمدظمؾ سمف
سم٠مُمر
احلرام ،وسمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمؽ هذا احلل ُمـ يمٗم٤مر ُُميُ ،
اجلٜم٦م ،وؾم٠مًمقه قمـ إذسم٦م وم٠مُمرهؿ سم٠مرسمع ،وهن٤مهؿ قمـ أرسمع ،أُمرهؿ :سم٤مإليامن سم٤مهلل وطمده ،ىم٤مل:
(أشمدرون ُم٤م اإليامن سم٤مهلل وطمده؟) ،ىم٤مًمقا :اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ ،ىم٤مل( :ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن
حمٛمدا رؾمقل اهلل ،وإىم٤مم اًمّمالة ،وإيت٤مء اًمزيم٤مة ،وصٞم٤مم رُمْم٤من ،وأن شمٕمٓمقا ُمـ اعمٖمٜمؿ
اخلٛمس) ،وهن٤مهؿ قمـ أرسمع ،قمـ( :احلٜمْتَؿ واًمدُّ سم٤مء واًمٜمَّ٘مػم واعمُز َّوم٧م) ورسمام ىم٤مل( :اعمُ٘مػم) ،وىم٤مل:
هبـ ُمـ ورا َءيمُؿ).
ظمؼموا َّ
(اطمٗمٔمقه َّـ و َأ ِ ُ
هذه اًمرواي٦م هل أول رواي٦م أورده٤م اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف" ُمـ طمدي٨م:
-

قمكم سمـ اجلٕمد.

-

وؿمٕمٌ٦م سمـ احلج٤مج.

-

وأيب مجرة.
وىمد ذيمرهت٤م إلطم٤مًم٦م ختري٩م إًمٗم٤مظ وآشمٗم٤مق وآظمتالف واًمزي٤مدة قمٚمٞمٝم٤م ،قمغم ُمجؾ

احلدي٨م:
احلل ُمـ رسمٞمٕم َ٦م) .يمذا ذم رواي٦م مح٤مد سمـ زيد قمٜمد اًمٌخ٤مري .
اجلٛمٚم٦م إومم :وم٘مقًمف( :إٟمَّ٤م هذا َّ
( )2

()1

وىمع ذم رواي٦م أيب اًمتٞم٤مح « :إٟم٤م طمل ُمـ رسمٞمٕم٦مش.

( )2اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ( ،)3295ويمرره سمرىمؿ (.)4369
( )1اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)5811
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()1

()2

وذم رواي٦م ىمتٞمٌ٦م « :إٟم٤م ُمـ هذا احلل ُمـ رسمٞمٕم٦مش .ويمذا وىمع ذم رواي٦م مح٤مد سمـ زيد .
طمل ُمـ
احللٌّ :
ىم٤مل اسمـ اًمّمالح( :احلل) ُمٜمّمقب قمغم آظمتّم٤مص ،واعمٕمٜمك :إٟم٤م هذا َّ
رسمٞمٕم٦م ..ىم٤مل :واحلل هق اؾمؿ عمٜمزل اًم٘مٌٞمٚم٦م ،صمؿ ؾمٛمٞم٧م اًم٘مٌٞمٚم٦م سمفَّ :
ٕن سمٕمْمٝمؿ حيٞم٤م سمٌٕمض .
()3

اجلٛمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :ذم رواي٦م ُهمٜمدر ،قمٜمف زي٤مدة:
( )4

[يمٜم٧م ُأشمرضمؿ سملم يدي اسمـ قمٌ٤مس وسملم اًمٜم٤مس ،وم٠مشمتف اُمرأ ٌة شمً٠مًمف قمـ ٟمٌٞمذ اجلر] ،وم٘م٤مل:
« ُ
إن وومد قمٌد اًم٘مٞمسش .وهذه اًمزي٤مدة سمٞمٜم٧م ؾمٌ٥م حتدي٨م اسمـ قمٌ٤مس هبذا احلدي٨م.
وًمٞمس هذا ذم رواي٦م اًمٌ٤مىملم ،ويٕمد ُهمٜمدر ُمـ صم٘م٤مت أصح٤مب ؿمٕمٌ٦م وهذه ُمـ اًمزي٤مدات
اعمجقدة اعمحٗمقفم٦م.
واًمؽممج٦م إُم٤م أن شمٕمٜمل آؾمتٛمالء واًمتٌٚمٞمغ ،وإُم٤م أن شمٕمٜمل اًمؽممج٦م ُمـ ًمٖم٦م إمم ًمٖم٦م.
ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض( :ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ :يم٤من أسمق مجرة يتٙمٚمؿ سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م ،ومٙم٤من يؽمضمؿ ٓسمـ
()5

قمٌ٤مس قمٛمـ يتٙمٚمؿ هب٤م) .
()6

وىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل ٕ :ن أسم٤م مجرة يم٤من يتٙمٚمؿ سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م ،وم٠مراد أن َيٕمٚمف شمرمج٤مٟمً٤م سمٞمٜمف وسملم ُمـ
ٓ يٕمرف سم٤مًمٕمرسمٞم٦م .اهـ.
ًمٙمـ ىم٤مل اًمِمٞمخ أسمق قمٛمرو سمـ اًمّمالح

( :وقمٜمدي أٟمف يم٤من يٌٚمغ يمالم اسمـ قمٌ٤مس إمم

ُمـ ظمٗمل قمٚمٞمف ُمـ اًمٜم٤مس إُم٤م ًمزطم٤مم ُمٜمع ُمـ ؾمامقمف وم٠مؾمٛمٕمٝمؿ وإُم٤م ٓظمتّم٤مر ُمٜمع ُمـ ومٝمٛمف
()7

وم٠مومٝمٛمٝمؿ ،أو ٟمحق ذًمؽ ىم٤مل :وإـمالىمف ًمٗمظ اًمٜم٤مس يِمٕمر هبذا) .

( )2اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)522
( )1اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)3329
( )3ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ ( ،)281 /2واًمٗمتح ٓسمـ طمجر (.)232 /2
(ُ )4مًٚمؿ سمرىمؿ ( ،)27واسمـ طمٌ٤من سمرىمؿ (.)271
( )5إيمامل اعمٕمٚمؿ ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض (.)135 /2
( )6ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)229 /2
( )7ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ (.)286 /2
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وهذا اًمٔم٤مهر :ومٚمؿ شمٙمـ هٜم٤مك طم٤مضم٦م فم٤مهرة ًمٚمٗم٤مرؾمٞم٦م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ذم ُمٙم٦م .صمؿ إن ىمقل
اعمرأة( :ؾمٚمف قمـ ٟمٌٞمذ اجلر) ىمريٜم٦م فم٤مهرة ذم أٟمف يم٤من هق اًمذي يٌٚمغ اسمـ قمٌ٤مس ،ويٌٚمغ قمٜمف.
()2

ىم٤مل اًمٜمقوي( :واًمٔم٤مهر أن ُمٕمٜم٤مه أٟمف يٗمٝمٛمٝمؿ قمٜمف ويٗمٝمٛمف قمٜمٝمؿ .واهلل أقمٚمؿ) .
( )1

اجلٛمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م :ذم رواي٦م ىمرة (يٕمٜمل اسمـ ظم٤مًمد) ،قمـ أيب مجرة سمٞم٤من ؾمٌ٥م آظمر إذ ىم٤مل:
طمٚمقا ذم ٍ
ضمر،
« ُ
[ىمٚم٧م ٓسمـ قمٌ٤مس (ريض اهلل قمٜمٝمـام) :إن زم ضمر ًة ُيٜمتٌذ زم ٟمٌٞمذ ومٞمٝم٤م وم٠مذ ُسم ُف ً
أومتْمح؟] ،وم٘م٤مل :ىمدم وومد قمٌد
ظمِمٞم٧م أن
اجلٚمقس
وم٠مـمٚم٧م
ومج٤مًمً٧م اًم٘مق َم
إن أيمثرت ُمٜمف
ُ
ُ
ُ
َ
َ
اًم٘مٞمسش.
ٟمٌٞمذا ذم ٍ
وذم رواي٦م ًم ُ٘م َّرة زي٤مدة[« :ىمٚم٧م ٓسمـ قمٌ٤مس :إن ضمد ًة زم شمٜم ٌُذ ً
ٚمقا
ضمر] ،أذ ُسم ُف ُطم ً
()3

أومتْمح]ش.
ومج٤مًمً٧م اًم٘مق َم ظمِمٞم ُ٧م أن
إن أيمثرت ُمٜمف
ُ
َ
()4

وذم رواي٦م أيب سمٙمر سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م  :قمـ يزيد سمـ ه٤مرون ،قمـ ؿمٕمٌ٦م ،قمـ أيب مجرة سمٞم٤من هذا
طمٚمٗم٧م:
يمٜم٧م
ُ
اإلؿمٙم٤مل ذم ؾمٌ٥م حتدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ..وًمٗمٔمف «[أن اُمرأ ًة أشم٧م اسمـ قمٌ٤مس ـ وىمد ُ
وم٠مسمٞم٧م أن أؾم٠مًمف ،ومً٠مًم ُف ٌ
رضمؾ قمـ ٟمٌٞمذ ،ومٜمٝم٤مه
أن ٓ أؾم٠مل قمـ ٟمٌٞمذ اجلر ـ وم٘م٤مًم٧م زم :ؾمٚمف،
ُ
أٟمتٌذ ذم ٍ
وم٘مٚم٧م :ي٤م أسم٤م قمٌ٤مس إين ُ
طمٚمقا ـمٞم ًٌ٤م وم ُٞم٘مرىمر سمٓمٜمل ،وم٘م٤مل ٓ :شمنمسمف
ضمر أظمي ،وم٠مذ ُسم ُف ً
وإن يم٤من أطمغم ُمـ اًمٕمًؾ]ش.
يمٜم٧م أىمٕمدُ ُمع اسمـ قمٌ٤مس ومٙم٤من َُيٚمًٜمل
وؾم٤مىمف قمكم سمـ اجلٕمد ؾمٞم٤م ًىم٤م طمًٜمً٤م ،وم٘م٤ملُ [« :
()5

وم٠مىمٛم٧م ُمٕمف
ؾمٝمام ُمـ ُم٤مزم ،ىم٤مل:
ُ
ُمٕمف قمغم هيره ،وم٘م٤مل زم :أىمؿ قمٜمدي :طمتك أضمٕمؾ ًمؽ ً
يٛملم أن ٓ أؾم٠مًمف قمـ ٟمٌٞمذ اجلر،
ؿمٝمريـ ،وم٘م٤مًم٧م زم اُمرأة :ؾمٚمف قمـ ٟمٌٞمذ اجلر ،ىم٤مل :ويم٤مٟم٧م قمكم ٌ
أٟمتٌذ ذم ٍ
وم٠مذب ً
ومٜمٝم٤مهؿ قمٜمف ،وم٘مٚم٧م ي٤م أسم٤م اًمٕمٌ٤مس :إين ُ
ٟمٌٞمذا
ضمرة زم ظمياء،
ومً٠مًمقه قمـ ذًمؽ،
ُ
ُ
وم٘مٚم٧م :إن وومد قمٌد
يت٘مرىمر ُمٜمف سمٓمٜمل ،ىم٤مل ٓ :شمنمسمف وإن يم٤من أطمغم ُمـ اًمٕمًؾ ،ىم٤مل:
ٚمقا
ُ
ُطم ً
ُ
( )2اعمّمدر اًمً٤مسمؼ (.)286 /2
( )1اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)4222
( )3اًمٜمً٤مئل سمرىمؿ (.)5691
( )4ذم اعمّمٜمػ سمرىمؿ (.)13829
( )5اجلٕمدي٤مت سمرىمؿ ( )2179وُمـ ـمري٘مف اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)6838
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اًم٘مٞمس ينمسمقن ً
ٟمٌٞمذا ؿمديدً ا ،ىم٤مل :أيمنه سم٤معم٤مء :إذا أطمًً٧م ؿمدشمف] ،صمؿ ىم٤مل :إن وومد قمٌد
اًم٘مٞمسش .ومجٛمٕمٜم٤م هبذا سملم اًمرواي٤مت.
( )2

اجلٛمٚم٦م اًمراسمٕم٦م :وىمد وىمع ذم "صحٞمح اًمٌخ٤مري" .
ؾمٝمام ُمـ ُم٤مزم)ُ .مـ رواي٦م ؿمٕمٌ٦م،
ؾمٌ٥م ىمقل اسمـ قمٌ٤مس( :أىمؿ قمٜمدي طمتك أضمٕمؾ ًمؽ ً
ٟم٤مس ومً٠مًم٧م اسمـ قمٌ٤مس
اًمْمٌٕمل ،ىم٤مل:
ُ
أظمؼمٟم٤م أسمق مجرة ٟمٍم سمـ قمٛمران ُّ
متتٕم٧م ومٜمٝم٤مين ٌ
وم٠مُمرين ،ومرأي٧م ذم اعمٜم٤مم َّ
رضم ً
ُمؼمور و ُقمٛمر ٌة ُُمت٘مٌٚم٦م ،وم٠مظمؼمت اسمـ قمٌ٤مس
طم٩م
ال ي٘مقل زمٌ :
يم٠من ُ
ٌ
ؾمٝمام ُمـ ُم٤مزم .ىم٤مل ُؿمٕمٌ٦م :وم٘مٚم٧م :مل؟!
وم٘م٤ملُ :ؾمٜم ُ٦م اًمٜمٌل ﷺ ،وم٘م٤مل زم :أىمؿ قمٜمدي :وم٠مضمٕمؾ ًمؽ ً
اًمرؤي٤م.
ًمٚمرؤي٤م اًمتل رأي٧م :وذًمؽ أن اسمـ قمٌ٤مس يم٤من يرى اعمُتٕم٦م ،وم٠مقمجٌت ُف شمٚمؽ ُّ
وم٘م٤ملُّ :
اجلٛمٚم٦م اخل٤مُمً٦م :ىمقهلؿ( :ىمد طم٤مًم٧م سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمؽ يم َّٗم ُ٤مر ُُمي).
()1

وُمثٚمف ذم رواي٦م مح٤مد .
()3

وذم رواي٦م همٜمدر « :وسمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمؽ هذا احلل ُمـ يمٗم٤مر ُميش.
()4

ومل يذيمره٤م اًمٌخ٤مري ذم روايتف :قمـ ىمتٞمٌ٦م ،قمـ قمٌ٤مد.
()5

وذم رواي٦م ىمرة « :وم٘م٤مًمقا :ي٤م رؾمقل اهلل إن سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمؽ اعمنميملم ُمـ ُميش .وذم رواي٦م أيب
()6

اًمتٞم٤مح « :وسمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمؽ ُميش.
وىمقًمفُ« :مـ ُميشُ :مـ هذه اًم٘مٌ٤مئؾ اعميي٦م اًمتل يم٤مٟم٧م حتقل سملم قمٌد اًم٘مٞمس واعمديٜم٦م:

( )2اًمٌخ٤مري رىمؿ (.)2491
( )1اًمٌخ٤مري سمرىمٛمل (.)3329( ،)2334
( )3اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)87
( )4اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)522
( )5اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)4222
( )6اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)5811
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()1

()2

إقمداد :أ .د .حيٞمك سمـ قمٌد اهلل اًمٌٙمري اًمِمٝمري
()4

()3

متٞمؿ  ،وأؾمد  ،وهمٓمٗم٤من  ،وهذه اًمثالث ىمٌ٤مئؾ ُمـ ُُمي سم٤مٓشمٗم٤مق .
اجلٛمٚم٦م اًمً٤مدؾم٦م :وذم رواي٦م قمكم سمـ اجلٕمد ،قمـ ؿمٕمٌ٦م:
«إن وومد قمٌد اًم٘مٞمس عم٤م أشمقا اًمٜمٌل ﷺ ىم٤ملُ :مـ اًم٘مقم؟ أو ُمـ اًمقومد؟ ىم٤مًمقا :رسمٞمٕم٦م .ىم٤مل:
ُمرطم ًٌ٤م سم٤مًم٘مقم! ـ أو اًمقومد ـ همػم ظمزاي٤م وٓ ٟمداُمكش.
وىمقًمف( :ظمزاي٤م)( :مجع اخلزي٤من ،وهق اًمذي أص٤مسمف ظمزي وقم٤مر وذل ،واٟمٙمن ُمـ أضمٚمف،
واعمٕمٜمك :أهنؿ دظمٚمقا ذم اإلؾمالم ـمق ًقم٤م ،ومٚمؿ يّمٌٝمؿ ُمٙمروه ُمـ طمرب أو ؾمٌلُ ،يزهيؿ
ويٗمْمحٝمؿ.
وىمقًمف( :وٓ ٟمداُمك) :يريد اًمٜمداُم٦م ،ويم٤من طم٘مف أن ي٘مقل :وٓ ٟم٤مدُملم ،مجع ٟم٤مدمٕ :ن
اًمٜمداُمك إٟمام هق مجع اًمٜمدُم٤من ،إٓ أٟمف أشمٌٕمف اًمٙمالم إول ،وهق ىمقًمف( :ظمزاي٤م) أظمرضمف قمغم وزٟمف،
()5

وُمثؾ هذا ذم يمالُمٝمؿ ُمقضمقد) .اهـ .ىم٤مًمف اخلٓم٤ميب .
اجلٛمٚم٦م اًمً٤مسمٕم٦م :ىمقًمف( :وٓ ٟمخ ُٚمص إًمٞمؽ إٓ ذم ٍ
ؿمٝمر طمرا ٍم).
()6

ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٠مشمٞمؽ إٓ ذم ؿمٝمر طمرامش.
ذم رواي٦م همٜمدر ،قمـ ؿمٕمٌ٦م قمٜمده « :وإٟم٤م ٓ
ُ
اعمراد سمف هٜم٤م اجلٜمس ومٞمِمٛمؾ إرسمٕم٦م احلرم ،وي١ميده رواي٦م ىمرة قمٜمد اًمٌخ٤مري ذم اعمٖم٤مزي

()7

سمٚمٗمظ« :إٓ ذم أؿمٝمر احلرمش.
( )2وهؿ سمٜمق متٞمؿ سمـ ُمر سمـ ُأد سمـ ـم٤مسمخ٦م سمـ إًمٞم٤مس سمـ ُمي سمـ ٟمزار سمـ ُمٕمد سمـ قمدٟم٤من .وُمٜم٤مزهلؿ :سم٠مرض ٟمجد دائرة ُمـ
هٜم٤مًمؽ قمغم اًمٌٍمة واًمٞمامُم٦م طمتك يتّمٚمقا سم٤مًمٌحريـ ،واٟمتنمت إمم اًم ُٕمذي٥م ُمـ أرض اًمٙمقوم٦م ،وهلؿ سمٓمقن يمثػمة .وهلؿ
وىم٤مئع ُمِمٝمقرة ذم اجل٤مهٚمٞم٦م واإلؾمالم .اٟمٔمر ُمٕمجؿ ىمٌ٤مئؾ اًمٕمرب ًمٕمٛمر يمح٤مًم٦م ( 216 :2ـ .)217
( )1وهؿ سمٜمق أؾمد سمـ ظمزيٛم٦م سمـ ُمدريم٦م سمـ إًمٞم٤مس سمـ ُمي .ويم٤مٟم٧م ُمٜم٤مزهلؿ :ومٞمام يكم اًمٙمرخ ُمـ أرض ٟمجد ،وذم جم٤مورة ـملء.
وهلؿ وىم٤مئع ُمِمٝمقرة ذم اجل٤مهٚمٞم٦م واإلؾمالم .اٟمٔمر ُمٕمجؿ ىمٌ٤مئؾ اًمٕمرب ًمٙمح٤مًم٦م ( 12 :2ـ .)13
( )3وهؿ سمٜمق همٓمٗم٤من سمـ ىمٞمس سمـ قمٞمالن سمـ ُمي .يم٤مٟم٧م ُمٜم٤مزهلؿ سمٜمجد مم٤م يكم وادي اًم٘مرى ،وضمٌؾ ـملء ،صمؿ اومؽمىمقا .وهلؿ
سمٓمقن يمثػمة .وهلؿ وىم٤مئع ُمِمٝمقرة ذم اجل٤مهٚمٞم٦م واإلؾمالم ،وىمد طم٤مرهبؿ اًمٜمٌل ط ذم إطمزاب .اٟمٔمر ُمٕمجؿ ىمٌ٤مئؾ اًمٕمرب
ًمٙمح٤مًم٦م ( 216 :2ـ .)217
( )4ومتح اًمٌ٤مري (.)543 :6
( )5أقمالم احلدي٨م ٕيب ؾمٚمٞمامن اخلٓم٤ميب (.)285 /2
( )6اإلطمً٤من سمرىمؿ (.)271
( )7اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)4222
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()2

ورواي٦م مح٤مد سمـ زيد قمٜمده ذم اعمٜم٤مىم٥م  ،سمٚمٗمظ« :إٓ ذم يمؾ ؿمٝمر طمرامش.
()3

()1

وذم رواي٦م اًمٌخ٤مري  :قمـ اسمـ اجلٕمد ،قمـ ؿمٕمٌ٦م ،وراي٦م مح٤مد وهمػمه قمٜمد ُمًٚمؿ :
«إٓ ذم ؿمٝمر احلرامش ،وهل ُمـ إو٤موم٦م اًمٌمء إمم ضمٜمًف يمام ذم ىمقًمٜم٤مُ( :مًجد اجل٤مُمع)،
و(ٟمً٤مء اعم١مُمٜم٤مت).
()4

وذم روايتف ذم "اجلٕمدي٤مت" « :وم٘م٤مًمقا :ي٤م رؾمقل اهلل إٟم٤م ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٠مشمٞمؽ إٓ ذم هذا
اًمِمٝمر احلرام ،وسمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمؽ هذا احلل ُمـ يمٗم٤مر ُميش.
ومٞمٙمقن اًمالم هٜم٤م ًمٚمٕمٝمد واعمراد ؿمٝمر رضم٥م يمام وىمع ذم رواي٦م ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب ،صمٜمــ٤م أسمق
()5

هالل ،قمـ أيب مجرة « :وإٟم٤م ٓ ٟمّمؾ إًمٞمؽ إٓ ذم اًمِمٝمر احلرام أو ىم٤مل :ذم رضم٥مش ومٍمح سمف.
ىم٤مل اسمـ طمجر :يم٤مٟم٧م ُمي شمٌ٤مًمغ ذم شمٕمٔمٞمؿ ؿمٝمر رضم٥م ،ومٚمٝمذا أوٞمػ إًمٞمٝمؿ ذم طمدي٨م
()6

أيب سمٙمرة ،طمٞم٨م ىم٤مل« :رضم٥م ُميش  .واًمٔم٤مهر أهنؿ يم٤مٟمقا ُيّمقٟمف سمٛمزيد اًمتٕمٔمٞمؿ ُمع حتريٛمٝمؿ
()7

اًم٘مت٤مل ذم إؿمٝمر اًمثالصم٦م إظمرى ،إٓ أهنؿ رسمام أٟمً٠موه٤م سمخالومف  .اهـ.
وومٞمف دًمٞمؾ قمغم شم٘مدم إؾمالم قمٌد اًم٘مٞمس قمغم ىمٌ٤مئؾ ُمي اًمذيـ يم٤مٟمقا سمٞمٜمٝمؿ وسملم اعمديٜم٦م،
ويم٤مٟم٧م ُمً٤ميمـ قمٌد اًم٘مٞمس سم٤مًمٌحريـ وُم٤م وآه٤م ُمـ أـمراف اًمٕمراقً :مذا ىم٤مًمقا ذم رواي٦م همٜمدر،
()8

قمـ ؿمٕمٌ٦م قمٜمد اًمٌخ٤مري وهمػمه« :ي٤م رؾمقل اهلل إٟم٤م ٟم٠مشمٞمؽ ُمـ ؿم٘م٦م سمٕمٞمدةش.
()9

أيْم٤م :اًمًٗمر اًمٓمقيؾ .اهـ.
ىم٤مل ذم "اًمٜمٝم٤مي٦م"  :أي ُمً٤موم٦م سمٕمٞمدة ،واًمِم٘م٦م ً

( )2اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)3329
( )1اًمّمحٞمح سمرىمؿ (.)53
( )3اًمّمحٞمح سمرىمؿ (.)27
( )4اجلٕمدي٤مت سمرىمؿ ( )2179وُمـ ـمري٘مف اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ( )6838وًمٞمً٧م قمٜمده هذه اًمٚمٗمٔم٦م.
( )5اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل سمرىمؿ (.)21518
( )6صحٞمح اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)3215
( )7اًمٗمتح (.)231 :2
( )8صحٞمح اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)271
( )9اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م ٓسمـ إصمػم (ص.)487
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(ومٛمرٟم٤م ٍ
سم٠مُمر ُ
وراءٟمَ٤م).
ٟمٕمٛمؾ سمف ،وٟمد ُقمق إًمٞمف ُمـ َ
اجلٛمٚم٦م اًمث٤مُمٜم٦م :ىمقًمفُ :
()2

وذم رواي٦م مح٤مد سمـ زيد « :ومٚمق أُمرشمٜم٤م سم٠مُمر ٟم٠مظمذه قمٜمؽ وٟمٌٚمٖمف ُمـ وراءٟم٤مش.
()1

ذم رواي٦م همٜمدر قمـ ؿمٕمٌ٦م « :ومٛمرٟم٤م سم٠مُمر ٟمخؼم سمف ُمـ وراءٟم٤م [وٟمدظمؾ سمف اجلٜم٦م]ش.
()4
()3
ٍ
ٍ
[ومّمؾ]).
(سم٠مُمر
زاد أسمق اًمتٞم٤مح ذم روايتف ،واسمـ اجلٕمد ذم روايتف قمـ ؿمٕمٌ٦م :

وذم رواي٦م ىمرة سمـ ظم٤مًمد« :طمدصمٜم٤م سمجٛمؾ ُمـ إُمر إن قمٛمٚمٜم٤م سمف دظمٚمٜم٤م اجلٜم٦م وٟمدقمقا سمف ُمـ
وراءٟم٤مش.
()5

يمذا قمٜمد اًمٌخ٤مري .
وذم ًمٗمٔم٦م قمٜمد اعمّمٜمػ « :ومحدصمٜم٤م قمٛم ً
ال ُمـ إضمر إذا أظمذٟم٤م سمف دظمٚمٜم٤م اجلٜم٦م وٟمدقمقا إًمٞمف
()6

ُمـ وراءٟم٤مش.
وىمقًمف( :ومّمؾ) :سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مصؾ يم٤مًمٕمدل سمٛمٕمٜمك اًمٕم٤مدل :أي :يٗمّمؾ سملم احلؼ واًمٌ٤مـمؾ،
أو سمٛمٕمٜمك اعمٗمّمؾ :أي :اعمٌلم اعمٙمِمقف ،طمٙم٤مه اًمٓمٞمٌل.
وىم٤مل اخلٓم٤ميب :اًمٗمّمؾ اًمٌلم وىمٞمؾ اعمحٙمؿ.
ِ
ِ
ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل ،وأ َّن حمٛمدً ا
اإليامن سم٤مهللِ،
اجلٛمٚم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م :ىمقًمف( :آُمريمؿ سم٠مرسمع:
ِ
اًمز ِ
قل اهلل ،وإ َىم٤م ِم اًمّم ِ
رؾم ُ
مخ َس ُم٤م َهمٜمِٛمتُؿ).
يم٤مة ،وأن شمُ١م ُّدوا ُ ُ
الة ،وإيتَ٤مء َّ
َّ
ُ
()7

ذم رواي٦م ىمتٞمٌ٦م قمـ قمٌ٤مد « :آُمريمؿ سم٠مرسمع ،وأهن٤ميمؿ قمـ أرسمع ،صمؿ ومنه٤م هلؿش.
()8

()9

وهق يمذًمؽ ذم رواي٦م مح٤مد  ،وىمرة .
( )2اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)3329
( )1اسمـ طمٌ٤من سمرىمؿ ( ،)271واًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)87
( )3اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)5811
( )4اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)53
( )5اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)4222
( )6اإلطمً٤من سمرىمؿ (.)7195
( )7اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)522
( )8اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ( ،)2334وُمًٚمؿ سمرىمؿ (.)27
( )9اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)4222
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ىم٤مل اًم٘مرـمٌل :ىمٞمؾ ذم ذًمؽ :إن أومم إرسمع اًمققمقد هب٤م ،هق إىم٤مم اًمّمالة ذم ذيمر يمٚمٛم٦م
اًمتقطمٞمد شمؼميمً٤م هب٤م وشمنمي ًٗم٤م ًمف ،يمام ىمٞمؾ ذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ﴾
()2

[إٟمٗم٤مل ]42 :ذم ىمقل يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ .
وإمم هذا ٟمح٤م اًمٓمٞمٌل وم٘م٤مل :قم٤مدة اًمٌٚمٖم٤مء أن اًمٙمالم إذا يم٤من ُمٜمّمق ًسم٤م ًمٖمرض ضمٕمٚمقا ؾمٞم٤مىمف
ًمف وـمرطمقا ُم٤م قمداه ،وهٜم٤م مل يٙمـ اًمٖمرض ذم اإليراد ذيمر اًمِمٝم٤مدشملمٕ :ن اًم٘مقم يم٤مٟمقا ُم١مُمٜملم
ُم٘مريـ سمٙمٚمٛمتل اًمِمٝم٤مدة ،وًمٙمـ رسمام يم٤مٟمقا ئمٜمقن أن اإليامن ُم٘مّمقر قمٚمٞمٝمام يمام يم٤من إُمر ذم
()1

صدر اإلؾمالم ،ىم٤مل :ومٚمٝمذا مل يٕمد اًمِمٝم٤مدشملم ذم إواُمر  .اهـ.
وىم٤مل اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر سمـ اًمٕمريبً :مقٓ وضمقد طمرف اًمٕمٓمػ ًم٘مٚمٜم٤م إن ذيمر اًمِمٝم٤مدشملم ورد
قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتّمدير ًمٙمـ يٛمٙمـ أن ي٘مرأ ىمقًمف« :وإىم٤مم اًمّمالةش سم٤مخلٗمض ومٞمٙمقن قمٓم ًٗم٤م قمغم ىمقًمف:
ُمّمدرا سمف ،وسمنمـمف ُمـ اًمِمٝم٤مدشملم ،وأُمرهؿ سم٢مىم٤مم
«أُمرهؿ سم٤مإليامنش ،واًمت٘مدير :أُمرهؿ سم٤مإليامن
ً
()3

اًمّمالة إًمخ .ىم٤مل :وي١ميد هذا طمذومٝمام ذم رواي٦م اعمّمٜمػ ذم إدب ُمـ ـمريؼ أيب اًمتٞم٤مح ،قمـ
()4

أيب مجرة ،وًمٗمٔمف« :أرسمع وأرسمع :أىمٞمٛمقا اًمّمالةش إًمخ  .اهـ.
()5

ووىمع ذم رواي٦م مح٤مد سمـ زيد ،قمـ أيب مجرة « :آُمريمؿ سم٠مرسمع :اإليامن سم٤مهلل ،ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف
إٓ اهلل (وقم٘مد واطمدة)ش.
()6

وذم رواي٦م ًمف « :وقم٘مد سمٞمدهش .ومدل قمغم أن اًمِمٝم٤مدة إطمدى إرسمع.
ووىمع قمٜمد اًمٌخ٤مري ذم هذه اًمرواي٦م :قمـ طمج٤مج سمـ ُمٜمٝم٤مل ،قمـ مح٤مد[« :و]ؿمٝم٤مدة أن ٓ
()7

إًمف إٓ اهللش سمزي٤مدة اًمقاو وهل زي٤مدة ؿم٤مذة مل يت٤مسمع قمٚمٞمٝم٤م طمج٤مج سمـ ُمٜمٝم٤مل أطمد.
( )2اعمٗمٝمؿ ًمٚم٘مرـمٌل (.)217 :2
( )1اًمٗمتح (.)322 :2
( )3اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)5811
( )4اًمٗمتح (.)322 :2
( )5اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ( ،)4222وُمًٚمؿ سمرىمؿ (.)27
( )6اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)2334
( )7اًمِم٤مذ :هق قمٜمد اًمِم٤مومٕمل ومج٤مقم٦م ُمـ قمٚمامء احلج٤مز ُم٤م روى اًمث٘م٦م خم٤مًمٗم ً٤م رواي٦م اًمٜم٤مس ٓ أن يروي ُم٤م ٓ يروي همػمه .اٟمٔمر
اظمتّم٤مر قمٚمقم احلدي٨م ٓسمـ يمثػم ( ،)279 :2شمدري٥م اًمراوي (.)131 :2
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وىمد ىم٤مل اًمٌخ٤مري قم٘م٥م روايتف هلذا احلدي٨م ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب وضمقب اًمزيم٤مة :وىم٤مل
ؾمٚمٞمامن وأسمق اًمٜمٕمامن ،قمـ مح٤مد« :اإليامن سم٤مهلل ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهللش.
وهذه إؿم٤مرة ًمٓمٞمٗم٦م ُمـ اًمٌخ٤مري هلذه اًمٕمٚم٦م ،وذم هذا دًمٞمؾ قمغم أن اًمٌخ٤مري ىمد يّمدر
سم٤مًمرواي٦م اعمٕمٚمقًم٦م ،صمؿ يٕم٘م٥م سمام يدل قمغم إقمالهل٤م.
()2
ِ
وذم رواي٦م ًمف قمٜمد اسمـ ُمٜمده « :اإليامن سم٤مهلل،
ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وقمد سمٞمده [يمام شمٕمدُّ

اًمٜمًِّ٤مء]ش.
ىم٤مل اسمـ ُمٜمده :وًمٞمس ذم رواي٤مت مح٤مد اعمِمٝمقرة هذه اًمزي٤مدة .اهـ.
ومم٤م يدل قمغم أٟمف قمد اًمِمٝم٤مدشملم ُمـ إرسمع إقم٤مدة اًمْمٛمػم ذم ىمقًمف «صمؿ ومنه٤مش ُم١مٟم ًث٤م،
ُمذيمرا.
ومٞمٕمقد قمغم إرسمع ،وًمق أراد شمٗمًػم اإليامن ٕقم٤مده
ً
وإرسمع اعمذيمقرة ذم طمدي٨م قمٌ٤مد ،هل:
ِ
(ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل ،وأن حمٛمدً ا رؾمقل اهلل).
إومم :اإليامن سم٤مهلل
اًمث٤مٟمٞم٦م :إىم٤مم اًمّمالة.
اًمث٤مًمث٦م :إيت٤مء اًمزيم٤مة.
اًمراسمٕم٦م :أداء اخلٛمس.
()1

[واًمّمٗمل])).
وواوم٘مف أسمق هالل  ،إٓ أٟمف زاد وًمٗمٔمف(( :وشمٕمٓمقا ُمـ اعمٖمٜمؿ ؾمٝمؿ اهلل 
َّ
()3

اًمّمٗمل ومٞمف.
ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل  :شمٗمرد سمف أسمق هالل اًمراؾمٌل سمذيمر َّ
()4

اًمّمٗمل ُمذيمقر ذم طمدي٨م يزيد سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمِمخػم .
ىمٚم٧مَّ :
()5

واًمراوي قمٜمف أؾمد سمـ ُمقؾمك" :صدوق يٖمرب" .

( )2اإليامن سمرىمؿ (.)269
(ُ )1مٕم٤مين أصم٤مر (.)321 :3
( )3اًمٙمؼمى سمرىمؿ (.)21518
( )4اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل سمرىمؿ ( ،)21519وسمرىمؿ (.)27532
( )5شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م سمرىمؿ (.)399
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واًمّمٗمل ،ىم٤مل :يم٤من ُييب ًمف سمًٝمؿ ُمع
ىم٤مل اسمـ قمقن :ؾم٠مًم ُ٧م حمٛمدً ا قمـ ؾمٝمؿ اًمٜمٌل ط َّ
ٍ ()2
رء .
واًمّمٗمل ُي١مظمذ ًمف رأس ُمـ اخلُٛمس ىمٌؾ يمؾ
اعمًٚمٛملم وإن مل يِمٝمدَّ ،
ومرؾم٤م ،أو أُم ً٦م ،أو
ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم  :ويم٤من َّ
اًمّمٗمل ُمـ يّمٓمٗمٞمف اإلُم٤مم ُمـ رأس اًمٖمٜمٞمٛم٦مً :
()1

اًمّمٗمل ًمٞمس ٕطمد سمٕمد اًمٜمٌل
سمٕمػما ،قمغم طمً٥م طم٤مل اًمٖمٜمٞمٛم٦م ،وأمجع اًمٕمٚمامء قمغم أن َّ
قمٌدً ا ،أو ً
ﷺ إٓ أن أسم٤م صمقر طمٙمل قمٜمف ُم٤م ُي٤مًمػ هذا اإلمج٤مع.
اًمّمٗمل صم٤مسمت٦م وٓ أقمٚمؿ ؿمٞمئ٤م ٟمًخٝم٤م ،ىم٤مل :ومٞم١مظمذ اًمّمٗمل وَيري جمرى
وم٘م٤مل أصم٤مر ذم َّ
ؾمٝمؿ اًمٜمٌل ط ىم٤مل أسمق قمٛمر ىمد ىمًؿ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون سمٕمد اًمٜمٌل ط اًمٖمٜم٤مئؿ ومل يٌٚمٖمٜم٤م أهنؿ
اصٓمٗمقا ُمـ ذًمؽ ؿمٞمئ٤م ٕٟمٗمًٝمؿ همػم ؾمٝم٤مُمٝمؿ .واهلل أقمٚمؿ.
وًمٚمٕمٚمامء ذم ؾمٝمؿ اًمٜمٌل ط أىمقالُ ،مٜمٝم٤م:
 -2أٟمف يرد إمم ُمـ ؾمٛمك ذم أي٦م ،وسمف ىم٤مل اًمٓمؼمي.
 -1وىم٤مل آظمرون :هق ًمٚمخٚمٞمٗم٦م سمٕمده.
 -3وىم٤مل آظمرونَ :يٕمؾ ذم اخلٞمؾ واًمٕمدة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،وممـ ىم٤مل سمذًمؽ أيْم٤م :ىمت٤مدة ،وأمحد
سمـ طمٜمٌؾ.
 -4وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل :يْمع اإلُم٤مم ؾمٝمؿ رؾمقل اهلل ﷺ ذم يمؾ أُمر يٜمٗمع اإلؾمالم وأهٚمف ُمـ
اًمٙمراع واًمًالح ،أقمٓمك أهؾ اًمٌالء ُمـ اعمًٚمٛملم ُمٜمٗمٕم٦م ،وشمٜمٗمؾ ُمٜمف قمٜمد احلرب .اهـ.
()3

ًمٙمـ رأيتف ُمـ رواي٦م ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب ،وُمًٚمؿ سمـ إسمراهٞمؿ قمـ أيب هالل  ،وًمٗمٔمف:
«آُمريمؿ سمِمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل  ،و إىم٤مم اًمّمالة ،وإيت٤مء اًمزيم٤مة ،وصقم رُمْم٤من ،وأن شمٕمٓمقا
اخلٛمس مم٤م همٜمٛمتؿش .ومٝمذا اًمّمحٞمح قمٜمف إ ًذا.
وواومؼ قمٌ٤مد قمغم ُم٤م ذيمر (يمذًمؽ) مح٤مد ذم رواي٦م :طمج٤مج ،وُمًدد ،وأمحد سمـ قمٌدة،
وؾمٚمٞمامن سمـ طمرب ،وحمٛمد سمـ قمٌٞمد ،وأسمق اًمرسمٞمع ،وظمٚمػ سمـ هِم٤مم.

( )2أسمق داود سمرىمؿ (.)1991
( )1آؾمتذيم٤مر ٓسمـ قمٌداًمؼم ( 83 :5ـ .)84
( )3اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم سمرىمؿ (.)21956
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إقمداد :أ .د .حيٞمك سمـ قمٌد اهلل اًمٌٙمري اًمِمٝمري

طمدي٨م ىمدوم وومد قمٌد اًم٘مٞمس "رواي٦م ودراي٦م"
()2

ووىمع ذم رواي٦م أيب اًمٜمٕمامن قمـ مح٤مد  :قمـ أيب مجرة ذيمر «صٞم٤مم رُمْم٤منش.
وذيمره يمذًمؽ أسمق قم٤مُمر اًمٕم٘مدي  ،وأسمق زيد اهلروي ذم روايتٝمام قمـ ُىمرة.
()3

()1

وًمٞمس ذم رواي٦م أيب قم٤مصؿ  ،وؾمٝمؾ سمـ مح٤مد  ،وأيب زيد اهلروي  ،قمـ ُىمرة.
()4

()6

()5

وذيمره ُهمٜمدر ذم روايتف قمـ ؿمٕمٌ٦م .
()7

()8

ووىمع ذم رواي٦م قمكم سمـ اجلٕمد واًمٜمي ،قمـ ؿمٕمٌ٦م ذم "اًمّمحٞمح" « :وإيت٤مء اًمزيم٤مة ،وأفمـ
ومٞمف صٞم٤مم رُمْم٤منش.
()9

ومل يذيمره قمٛمرو سمـ ُمرزوق  :ذم روايتف قمـ ؿمٕمٌ٦م ،وًمٗمٔمف« :آُمريمؿ سم٠مرسمع وأهن٤ميمؿ قمـ
أرسمع :آُمريمؿ سم٤مإليامن سم٤مهلل وطمده ،أشمدرون ُم٤م اإليامن سم٤مهلل وطمده؟ ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن
حمٛمدً ا رؾمقل اهلل ،وإىم٤مم اًمّمالة ،وإيت٤مء اًمزيم٤مة ،وأن شمٕمٓمقا ُمـ اعمٖم٤مٟمؿ اخلٛمسش.
()22

ويمذا وىمع ذيمره ذم رواي٦م ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ ،قمـ أيب مجرة .
()22

ويمذًمؽ وىمع ذم رواي٦م سمًٓم٤مم سمـ ُمًٚمؿ ،قمـ أيب مجرة .
ومل يذيمر أسمق اًمتٞم٤مح ذم روايتف اإليامن واًمِمٝم٤مدشملم وذيمر اًمّمقم ،وًمٗمٔمف« :أرسمع وأرسمع:
أىمٞمٛمقا اًمّمالة ،وآشم قا اًمزيم٤مة ،وصقُمقا رُمْم٤من ،وأقمٓمقا مخس ُم٤م همٜمٛمتؿ ،وٓ شمنمسمقا ذم اًمدسم٤مء،
واحلٜمتؿ ،اًمٜم٘مػم ،واعمزوم٧مش.

( )2اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)1918
( )1اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ( )4222واعمّمٜمػ ٓسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م سمرىمؿ (.)7195
( )3اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل سمرىمؿ (.)7681
( )4اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)5121
( )5اًمٙمؼمى ًمٚمٜمً٤مئل سمرىمؿ (.)7227
( )6اإليامن ٓسمـ ُمٜمده سمرىمؿ (.)252
( )7اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ( ،)87وُمًٚمؿ سمرىمؿ ( ،)27واعمّمٜمػ ٓسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م سمرىمؿ (.)271
( )8اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)6838
( )9ؿمٕم٥م اإليامن سمرىمؿ (.)28
( )22اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين سمرىمؿ (.)21951
( )22اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين سمرىمؿ (.)21955
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إقمداد :أ .د .حيٞمك سمـ قمٌد اهلل اًمٌٙمري اًمِمٝمري

طمدي٨م ىمدوم وومد قمٌد اًم٘مٞمس "رواي٦م ودراي٦م"
()2

هذا ًمٗمظ قمٌد اًمقارث قمٜمف .
ًمٙمـ ذم رواي٦م أيب ُمٕمٛمر اعم٘مٕمد قمـ قمٌد اًمقارث ذيمر اإليامن ،واًمّمالة ،واًمزيم٤مة،
()1

واخلٛمس  .وهذه خم٤مًمٗم٦م ًمرواي٦م اًمّمحٞمح.
ىم٤مل اسمـ طمجر( :وقمغم هذا ومٞم٘م٤مل :يمٞمػ ىم٤مل أرسمع واعمذيمقرات مخس؟ وىمد أضم٤مب قمٜمف
اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض  -شمٌٕم٤م ٓسمـ سمٓم٤مل -سم٠من إرسمع ُم٤م قمدا "أداء اخلُٛمس".
ىم٤مل :يم٠مٟمف أراد إقمالُمٝمؿ سم٘مقاقمد اإليامن وومروض إقمٞم٤من ،صمؿ أقمٚمٛمٝمؿ سمام يٚمزُمٝمؿ
إظمراضمف إذا وىمع هلؿ ضمٝم٤مدٕ :هنؿ يم٤مٟمقا سمّمدد حم٤مرسم٦م يمٗم٤مر ُُمي ،ومل ي٘مّمد ذيمره٤م سمٕمٞمٜمٝم٤مٕ :هن٤م
ُمًٌٌ٦م قمـ اجلٝم٤مد ،ومل يٙمـ اجلٝم٤مد إذ ذاك ومرض قملم.
ىم٤مل :ويمذًمؽ مل يذيمر "احل٩م"ٟٕ :مف مل يٙمـ ومرض.
ُمٕمٓمقف قمغم ىمقًمف(( :سم٠مرسمع)) :أي :آُمريمؿ سم٠مرسمع ،وسم٠من
وىم٤مل همػمه :ىمقًمف« :وأن شمٕمٓمقاش
ٌ
شمٕمٓمقاُّ ،
ويدل قمٚمٞمف اًمٕمدول قمـ ؾمٞم٤مق إرسمع ،واإلشمٞم٤من سم٠من واًمٗمٕمؾ ُمع شمقضمف اخلٓم٤مب إًمٞمٝمؿ.
ىم٤مل اسمـ اًمتلم ٓ :يٛمتٜمع اًمزي٤مدة إذا طمّمؾ اًمقوم٤مء سمققمد إرسمع.
ىم٤مل :ويدل قمغم ذًمؽ ًمٗمظ رواي٦م ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ذم هذه اًم٘مّم٦م:
«آُمريمؿ سم٠مرسمع :اقمٌدوا اهلل وٓ شمنميمقا سمف ؿمٞم ًئ٤م ،وأىمٞمٛمقا اًمّمالة ،وآشمقا اًمزيم٤مة ،وصقُمقا
()3

رُمْم٤من ،وأقمٓمقا اخلٛمس ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ))  .اهـ.
()4

ىمٚم٧م :وىمع ذم هذا احلدي٨م قمٜمد أمحد « :آُمريمؿ سم٠مرسمع وأهن٤ميمؿ قمـ أرسمع :اقمٌدوا اهلل وٓ
شمنميمقا سمف ؿمٞمئ٤م( ،ومٝمذا ًمٞمس ُمـ إرسمع) ،وأىمٞمٛمقا اًمّمالة وآشمقا اًمزيم٤مة وصقُمقا رُمْم٤من
وأقمٓمقا ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ اخلٛمسش.

( )2اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)5811
( )1اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين سمرىمؿ (.)21954
( )3اًمٗمتح (.)322 :2
(ُ )4مًٜمده سمرىمؿ (.)22292
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إقمداد :أ .د .حيٞمك سمـ قمٌد اهلل اًمٌٙمري اًمِمٝمري

طمدي٨م ىمدوم وومد قمٌد اًم٘مٞمس "رواي٦م ودراي٦م"

وىم٤مل اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر سمـ اًمٕمريب :وحيتٛمؾ أن ُي٘م٤مل :إٟمف قمد "اًمّمالة واًمزيم٤مة" واطمدة:
ٕهن٤م ىمريٜمتٝم٤م ذم يمت٤مب اهلل ،وشمٙمقن اًمراسمٕم٦م "أداء اخلُٛمس" .أو أٟمف مل يٕمد "أداء اخلٛمس"ٟٕ :مف
()2

داظمؾ ذم قمٛمقم إيت٤مء اًمزيم٤مة ،واجل٤مُمع سمٞمٜمٝمام أهنام إظمراج ُم٤مل ُمٕملم ذم طم٤مل دون طم٤مل .
ىمٚم٧م :واًمًٌ٥م ذم يمقٟمف مل يذيمر "احل٩م" ذم احلدي٨مٟٕ :مف مل يٙمـ ُومرض هق اعمٕمتٛمد .يمام
رضمحف اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض واسمـ طمجر.
ىم٤مل اسمـ طمجر :أُم٤م ىمقل ُمـ ىم٤مل :إٟمف شمرك ذيمر "احل٩م"ً :مٙمقٟمف قمغم اًمؽماظمل ومٚمٞمس سمجٞمد:
ٕن يمقٟمف قمغم اًمؽماظمل ٓ يٛمٜمع ُمـ إُمر سمف ،ويمذا ىمقل ُمـ ىم٤مل :إٟمام شمريمف ُ
ًمِمٝمرشمف قمٜمدهؿ ًمٞمس
سم٘مقيٟٕ :مف قمٜمد همػمهؿ ممـ ذيمره هلؿ أؿمٝمر ُمٜمف قمٜمدهؿ.
ويمذا ىمقل ُمـ ىم٤مل :إن شمرك ذيمرهٕ :هنؿ مل يٙمـ هلؿ إًمٞمف ؾمٌٞمؾ ُمـ أضمؾ يمٗم٤مر ُمي ًمٞمس
سمٛمًت٘مٞمؿٟٕ :مف ٓ يٚمزم ُمـ قمدم آؾمتٓم٤مقم٦م ذم احل٤مل شمرك اإلظمٌ٤مر سمفً :م ُٞمٕمٛمؾ سمف قمٜمد اإلُمٙم٤من يمام
ذم أي٦م ،سمؾ دقمقى أهنؿ يم٤مٟمقا ٓ ؾمٌٞمؾ هلؿ إمم احل٩م ممٜمققم٦مٕ :ن احل٩م ي٘مع ذم إؿمٝمر احلرم،
وىمد ذيمروا أهنؿ يم٤مٟمقا ي٠مُمٜمُقن ومٞمٝم٤مً ،مٙمـ يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل :إٟمف إٟمام أظمؼمهؿ سمٌٕمض إواُمر:
ًمٙمقهنؿ ؾم٠مًمقه أن ُُيؼمهؿ سمام يدظمٚمقن سمٗمٕمٚمف اجلٜم٦م ،وم٤مىمتٍم هلؿ قمغم ُم٤م يٛمٙمٜمٝمؿ ومٕمٚمف ذم احل٤مل،
ومل ي٘مّمد إقمالُمٝمؿ سمجٛمٞمع إطمٙم٤مم اًمتل دم٥م قمٚمٞمٝمؿ ومٕم ً
ال وشمريمً٤م ،ويدل قمغم ذًمؽ اىمتّم٤مره ذم
اعمٜم٤مهل قمغم آٟمتٌ٤مذ ذم إوقمٞم٦مُ ،مع أن ذم اعمٜم٤مهل ُم٤م هق أؿمد ذم اًمتحريؿ ُمـ آٟمتٌ٤مذً ،مٙمـ
()1

اىمتٍم قمٚمٞمٝم٤م ًمٙمثرة شمٕم٤مـمٞمٝمؿ هل٤م  .اهـ.
()3

ووىمع ذم يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ُمـ "اًمًٜمـ اًمٙمؼمى" ًمٚمٌٞمٝم٘مكُ :مـ ـمريؼ أيب ىمالسم٦م اًمرىم٤مر،
قمـ أيب زيد اهلروي ،قمـ ُىمرة سمـ ظم٤مًمد ،قمـ أيب مجرة ٟمٍم سمـ قمٛمران اًمْمٌٕمل ذم هذا احلدي٨م
زي٤مدة ذيمر "احل٩م" وًمٗمٔمف[(( :وحتجقا اًمٌٞم٧م احلرام])) ومل يتٕمرض ًمٕمدد ومٝمل رواي٦م ؿم٤مذة.

( )2اًمٗمتح (.)322 :2
( )1اًمٗمتح (.)322 :2
( )3اًمٙمؼمى سمرىمؿ (.)7681
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إقمداد :أ .د .حيٞمك سمـ قمٌد اهلل اًمٌٙمري اًمِمٝمري

طمدي٨م ىمدوم وومد قمٌد اًم٘مٞمس "رواي٦م ودراي٦م"

وىمد أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من  ،واًمٜمً٤مئل  ،واسمـ ظمزيٛم٦م  ،واسمـ طمٌ٤من ُ :مـ ـمريؼ ُىمرة ،ومل
()1

()2

()4

()3

يذيمر أطمد ُمٜمٝمؿ "احل٩م".
()5

وأسمق ىمالسم٦م شمٖمػم طمٗمٔمف ذم آظمر أُمره  ،ومٚمٕمؾ هذا مم٤م طمدث سمف ذم اًمتٖمػم.
ومم٤م ي١ميد قمدم وٌٓمف ًمٚمرواي٦م ىمقًمف ذم احلدي٨م «ىم٤مل :وأطمًٌف ىم٤مل :وشمٕمٓمقا اخلٛمس ُمـ
اًمٖمٜم٤مئؿش.
()6

صمؿ وىمٗم٧م قمغم رواي٦م أيب يقؾمػ يٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق اًمٌٍمي  :قمـ أيب زيد وًمٞمس ومٞمٝم٤م
ذيمر احل٩م ،ومثٌ٧م هبذا أن اًمقهؿ ُمـ أيب ىمالسم٦م.
()7

وىمد ورد ذيمر "احل٩م" أيْم٤م ذم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد ُ :مـ رواي٦م أسم٤من اًمٕمٓم٤مر قمـ ىمت٤مدة قمـ
ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م وقمـ قمٙمرُم٦م قمـ سمـ قمٌ٤مس ذم ىمّم٦م وومد قمٌد اًم٘مٞمس.
ىم٤مل احل٤مومظ :وقمغم شم٘مدير أن يٙمقن ذيمر "احل٩م" ومٞمف حمٗمق ًفم٤م وم ُٞمجٛمع ذم اجلقاب قمٜمف سملم
()8

اجلقاسملم اعمت٘مدُملم ،وم ُٞم٘م٤مل :اعمراد سم٤مٕرسمعُ :م٤م قمدا اًمِمٝم٤مدشملم ،وأداء اخلُٛمس .واهلل أقمٚمؿ .
ىم٤مل اًمٜمقوي :ىمقًمف ط«( :آُمريمؿ سم٠مرسمع وأهن٤م يمؿ قمـ أرسمع اإليامن سم٤مهلل) ،صمؿ ومنه٤م هلؿ
ِ
(ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدً ا رؾمقل اهلل ،وإىم٤مم اًمّمالة ،وإيت٤مء اًمزيم٤مة ،وأن شم١مدوا
وم٘م٤مل:
مخس ُم٤م همٜمٛمتؿش).
وذم رواي٦م« :ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وقم٘مد واطمدةش.
( )2اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ( ،)4222وُمًٚمؿ سمرىمؿ (.)27
( )1اًمًٜمـ سمرىمؿ (.)5691
( )3اًمّمحٞمح سمرىمؿ ( ،)327وسمرىمؿ (.)2879
( )4اإلطمً٤من سمرىمؿ (.)7195
( )5ىم٤مل اسمـ ظمزيٛم٦م(( :صمٜم٤م أسمق ىمالسم٦م اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر سم٤مًمٌٍمة ىمٌؾ أن ُيتٚمط وُيرج إمم سمٖمداد)) .وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل(( :صدوق
يمثػم اخلٓم٠م ذم إؾم٤مٟمٞمد واعمتقن يم٤من حيدث ُمـ طمٗمٔمف ومٙمثرت إوه٤مم ذم روايتف)) .هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر (/6
.)412
( )6أظمرضمف اسمـ ُمٜمده ذم اإليامن سمرىمؿ (.)252
( )7اعمًٜمد سمرىمؿ ( ،)3426وذم اإليامن ٓسمـ ُمٜمده سمرىمؿ (.)256
( )8اًمٗمتح (.)322 :2
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وذم اًمٓمريؼ إظمرى ىم٤مل« :وأُمرهؿ سم٠مرسمع وهن٤مهؿ قمـ أرسمع ،ىم٤مل :أُمرهؿ سم٤مإليامن سم٤مهلل
وطمده ،ىم٤مل :وهؾ شمدرون ُم٤م اإليامن سم٤مهلل؟ ىم٤مًمقا :اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ ىم٤مل :ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ
اهلل ،وأن حمٛمدً ا رؾمقل اهلل ،وإىم٤مم اًمّمالة ،وإيت٤مء اًمزيم٤مة ،وصقم رُمْم٤من ،وأن شم١مدوا ُمخ ًً٤م ُمـ
اعمٖمٜمؿش.
وذم اًمرواي٦م إظمرى ىم٤مل« :آُمريمؿ سم٠مرسمع وأهن٤ميمؿ قمـ أرسمع :اقمٌدوا اهلل وٓ شمنميمقا سمف
ؿمٞم ًئ٤م ،وأىمٞمٛمقا اًمّمالة ،وآشمقا اًمزيم٤مة ،وصقُمقا رُمْم٤من ،وأقمٓمقا اخلٛمس ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿش.
هذه أًمٗم٤مفمف هٜم٤م ،وىمد ذيمر اًمٌخ٤مري هذا احلدي٨م ذم ُمقاوع يمثػمة ُمـ صحٞمحف ،وىم٤مل ومٞمف
ذم سمٕمْمٝم٤م :ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف.
()2

ذيمره ذم سم٤مب إضم٤مزة ظمؼم اًمقاطمد ،وذيمره ذم سم٤مب (سم٤مب ٟمًٌ٦م اًمٞمٛمـ إمم إؾمامقمٞمؾ ﷺ ذم
آظمر ذيمر إٟمٌٞم٤مء صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم) ،وىم٤مل ومٞمف(( :آُمريمؿ سم٠مرسمع وأهن٤ميمؿ قمـ
أرسمع اإليامن سم٤مهلل وؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وإىم٤مم اًمّمالة وإيت٤مء اًمزيم٤مة وصقم رُمْم٤من)) سمزي٤مدة
واو ،ويمذًمؽ ىم٤مل ومٞمف ذم أول يمت٤مب اًمزيم٤مة( :اإليامن سم٤مهلل وؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل) سمزي٤مدة (واو)
أيْم٤م .ومل يذيمر ومٞمٝم٤م "اًمّمٞم٤مم".
ً
وذيمر ذم سم٤مب طمدي٨م وومد قمٌد اًم٘مٞمس( :اإليامن سم٤مهلل ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل) .ومٝمذه أًمٗم٤مظ
هذه اًم٘مٓمٕم٦م ذم اًمّمحٞمحلم وهذه إًمٗم٤مظ مم٤م ُيٕمد ُمـ اعمُِمٙمؾ ،وًمٞمً٧م ُُمِمٙمٚم٦م قمٜمد أصح٤مب
اًمتح٘مٞمؼ.
واإلؿمٙم٤مل ذم يمقٟمف ﷺ ىم٤مل( :آُمريمؿ سم٠مرسمع) ،واعمذيمقر ذم أيمثر اًمرواي٤مت مخس.
واظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اجلقاب قمـ هذا قمغم أىمقال:
أفمٝمره٤م ُم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤مم اسمـ سمٓم٤مل

ذم (ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري) ىم٤مل:

( )2اعمِمٝمقر قمٜمد اًمٜمً٤مسملم أن ىمٌ٤مئؾ اًمٞمٛمـ ٓ شمٜمً٥م إمم إؾمامقمٞمؾ .ىم٤مل اسمـ طمجر حت٧م هذا اًمٌ٤مب اعمذيمقر( :وزقمؿ اًمزسمػم سمـ
سمٙم٤مر إمم أن ىمحٓم٤من ُمـ ذري٦م إؾمامقمٞمؾ ،وأٟمف ىمحٓم٤من سمـ اهلٛمٞمًع سمـ شمٞمؿ سمـ ٟمٌ٧م سمـ إؾمامقمٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم وهق فم٤مهر ىمقل
أيب هريرة اعمت٘مدم ذم ىمّم٦م ه٤مضمر طمٞم٨م ىم٤مل وهق ُي٤مـم٥م إٟمّم٤مر :ومتٚمؽ أُمٙمؿ ي٤م سمٜمل ُم٤مء اًمًامء هذا) .وًمٚمح٤مومظ ذم هذا
اًمٜمً٥م حترير يٜمٔمر ذم حمٚمف ُمـ اًمٗمتح ( 537 :6ـ .)539
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أُمرهؿ سم٤مٕرسمع اًمتل وقمدهؿ هب٤م صمؿ زادهؿ ظم٤مُمً٦م ،يٕمٜمك "أداء اخلٛمس"ٕ :هنؿ يم٤مٟمقا
جم٤موريـ ًمٙمٗم٤مر ُُمي ومٙم٤مٟمقا أهؾ ضمٝم٤مد وهمٜم٤مئؿ.
وذيمر اًمِمٞمخ أسمق قمٛمرو سمـ اًمّمالح ٟمحق هذا
وم٘م٤مل ىمقًمف( :أُمرهؿ سم٤مإليامن سم٤مهلل) أقم٤مده ًمذيمر إرسمع ووصٗمف هل٤م سم٠مهن٤م إيامن صمؿ ومنه٤م:
سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ،واًمّمالة ،واًمزيم٤مة ،واًمّمقم ،ومٝمذا ُُمقاومؼ حلدي٨م( :سمٜمل اإلؾمالم قمغم مخس)،
وًمتٗمًػم اإلؾمالم سمخٛمس ذم طمدي٨م ضمؼميؾ ط ،وىمد ؾمٌؼ أن ُم٤م ُيًٛمك إؾمال ًُم٤م يًٛمك إيامٟمً٤م،
وأن اإلؾمالم واإليامن َيتٛمٕم٤من ويٗمؽمىم٤من.
وىمد ىمٞمؾ :إٟمام مل يذيمر "احل٩م" ذم هذا احلدي٨مً :مٙمقٟمف مل يٙمـ ٟمزل ومروف.
مخً٤م ُمـ اعمٖمٜمؿش ،ومٚمٞمس قمٓم ًٗم٤م قمغم ىمقًمف« :ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ
وأُم٤م ىمقًمف ط« :وأن شم١مدوا ً
مخً٤م ،وإٟمام هق قمٓمػ قمغم ىمقًمف« :سم٠مرسمعش ،ومٞمٙمقن ُمْم٤م ًوم٤م
اهللش ،وم٢مٟمف يٚمزم ُمٜمف أن يٙمقن إرسمع ً
إمم إرسمع ٓ واطمدً ا ُمٜمٝم٤م ،وإن يم٤من واطمدً ا ُمـ ُمٓمٚمؼ ؿمٕم٥م اإليامن.
ىم٤مل :وأُم٤م قمدم ذيمر "اًمّمقم" ذم اًمرواي٦م إومم ومٝمق إهمٗم٤مل ُمـ اًمراوي ،وًمٞمس ُمـ
آظمتالف اًمّم٤مدر ُمـ رؾمقل اهلل ط ،سمؾ ُمـ اظمتالف اًمرواة اًمّم٤مدر ُمـ شمٗم٤موهتؿ ذم اًمْمٌط
واحلٗمظ قمغم ُم٤م شم٘مدم سمٞم٤مٟمف وم٤مومٝمؿ ذًمؽ وشمدسمره دمده إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم مم٤م هداٟم٤م اهلل

حلٚمف ُمـ

اًمٕم٘مد) .هذا آظمر يمالم اًمِمٞمخ أسمك قمٛمرو.
وىمٞمؾ ذم ُمٕمٜم٤مه :همػم ُم٤م ىم٤مٓه مم٤م ًمٞمس سمٔم٤مهر ومؽميمٜم٤مه .واهلل أقمٚمؿ .وأُم٤م ىمقل اًمِمٞمخ :إن
شمرك "اًمّمقم" ذم سمٕمض اًمرواي٤مت إهمٗم٤مل ُمـ اًمراوي ويمذا ىم٤مًمف اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض وهمػمه وهق
فم٤مهر ٓ ؿمؽ ومٞمف .ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض

 :ويم٤مٟم٧م ووم٤مدة قمٌد اًم٘مٞمس قم٤مم اًمٗمتح ىمٌؾ ظمروج

اًمٜمٌل ط إمم ُمٙم٦م ،وٟمزًم٧م ومريْم٦م احل٩م ؾمٜم٦م شمًع سمٕمده٤م قمغم إؿمٝمر .واهلل أقمٚمؿ .وأُم٤م ىمقًمف
()2

ط( :وأن شم١مدوا مخس ُم٤م همٜمٛمتؿ) ومٗمٞمف إَي٤مب اخلٛمس ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ  .اهـ يمالم اًمٜمقوي.

( )2ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ( 156 :2ـ .)157
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()2

ىم٤مل اسمـ طمجر ( :وُم٤م ذيمره اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ُمـ أن اًمًٌ٥م ذم يمقٟمف مل يذيمر "احل٩م" ذم
احلدي٨مٟٕ :مف مل يٙمـ ومرض هق اعمٕمتٛمد ،وىمد ىمدُمٜم٤م اًمدًمٞمؾ قمغم ىمدم إؾمالُمٝمؿً ،مٙمـ ضمزم
اًم٘م٤ميض سم٠من ىمدوُمٝمؿ يم٤من ذم ؾمٜم٦م صمامن ىمٌؾ ومتح ُمٙم٦م شمٌع ومٞمف اًمقاىمدي وًمٞمس سمجٞمدٕ :ن ومرض
احل٩م يم٤من ؾمٜم٦م ؾم٧م قمغم إصح ،وًمٙمـ اًم٘م٤ميض ُيت٤مر أن ومرض احل٩م يم٤من ؾمٜم٦م شمًع طمتك ٓ
يرد قمغم ُمذهٌف أٟمف قمغم اًمٗمقر.
وىمد اطمت٩م اًمِم٤مومٕمل ًمٙمقٟمف قمغم اًمؽماظمل سم٠من ومرض احل٩م يم٤من سمٕمد اهلجرة ،وأن اًمٜمٌل ط
ىم٤مدرا قمغم احل٩م ذم ؾمٜم٦م صمامن ،وذم ؾمٜم٦م شمًع ومل حي٩م إٓ ذم ؾمٜم٦م قمنم) .اهـ.
يم٤من ً
اجلٛمٚم٦م اًمٕم٤مذة :ىمقًمف( :وأهن٤ميمؿ قمـ اًمدسم٤مء ،واحلٜمتؿ ،واًمٜم٘مػم ،واعمُ٘مػم).
()1

وىمع ذم رواي٦م ىمتٞمٌ٦م قمٜمد "اًمٌخ٤مري"  ،وُمًدد قمٜمد "أيب داود" :قمـ قمٌ٤مد( :آُمريمؿ سم٠مرسمع
وأهن٤ميمؿ قمـ أرسمع) ،ويمذا ذم رواي٦م سمًٓم٤مم سمـ ُمًٚمؿ ،ومح٤مد سمـ زيد ،وؿمٕمٌ٦م ،وأسمق هالل.
()3

ووىمع ذم رواي٦م ًمِمٕمٌ٦م ذم "اًمّمحٞمحلم" ومٕمٜمد "اًمٌخ٤مري"( :وهن٤مهؿ قمـ أرسمع) .
ووىمع ذم رواي٦م همٜمدر قمـ ؿمٕمٌ٦م( :وهن٤مهؿ قمـ اًمدسم٤مء ،واحلٜمتؿ ،واعمزوم٧م) .ىم٤مل ؿمٕمٌ٦م:
()4

(اعم٘مػم) .
رسمام ىم٤مل( :اًمٜمَّ٘مػم) ،ورسمام ىم٤مل:
َّ
()5

وذم رواي٦م أيب اًمتٞم٤مح( :أرسمع وأرسمع) .
()6

ووىمع ذم رواي٦م ىمرة( :وأهن٤ميمؿ قمـ أرسمعُ :م٤م اٟمتٌذ ذم اًمدسم٤مء ،واًمٜم٘مػم ،واحلٜمتؿ ،واعمزوم٧م) .
وذم ًمٗمظ آظمر ًمف( :وأهن٤ميمؿ قمـ أرسمع ٓ :شمنمسمقا ذم اًمدسم٤مء ،واًمٜم٘مػم ،واًمٔمروف اعمُزومت٦م،
()7

واحلٜمتٛم٦م) .

( )2ومتح اًمٌ٤مري (.)234 :2
( )1اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)522
( )3اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)6838
( )4اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ( ،)87وُمًٚمؿ سمرىمؿ ( ،)27اسمـ طمٌ٤من سمرىمؿ (.)271
( )5اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)5811
( )6اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)4222
( )7اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)7227
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ووىمع ذم رواي٦م مح٤مد سمـ زيد( :وأهن٤ميمؿ قمـ اًمدسم٤مء ،واحلٜمتؿ ،واًمٜم٘مػم ،واعمُزوم٧م) .
()2

(اعم٘مػم)( :اعمز َّوم٧م).
وهٜم٤م ضمٕمؾ مح٤مد ُمٙم٤من
َّ
وهذه أوقمٞم٦م يم٤مٟمقا يٜمتٌذون ومٞمٝم٤م:
ومـ"اًمدُّ سم٤مء"( :سمْمؿ اعمٝمٛمٚم٦م ،وشمِمديد اعمقطمدة ،واعمد) ،هق اًم٘مرع ،واطمده٤م د َّسم٤مءة.
()3

()1

ىم٤مل اًمٜمقوي :واعمراد اًمٞم٤مسمس ُمٜمف  .وطمٙمك اًم٘مزاز ومٞمف اًم٘مٍم .
و"احلٜمتؿ"( :سمٗمتح اعمٝمٛمٚم٦م ،وؾمٙمقن اًمٜمقن ،وومتح اعمثٜم٤مة ُمـ ومقق) ،هل اجلرة يمذا ومنه٤م
()4

اسمـ قمٛمر ذم "صحٞمح ُمًٚمؿ" .
()6

()5

وًمف قمـ أيب هريرة( ،احلٜمتؿ) :اجلرار اخلي .وذم رواي٦م قمٜمف قمٜمده ( :واحلٜمتؿ) :اعمزادة
اعمجٌقسم٦م.
وروى احلريب ذم "اًمٖمري٥م" :قمـ قمٓم٤مء أهن٤م ضمرار يم٤مٟم٧م شمٕمٛمؾ ُمـ ـملم وؿمٕمر ودم.
و"اًمٜمَّ٘مػم"( :سمٗمتح اًمٜمقن ،ويمن اًم٘م٤مف) :أصؾ اًمٜمخٚم٦م ُيٜم٘مر ومٞمتخذ ُمٜمف وقم٤مء.
()7

ٟم٘مرا .
ىم٤مل اسمـ قمٛمر :وهل اًمٜمخٚم٦م شمٜمًح ً
ٟمًح٤م ،وشمُٜم٘مر ً
()8

وذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ( :ىم٤مًمقا ي٤م ٟمٌل اهلل ُم٤م قمٚمٛمؽ سم٤مًمٜم٘مػم؟ ىم٤مل( :سمغم ضمذع
شمٜم٘مروٟمف ومت٘مذومقن ومٞمف ُمـ اًم٘مٓمٞمٕم٤مء).
ىم٤مل ؾمٕمٞمد أو ىم٤ملُ( :مـ اًمتٛمر صمؿ شمّمٌقن ومٞمف ُمـ اعم٤مء طمتك إذا ؾمٙمـ همٚمٞم٤مٟمف ذسمتٛمقه طمتك
إن أطمديمؿ  -أو إن أطمدهؿً -مٞميب اسمـ قمٛمف سم٤مًمًٞمػ).

( )2اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (ُ ،)4222( ،)3329( ،)1918( ،)2334مًٚمؿ سمرىمؿ (.)27
( )1ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ (.)285 /2
( )3اًمٗمتح (.)234 /2
( )4صحٞمح ُمًٚمؿ ( /2583 :3سمرىمؿ.)2997
( )5صحٞمح ُمًٚمؿ ( /2577 :3سمرىمؿ.)2993
( )6صحٞمح ُمًٚمؿ ( /2578 :3سمرىمؿ.)2993
( )7صحٞمح ُمًٚمؿ ( /2583 :3سمرىمؿ.)2997
( )8صحٞمح ُمًٚمؿ ( /48 :2سمرىمؿ .)28
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ىم٤مل :وذم اًم٘مقم رضمؾ أص٤مسمتف ضمراطم٦م يمذًمؽ ،ىم٤مل :ويمٜم٧م أظمٌ٠مه٤م طمٞم٤مء ُمـ رؾمقل
اهلل ط.
وم٘مٚم٧م :ومٗمٞمؿ ٟمنمب ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل( :ذم أؾم٘مٞم٦م إ ُدم اًمتل ُيالث قمغم أومقاهٝم٤م).
ىم٤مًمقا :ي٤م رؾمقل اهلل إن أروٜم٤م يمثػمة اجلُرذان وٓ شمٌ٘مك هب٤م أؾم٘مٞم٦م إ ُدم ،وم٘م٤مل ٟمٌل اهلل :ط
جلرذان).
جلرذان  ...وإن أيمٚمتٝم٤م ا ُ
جلرذان  ...وإن أيمٚمتٝم٤م ا ُ
(وإن أيمٚمتٝم٤م ا ُ
اعم٘مػم"( :سم٤مًم٘م٤مف ،واًمٞم٤مء إظمػم)ُ ،م٤م ـمغم سم٤مًم٘م٤مر.
و" َّ
وي٘م٤مل ًمف :اًم٘مػم ،وهق ٟمٌ٧م ُحيرق إذا يٌس شمٓمغم سمف اًمًٗمـ ،وهمػمه٤م يمام شمٓمغم سم٤مًمزوم٧م .ىم٤مًمف
ص٤مطم٥م "اعمحٙمؿ"  .ىم٤مل اسمـ قمٛمر  :وقمـ اعمز َّوم٧م ،وهق اعمُ٘مػم.
()2

()1

وىمد شمقؾمع اًمٜمقوي ذم سمٞم٤من ذًمؽ ذم ذطمف قمغم "صحٞمح ُمًٚمؿ" ،وم٘م٤مل( :وأُم٤م احلٜمتؿ
وم٤مظمتُٚمػ ومٞمٝم٤م وم٠مصح إىمقال:
()3

ضمرار ظمي ،وهذا اًمتٗمًػم صم٤مسم٧م ذم يمت٤مب إذسم٦م ُمـ "صحٞمح ُمًٚمؿ" :
وأىمقاه٤م :أهن٤م
ٌ
قمـ أسمك هريرة ،وهق ىمقل قمٌد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ اًمّمح٤مسمك  وسمف ىم٤مل إيمثرون ،أو يمثػمون ُمـ
أهؾ اًمٚمٖم٦م وهمري٥م احلدي٨م واعمحدصملم واًمٗم٘مٝم٤مء.
واًمث٤مين :أهن٤م اجلرار يمٚمٝم٤م ،ىم٤مًمف قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ،وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ،وأسمق ؾمٚمٛم٦م.
ُم٘مػمات إضمقاف ،وروي ذًمؽ قمـ أٟمس سمـ
واًمث٤مًم٨م :أهن٤م ضمرار ي١مشمك هب٤م ُمـ ُمٍم َّ
ُم٤مًمؽ  وٟمحقه قمـ اسمـ أسمك ًمٞمغم ،وزاد :أهن٤م محر.
واًمراسمع :قمـ قم٤مئِم٦م

 :ضمرار محر أقمٜم٤مىمٝم٤م ذم ضمٜمقهب٤مَ ،يٚم٥م ومٞمٝم٤م اخلٛمر ُمـ ُمٍم.

(أيْم٤م) :أومقاهٝم٤م ذم ضمٜمقهب٤مَ ،يٚم٥م ومٞمٝم٤م اخلٛمر ُمـ اًمٓم٤مئػ،
واخل٤مُمس :قمـ اسمـ أسمك ًمٞمغم ً
ويم٤من ٟم٤مس يٜمتٌذون ومٞمٝم٤م يْم٤مهقن سمف اخلٛمر.
واًمً٤مدس :قمـ قمٓم٤مء ضمرار يم٤مٟم٧م شمُٕمٛمؾ ُمـ ـملم وؿمٕمر ودم.
وأُم٤م اًمٜم٘مػم :وم٘مد ضم٤مء ذم شمٗمًػمه ذم اًمرواي٦م إظمػمة :أٟمف ضمذع ُيٜم٘مر وؾمٓمف.
( )2اعمحٙمؿ ٓسمـ ؾمٞمده (.)499 /6
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ ( /2579 :3سمرىمؿ .)2997
( )3صحٞمح ُمًٚمؿ سمرىمؿ (.)2993
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اًمزوم٧م ٟمقع ُمـ اًم٘م٤مر،
اًمزوم٧م ،وىمٞمؾِّ :
٘مػم" :ومٝمق اعمز َّوم٧م ،وهق اعمٓمكم سم٤مًم٘م٤مر ،وهق ِّ
وأُم٤م "اعمُ َّ
واًمّمحٞمح إول ،وم٘مد صح قمـ اسمـ قمٛمر

٘مػم ،وأُم٤م ُمٕمٜمك اًمٜمٝمل
أٟمف ىم٤مل :اعمز َّوم٧م ،هق اعمُ َّ

قمـ هذه إرسمع ومٝمق أٟمف هنك قمـ آٟمتٌ٤مذ ومٞمٝم٤م ،وهق أن َيٕمؾ ذم اعم٤مء طمٌ٤مت ُمـ متر أو زسمٞم٥م أو
ٟمحقمه٤م ًمٞمحٚمق و ُينمب ،وإٟمام ُظم َّّم٧م هذه سم٤مًمٜمٝملٟٕ :مف ينع إًمٞمف اإلؾمٙم٤مر ومٞمٝم٤م ومٞمّمػم طمرا ًُم٤م
ٟمجً٤م ،وشمٌٓمؾ ُم٤مًمٞمتف ،ومٜمٝمك قمٜمف عم٤م ومٞمف ُمـ إشمالف اعم٤مل :وٕٟمف رسمام ذسمف سمٕمد إؾمٙم٤مره ُمـ مل يٓمٚمع
ً
قمٚمٞمف ،ومل يٜمف قمـ آٟمتٌ٤مذ ذم أؾم٘مٞم٦م إدم سمؾ أذن ومٞمٝم٤مٕ :هن٤م ًمرىمتٝم٤م ٓ ُيٗمك ومٞمٝم٤م اعمًٙمر سمؾ إذا
ُمًٙمرا ؿم َّ٘مٝم٤م هم٤مًم ًٌ٤م ،صمؿ إن هذا اًمٜمٝمك يم٤من ذم أول إُمر صمؿ ٟمًُخ سمحدي٨م سمريدة  :أن
ص٤مر
ً
ٍ
ُ
وقم٤مء ،وٓ شمنمسمقا
وم٤مٟمتٌذوا ذم يمؾ
اًمٜمٌل ﷺ ىم٤مل( :يمٜم٧م هنٞمتٙمُؿ قمـ آٟمتٌ٤مذ إٓ ذم إؾم٘مٞم٦م،
ًٙمرا) .رواه ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح .اهـ.
ُُم ً
()2

وًمالـمالع قمغم ُمزيد ذم ُمً٠مًم٦م اًمٜمًخ ومػماضمع يمت٤مب "آقمتٌ٤مر" ًمٚمح٤مزُمل.
()1

وىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم "اعمٗمٝمؿ" ( :ىمقًمف( :وأهن٤ميمؿ قمـ أرسمع) :أي :قمـ آٟمتٌ٤مذ ذم هذه
إواين إرسمع ،وم٤معمٜمٝمل قمٜمف واطمد سم٤مًمٜمقع وهق آٟمتٌ٤مذ ،صمؿ إٟمف شمٕمدد سمحً٥م هذه إوقمٞم٦م
وظمص هذه سم٤مًمٜمٝملٕ :هن٤م أواٟمٞمٝمؿ اًمتل
إرسمع ،اًمتل هل :اًمدُّ سم٤مء ،واحلٜمتؿ ،واعمز َّوم٧م ،واًمٜمَّ٘مػم،
َّ
يم٤مٟمقا يٜمتٌذون ومٞمٝم٤م) .اهـ.
()3

ىمٚم٧م :وىمع شمٗمًػم يمٞمٗمٞم٦م آٟمتٌ٤مذ ذم هذه إواين ذم رواي٦م أيب سمٙمرة قمٜمد اسمـ طمٌ٤من سمٚمٗمظ:
هن٤مٟم٤م رؾمقل اهلل ﷺ قمـ اًمدُّ سم٤مء ،واحلٜمتؿ ،واًمٜمَّ٘مػم ،واعمز َّوم٧م ،وم٠مُم٤م اًمدُّ سم٤مء ومٙم٤مٟم٧م ُخترط قمٜم٤مىمٞمد
اًمٕمٜم٥م ومٜمجٕمٚمف ذم اًمدُّ ِ
ومجرار يمٜم٤م ٟم١ميت ومٞمٝم٤م سم٤مخلٛمر ُمـ
سم٤مء صمؿ ٟمدومٜمٝم٤م طمتك متقت ،وأُم٤م احلٜمتؿ
ٌ
اًمِم٤مم ،وأُم٤م اًمٜمَّ٘مػم وم٢من أهؾ اعمديٜم٦م يم٤مٟمقا يٕمٛمدون إمم أصقل اًمٜمخٚم٦م ومٞمٜم٘مروهن٤م وَيٕمٚمقن ومٞمٝم٤م
اًمزىم٤مق اًمتل ومٞمٝم٤م اًمزوم٧م.
اًمرـم٥م واًم ٌُن ومٞمدومٜمقهن٤م ذم إرض طمتك متقت ،وأُم٤م اعمز َّوم ُ٧م ومٝمذه ِّ
ُّ

( )2آقمتٌ٤مر ًمٚمح٤مزُمل (ص .)132 -117
( )1اعمٗمٝمؿ ( 217 :2ـ .)218
( )3اًمّمحٞمح سمرىمؿ (.)5427
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()2

وهق ذم "ُمًٜمد أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز" قمـ أيب سمٙمرة سمٚمٗمظ :ىم٤مل :أُم٤م اًمدسم٤مء وم٢من أهؾ
اًمٓم٤مئػ يم٤مٟمقا ي٠مظمذون اًم٘مرع ومٞمخر ُـمقن ومٞمف اًمٕمٜم٥م صمؿ يدومٜمقٟمف طمتك هيدر صمؿ يٛمقت ،وأُم٤م
اًمٜم٘مػم وم٢من أهؾ اًمٞمامُم٦م يم٤مٟمقا يٜم٘مرون أصؾ اًمٜمخٚم٦م صمؿ يٜمٌذون اًمرـم٥م واًمٌن صمؿ يدقمقٟمف طمتك
ومجرار يم٤مٟم٧م ُحتٛمؾ إًمٞمٜم٤م ومٞمٝم٤م اخلٛمر ،وأُم٤م اعمُزوم٧م ومٝمذه إوقمٞم٦م
هيدر صمؿ يٛمقت ،وأُم٤م احلٜمتؿ
ٌ
اًمتل ومٞمٝم٤م اًمزوم٧م) .اٟمتٝمك.
ىم٤مل اسمـ طمجر( :وإؾمٜم٤مده طمًـ .ىم٤مل احل٤مومظ :وشمٗمًػم اًمّمح٤ميب أومم أن ُيٕمتٛمد قمٚمٞمف ُمـ
همػمهٟٕ :مف أقمٚمؿ سم٤معمراد ،وُمٕمٜمك اًمٜمٝمل قمـ آٟمتٌ٤مذ ذم هذه إوقمٞم٦م سمخّمقصٝم٤مٟٕ :مف ُينع ومٞمٝم٤م
ٍ
وقم٤مء ُمع
اإلؾمٙم٤مر ومرسمام ذب ُمٜمٝم٤م ُمـ ٓ يِمٕمر سمذًمؽ ،صمؿ صمٌت٧م اًمرظمّم٦م ذم آٟمتٌ٤مذ ذم يمؾ
اًمٜمٝمك قمـ ذب يمؾ ُمًٙمر) .اهـ.
()1

اجلٛمٚم٦م احل٤مدي٦م قمنمة :زاد ُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ ذم روايتف قمـ ىمرة ( :وىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ
ًمألؿم٩م أؿم٩م قمٌد اًم٘مٞمس( :إن ومٞمؽ ظمّمٚمتلم حيٌٝمام اهلل :احلٚمؿ ،وإٟم٤مة)).


( )2اعمًٜمد ( /127 :1سمرىمؿ  )5427وًمٗمٔمف(( :وم٢مٟم٤م ُمٕمنم صم٘مٞمػ سم٤مًمٓم٤مئػ يمٜم٤م ٟم٠مظمذ اًمدُّ سم٤مء ،ومٜمخرط ومٞمٝم٤م قمٜم٤مىمٞمد اًمٕمٜم٥م ،صمؿ
ٟمدومٜمٝم٤م ،صمؿ ٟمؽميمٝم٤م طمتك هتدر ،صمؿ متقت.))...
( )1ذم ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح ( /48/2سمرىمؿ .)27
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املبخح ايجايح
ذنس فٛا٥د احلدٜح
ٟم٤مس ومً٠مًم٧م اسمـ قمٌ٤مس
قمـ أيب مجرة ىم٤مل:
ُ
متتٕم٧م ومٜمٝم٤مين ٌ

وم٠مُمرين.

ومرأي٧م ذم اعمٜم٤مم يم٠من رضم ً
ُمؼمور وقمٛمر ٌة ُُمت٘مٌٚم٦م ،وم٠مظمؼمت اسمـ قمٌ٤مس
طم٩م
ُ
ال ي٘مقل زمٌ :
ٌ
وم٘م٤ملُ :ؾمٜمَّ َ٦م اًمٜمٌل ﷺ.
ؾمٝمام ُمـ ُم٤مزم).
وم٘م٤مل زم( :أىمؿ قمٜمدي وم٠مضمٕمؾ ًمؽ ً
ىم٤مل ؿمٕمٌ٦م :وم٘مٚم٧م :مل؟!
رأي٧م.
ًمٚمرؤي٤م اًمتل ُ
وم٘م٤ملُّ :
وذًمؽ أن اسمـ قمٌ٤مس يم٤من يرى اعمتٕم٦م ،وم٠مقمجٌتف شمٚمؽ اًمرؤي٤م.
ٍ
قمٌ٤مس ومٙم٤من َُيٚمًٜمل ُمٕمف قمغم هيره ،وم٘م٤مل زم :أىمؿ
يمٜم٧م أىمٕمدُ ُمع اسمـ
وذم رواي٦م ىم٤ملُ :
ؾمٝمام ُمـ ُم٤مزم.
قمٜمدي طمتك أضمٕمؾ ًمؽ ً
يٛملم أن
ىم٤مل:
ُ
وم٠مىمٛم٧م ُمٕمف ؿمٝمريـ ،وم٘م٤مًم٧م زم اُمرأةٌ :ؾمٚمف قمـ ٟمٌٞمذ اجلر ،ىم٤مل :ويم٤مٟم٧م قمكم ٌ
ٓ أؾم٠مًمف قمـ ٟمٌٞمذ اجلر ،ومً٠مًمقه قمـ ذًمؽ ،ومٜمٝم٤مهؿ قمٜمف ،وم٘مٚم٧م ي٤م أسم٤م اًمٕمٌ٤مس :إين أٟمتٌذ ذم ٍ
ضمرة زم
ُ
ظمياء ،وم٠مذب ً
طمٚمقا يت٘مرىمر ُمٜمف سمٓمٜمل.
ٟمٌٞمذا ً
ىم٤مل ٓ :شمنمسمف وإن يم٤من أطمغم ُمـ اًمٕمًؾ.
ىم٤مل :وم٘مٚم٧م :إن وومد قمٌد اًم٘مٞمس ينمسمقن ً
ٟمٌٞمذا ؿمديدً ا.
ىم٤مل :أيمنه سم٤معم٤مء إذا أطمًً٧م ؿمدشمف ،وم٘م٤مل :إن وومد قمٌد اًم٘مٞمس عم٤م أشمقا اًمٜمٌل ﷺ ،ىم٤مل:
ُمـ اًم٘مقم؟ أو ُمـ اًمقومد؟
ىم٤مًمقا :رسمٞمٕم٦م ،ىم٤ملُ( :مرطم ًٌ٤م سم٤مًم٘مقم! أو سم٤مًمقومد! همػم ظمزاي٤م وٓ ٟمداُمك).
وم٘م٤مًمقا :ي٤م رؾمقل اهلل إٟم٤م ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٠مشمٞمؽ إٓ ذم ؿمٝمر احلرام ،وسمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمؽ هذا احلل
ومٛمرٟم٤م ٍ
ٍ
ُ
وٟمدظمؾ سمف اجلٜم٦م.
ومّمؾ ٟمُخؼم سمف ُمـ وراءٟم٤م
سم٠مُمر
ُمـ يمٗم٤مر ُميُ ،
وؾم٠مًمقه قمـ إذسم٦م وم٠مُمرهؿ سم٠مرسمع ،وهن٤مهؿ قمـ أرسمع ،أُمرهؿ :سم٤مإليامن سم٤مهلل وطمده ،ىم٤مل:
(أشمدرون ُم٤م اإليامن سم٤مهلل وطمده؟) ،ىم٤مًمقا :اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ ،ىم٤مل( :ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن
434
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد اًمث٤مين 2441هـ1212 -م

إقمداد :أ .د .حيٞمك سمـ قمٌد اهلل اًمٌٙمري اًمِمٝمري

طمدي٨م ىمدوم وومد قمٌد اًم٘مٞمس "رواي٦م ودراي٦م"

حمٛمدا رؾمقل اهلل ،وإىم٤مم اًمّمالة ،وإيت٤مء اًمزيم٤مة ،وصٞم٤مم رُمْم٤من ،وأن شمٕمٓمقا ُمـ اعمٖمٜمؿ
اخلٛمس) ،وهن٤مهؿ قمـ أرسمع ،قمـ :احلٜمْتَؿ ،واًمدُّ سم٤مء ،واًمٜمَّ٘مػم ،واعمُز َّوم٧م ورسمام ىم٤مل :اعمُ٘مػم ،وىم٤مل:
هبـ ُمـ ورا َءيمُؿ)).
ظمؼموا َّ
(اطمٗمٔمقه َّـ و َأ ِ ُ
وهذا ـمرف ُمـ ومقائد هذا احلدي٨م اًمتل ذيمره٤م ذاطمف ،أو اؾمتٜمٌٓمتٝم٤م ُمـ مجٚمف ،وُمٕم٤مٟمٞمف:
اًمٗم٤مئدة إومم :ومٞمف ووم٤مدة اًمرؤؾم٤مء إمم إئٛم٦م قمٜمد إُمقر اعمٝمٛم٦م.
وهذا يم٤من ُمٕمرو ًوم٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م واإلؾمالم :ومٛمـ أؿمٝمر اًمقوم٤مدات وومقد سمٕمض ؾم٤مدات
()2

اًمٕمرب قمغم يمنى وىمٞمٍم .
وذم اإلؾمالم يم٤مٟم٧م اًمقومقد شمرد اعمديٜم٦م قمغم اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ٕقمٓمٞم٤مهتؿ ،صمؿ ذم اًمٕمّمقر
اإلؾمالُمٞم٦م ومم٤مًمٙمٝم٤م اعمختٚمٗم٦م سم٘مٞم٧م هذه ؾمٜم٦م إمم يقُمٜم٤م هذا ،طمٞم٨م يتٕمرض اًمً٤مدات واًمِمٕمراء
واحلٙمامء ًمٚمٜمقال واإلىمٓم٤مقم٤مت ُمـ اخلٚمٗم٤مء واعمٚمقك.
ؾمٝمام ُمـ ُم٤مزم) ،قمغم ضمقاز أظمذ
اًمٗم٤مئدة اًمث٤مٟمٞم٦م :ىم٤مل اسمـ اًمتلم يًتٜمٌط ُمـ ىمقًمف (اضمٕمؾ ًمؽ ً
إضمرة قمغم اًمتٕمٚمٞمؿ.
ٟم٘مٚمف اسمـ طمجر وشمٕم٘مٌف سم٘مقًمف( :وومٞمف ٟمٔمر ٓطمتامل أن يٙمقن إقمٓم٤مؤه ذًمؽ يم٤من سمًٌ٥م
()1

اًمرؤي٤م اًمتل رآه٤م ذم اًمٕمٛمرة ىمٌؾ احل٩م) .
ًمٚمرؤي٤م اًمتل رأي٧م:
ىمٚم٧م :وىمع س ً
حي٤م قمـ أيب مجرة :ىم٤مل ُؿمٕمٌ٦م( :وم٘مٚم٧م :مل؟! وم٘م٤ملُّ :

(ُ )2مـ أؿمٝمره٤م ووم٤مدة طم٤مضم٥م سمـ زرارة سمـ قمدس ُمـ طمٙم٤مم متٞمؿ ،وُمـ اًمٌٚمٖم٤مء اًمٗمّمح٤مء ذم زُم٤مٟمف ،وهق اًمذي رهـ ىمقؾمف
ًمدى يمنى و٤مُمٜمً٤م ًم٘مقُمف متٞمؿ :قمٜمدُم٤م ىمحٓمقا ومً٠مًمف أن يٜمزل ىمقُمف ذم اًمريػ سمٌالده .وم٘م٤مل :إٟمٙمؿ أهؾ همدر! وم٘م٤مل :أٟم٤م
و٤مُمـ .وم٘م٤مل :وُمـ زم سم٠من شمٗمل؟ ىم٤مل :أرهٜمؽ ىمقد ،وم٠مذن هلؿ دظمقل اًمريػ .ومٚمام ُم٤مت طم٤مضم٥م ،رطمؾ قمٓم٤مرد سمـ طم٤مضم٥م
إمم يمنى ،يٓمٚم٥م ىمقس أسمٞمف ،ومرده٤م قمٚمٞمف ويمً٤مه طمٚم٦م .اٟمٔمر اعمٗمّمؾ ذم شم٤مريخ اًمٕمرب جلقاد قمكم ( .)323 /22وووم٤مدة
قمثامن سمـ احلقيرث سمـ أؾمد :ذيمر اسمـ طمزم أٟمف وومد قمغم ىمٞمٍم ،وشمقصؾ إمم أن ُمٚمٙمف قمغم ُمٙم٦م ،وم٠مقمٚمـ اسمـ قمٛمف إؾمقد سمـ
اعمٓمٚم٥م سم٤مٟمٙم٤مر ذًمؽ وشم٤مسمٕمتف ىمريش ،وم٤مٟمٍمف قمثامن إمم ىمٞمٍم ،ومدؾم٧م ىمريش إمم قمٛمرو سمـ ضمٗمٜم٦م ُمٚمؽ قمرب اًمِم٤مم أن
يرحيٝمؿ ُمٜمف ،ومقوع ًمف ُمـ ؾمٛمف .اٟمٔمرٟ :مِمقة اًمٓمرب ذم شم٤مريخ ضم٤مهٚمٞم٦م اًمٕمرب ٕيب ؾمٕمٞمد إٟمدًمز (ص.)352
( )1ومتح اًمٌ٤مري (.)232 /2

435
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد اًمث٤مين 2441هـ1212 -م

إقمداد :أ .د .حيٞمك سمـ قمٌد اهلل اًمٌٙمري اًمِمٝمري

طمدي٨م ىمدوم وومد قمٌد اًم٘مٞمس "رواي٦م ودراي٦م"

اًمرؤي٤م)  .وهل اًمرواي٦م اعمٕمتٛمدة ًمتخري٩م
وذًمؽ أن اسمـ قمٌ٤مس يم٤من يرى اعمُتٕم٦م ،وم٠مقمجٌت ُف شمٚمؽ ُّ
()2

إًمٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م.
اًمٗم٤مئدة اًمث٤مًمث٦م :ومٞمف اؾمتٕم٤مٟم٦م اًمٕم٤ممل ذم شمٗمٝمٞمؿ احل٤مضيـ واًمٗمٝمؿ قمٜمٝمؿ ،يمام ومٕمٚمف اسمـ قمٌ٤مس
.
()1

ذم رواي٦م همٜمدر ،قمـ ؿمٕمٌ٦م زي٤مدة[« :يمٜم٧م أشمرضمؿ سملم يدي اسمـ قمٌ٤مس وسملم اًمٜم٤مس ،وم٠مشمتف
اُمرأة شمً٠مًمف قمـ ٟمٌٞمذ اجلر ،وم٘م٤مل :إن وومد قمٌد اًم٘مٞمس]ش.
اًمٗم٤مئدة اًمراسمٕم٦م :ومٞمف أن أول ُمـ اؾمتٕمٛمؾ آؾمتٛمالء ُمـ اعمحدصملم هق اسمـ قمٌ٤مس ،وىمد
ذع هبذا هلؿ ـمري ً٘م٤م يتٌع ،قمغم ُم٤م سمٞمٜم٤مه ذم اعمٕم٤مين ُمـ أن اعمراد سم٤مًمؽممج٦م آؾمتٛمالء ،وًمٞمس ُم٤م
ذه٥م إًمٞمف سمٕمض اًمنماح.
اًمٗم٤مئدة اخل٤مُمً٦م :ىمقهل٤م (وم٘م٤مًم٧م زم اُمرأةٌ :ؾمٚمف قمـ ٟمٌٞمذ اجلر) ،ذم هذا دًمٞمؾ قمغم ضمقاز
اؾمتٗمت٤مء اعمرأة اًمرضم٤مل إضم٤مٟم٥م وؾمامقمٝم٤م صقهتؿ وؾمامقمٝمؿ صقهت٤م ًمٚمح٤مضم٦م.
اًمٗم٤مئدة اًمً٤مدؾم٦م :ىمقًمف (ُمرطمًٌ٤م) ،هل ُمـ قمٌ٤مرات اًمؽمطمٞم٥م اعمًتٕمٛمٚم٦م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م
واإلؾمالم ،اؾمتٕمٛمٚمتف اًمٕمرب رم اًمؼم وطمًـ اًمٚم٘م٤مء ،وُمٕمٜم٤مه :ص٤مدف ُرطمٌ ً٤م وؾمٕم ً٦م وسمر ًا .
()3

اًمٗم٤مئدة اًمً٤مسمٕم٦م :ذم ىمقًمف طُ( :مرطمًٌ٤م سم٤مًم٘مقم -أو سم٤مًمقومد -همػم ظمزاي٤م وٓ ٟمداُمك)
( )4

اؾمتحٌ٤مب ىمقل ُمرطم ًٌ٤م ًمٚمزوار .
اًمٗم٤مئدة اًمث٤مُمٜم٦م :ذم ىمقهلؿ (إٟم٤م ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٠مشمٞمؽ إٓ ذم ؿمٝمر احلرام) إؿم٤مرة ًمتٕمٔمٞمؿ
اًمٕمرب ًمألؿمٝمر احلرم واُمتٜم٤مقمٝمؿ قمـ اًم٘مت٤مل ومٞمٝم٤م ،وهذا ُمـ سم٘مٞم٤م ُم٤مهؿ قمٚمٞمف ُمـ ديـ احلٜمٞمٗمٞم٦م
وشمٕمٔمٞمؿ ؿمٕم٤مئر اهلل.
واعمراد سمف ضمٜمس إؿمٝمر احلرم ،وهل أرسمٕم٦م أؿمٝمر يمام ٟمص قمٚمٞمف اًم٘مرآن اًمٕمزيز ،ىم٤مل
شمٕمـ٤ممم :ﭐﱡﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ
( )2اًمٌخ٤مري سمرىمؿ (.)2567
(ُ )1مًٚمؿ سمرىمؿ ( ،)27واسمـ طمٌ٤من سمرىمؿ (.)271
( )3إيمامل اعمٕمٚمؿ (.)132 /2
( )4قمٛمدة اًم٘م٤مري ( ،)322 /2اًمٙمقايم٥م اًمدراري (.)122 /2
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ﲩ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﴾[اًمتقسم٦م:
ﲪ
ﲥ ﲧ ﲨ
ﲦ
ﲢ ﲣ ﲤ
()2

 ،]36وهل :ذو اًم٘مٕمدة وذو احلج٦م واعمحرم ورضم٥م .
اًمٗم٤مئدة اًمت٤مؾمٕم٦م :ومٞمف أٟمف يٜمٌٖمل أن حي٨م اًمٜم٤مس قمغم شمٌٚمٞمغ اًمٕمٚمؿ يمام ذم ىمقًمف ﷺ:
()1
هبـ ُمـ ورا َءيمُؿ) .
ظمؼموا َّ
(اطمٗمٔمقه َّـ و َأ ِ ُ

اًمٗم٤مئدة اًمٕم٤مذة :يٚمزم اعم١مُمـ شمٕمٚمٞمؿ أهٚمف اإليامن ،واًمٗمرائض.
ظمؼموا هب َّـ ُمـ ورا َءيمُؿ) ،وًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم
وذًمؽ ًمٕمٛمقم ىمقًمف ﷺ ( :اطمٗمٔمقه َّـ و َأ ِ ُ
اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ  :ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﱠ[اًمتحريؿ.]6 :
()3

وٕن (اًمرضمؾ راع قمغم أهٚمف وُمًئقل قمـ رقمٞمتف) .
وٓ ؿمؽ أن أومم اًمٜم٤مس سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ واًمدقمقة هؿ ظم٤مص٦م اًمرضمؾ وآل سمٞمتف ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:
ﱡﱯ ﱰ ﱱﱲﱠ[اًمِمٕمراء.]124 :
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس :عم٤م ٟمزًم٧م :ﱡﱯ ﱰ ﱱﱲﱠ ضمٕمؾ اًمٜمٌل ﷺ يٜم٤مدي« :ي٤م
سمٜمل ومٝمر ،ي٤م سمٜمل قمديش ًمٌٓمقن ىمريش .وىم٤مل أسمق هريرة :عم٤م ٟمزًم٧م :ﱡﱯ ﱰ
()4

ﱱﱠ ،ىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ« :ي٤م ُمٕمنم ىمريشش .
وذم رواي٦م ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ،وأيب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ :أن أسم٤م هريرة  ىم٤مل :ىم٤مم
رؾمقل اهلل ﷺ طملم أٟمزل اهلل  :ﱡﱯ ﱰ ﱱﱲﱠ ،ىم٤مل« :ي٤م ُمٕمنم ىمريش -أو
يمٚمٛم٦م ٟمحقه٤م -اؿمؽموا أٟمٗمًٙمؿ ٓ ،أهمٜمل قمٜمٙمُؿ ُمـ اهلل ؿمٞم ًئ٤م ،ي٤م سمٜمل قمٌد ُمٜم٤مف ٓ أهمٜمل قمٜمٙمُؿ
ُمـ اهلل ؿمٞم ًئ٤م ،ي٤م قمٌ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ٓ أهمٜمل قمٜمؽ ُمـ اهلل ؿمٞم ًئ٤م ،وي٤م صٗمٞم٦م قمٛم٦م رؾمقل اهلل ٓ
أهمٜمل قمٜمؽ ُمـ اهلل ؿمٞم ًئ٤م ،وي٤م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م حمٛمد ؾمٚمٞمٜمل ُم٤م ؿمئ٧م ُمـ ُم٤مزم ٓ أهمٜمل قمٜمؽ ُمـ اهلل
()5

ؿمٞم ًئ٤مش .
( )2ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ (.)281 /2
( )1اعمّمدران اًمً٤مسم٘م٤من.
( )3اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ( )893وُمًٚمؿ سمرىمؿ (.)132
( )4اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ( )1751وُمًٚمؿ سمرىمؿ ( .)348سم٠مـمقل ُمٜمف.
( )5اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ( ،)1753وُمًٚمؿ سمرىمؿ (.)348
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اًمٗم٤مئدة احل٤مدي٦م قمنمة :ذم ىمقًمف ﷺ( :ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدً ا رؾمقل اهلل) إُمر
سم٤مًمِمٝم٤مدشملم.
وهذا ُمِمٝمقر ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م :إذ هبام دظمقل اإلؾمالم.
وم٘مد وردت اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمتقطمٞمد واإلىمرار هب٤م واًمدقمقة إًمٞمٝم٤م واإلقمالم هب٤م ذم ؾمت٦م وصماليـ
ُمقو ًٕم٤م ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمٝم٤م :ﱡﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ

ﱟ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧﱠ[آل قمٛمران.]28 :
ﱠ
ﱞ
واًمًٜم٦م ـم٤مومح٦م سمذيمر اًمِمٝم٤مدشملم واًمدقمقة هل٤م وشمٕمٚمٞمٛمٝم٤م ..وُمٜمٝم٤م هذا احلدي٨م اعمِمٝمقر.
اًمٗم٤مئدة اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة :ذم ىمقًمف ﷺ( :وإىم٤مم اًمّمالة) إُمر سم٤مًمّمالة.
اًمٗم٤مئدة اًمث٤مًمث٦م قمنمة :ذم ىمقًمف ﷺ( :وإيت٤مء اًمزيم٤مة) إُمر سم٠مداء اًمزيم٤مة.
اًمٗم٤مئدة اًمراسمٕم٦م قمنمة :ذم ىمقًمف ﷺ( :وصٞم٤مم رُمْم٤من) إُمر سمّمٞم٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من.
وهذه إريم٤من اًمثالصم٦م وردت يمذًمؽ ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م سم٤مؾمتٗم٤مو٦م .وإٟمام ذيمرهت٤م وٛمـ
اًمٗمقائد ُمـ سم٤مب اًمتٜمٌف ًمألوًمقي٤مت ذم اًمدقمقة واًمتٕمٚمٞمؿ ،ويمٞمػ أن اًمٜمٌل ﷺ يٌدأ هب٤م سمٕمد
اًمتقطمٞمد.
اًمٗم٤مئدة اخل٤مُمً٦م قمنمة :ذم ىمقًمف ﷺ( :وأن شمٕمٓمقا ُمـ اعمٖمٜمؿ اخلٛمس).
وضمقب اخلٛمس ذم اًمٖمٜمٞمٛم٦م ،ىم َّٚم٧م أم يمثرت ،وإن مل يٙمـ اإلُم٤مم ذم اًمني٦م اًمٖم٤مزي٦م.
واخلٛمس يم٤من ًمٚمٜمٌل ﷺ صمؿ يم٤من هي٥م ُمٜمف ٟمٗم ً
ال يمام ذم طمدي٨م قمٛمرو سمـ قمًٌ٦م ،ىم٤مل :صغم
سمٜم٤م رؾمقل اهلل ﷺ إمم ٍ
سمٕمػم ُمـ اعمٖمٜمؿ ،ومٚمام ؾم َّٚمؿ أظمذ وسمر ًة ُمـ ضمٜم٥م اًمٌٕمػم ،صمؿ ىم٤مل« :وٓ حيؾ زم
()2

ُمـ همٜم٤مئٛمٙمؿ ُمثؾ هذا إٓ اخلُٛمس ،واخلُٛمس ُمردو ٌد ومٞمٙمؿش .
اًمٗم٤مئدة اًمً٤مدؾم٦م قمنمة :اًمٜمٝمل قمـ آٟمتٌ٤مذ ذم إواين إرسمع( :احلٜمْتَؿ واًمدُّ سم٤مء واًمٜمَّ٘مػم
واعمُز َّوم٧م).

( )2أظمرضمف أسمقداود ذم ؾمٜمٜمف ( /81 :3سمرىمؿ  )1755وصححف إًمٌ٤مين.
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وهل أن دمٕمؾ ذم اعم٤مء طم ًٌ٤م ُمـ متر أو زسمٞم٥م أو ٟمحقمه٤م ًمٞمحٚمق وينمبٟٕ :مف ُينع ومٞمٝم٤م
اإلؾمٙم٤مر ومٞمّمػم طمرا ًُم٤م ،و مل يٜمف قمـ آٟمتٌ٤مذ ذم أؾم٘مٞم٦م إدم سمؾ أذن ومٞمٝم٤مٕ :هن٤م ًمرىمتٝم٤م ٓ يٌ٘مك
ومٞمٝم٤م اعمًٙمر سمؾ إذا ص٤مر ُمًٙمر أؿم٘مٝم٤م هم٤مًم ًٌ٤م ،صمؿ إن هذا اًمٜمٝمل يم٤من ذم اسمتداء اإلؾمالم صمؿ ٟمًخ.
ىمٚم٧م :ذيمر اًمٜمقوي واسمـ طمجر أن هذا احلٙمؿ ذم هذه إوقمٞم٦م ٟمًخ ،وسح سمف
()2

اًمٌخ٤مري  ،وم٘م٤مل( :سم٤مب شمرظمٞمص اًمٜمٌل ﷺ ذم إوقمٞم٦م واًمٔمروف سمٕمد اًمٜمٝمل) ذيمر ومٞمف مخً٦م
أطم٤مدي٨م:
أوهل٤م :طمدي٨م ضم٤مسمر هنك رؾمقل اهلل ﷺ قمـ اًمٔمروف (وذم رواي٦م :عم٤م هنك اًمٜمٌل ﷺ قمـ
إوقمٞم٦م) ،وم٘م٤مًم٧م إٟمّم٤مر :إٟمف ٓ سمد ًمٜم٤م ُمٜمٝم٤م ىم٤مل ومال إ ًذا .وهق قم٤مم ذم اًمرظمّم٦م.
صم٤مٟمٞمٝم٤م :طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو (ريض اهلل قمٜمٝمام) ىم٤مل :عم٤م هنك اًمٜمٌل ﷺ قمـ إؾم٘مٞم٦م،
ىمٞمؾ ًمٚمٜمٌل ﷺً :مٞمس يمؾ اًمٜم٤مس َيد ؾم٘م٤م ًء َّ
ومرظمص هلؿ ذم اجلر همػم اعمز َّوم٧م .وومٞمف اؾمتثٜم٤مء
اعمز َّوم٧م.
صم٤مًمثٝم٤م :طمدي٨م قمكم ذم اًمٜمٝمل قمـ اًمدسم٤مء واعمز َّوم٧م.
راسمٕمٝم٤م :طمدي٨م قم٤مئِم٦م قمـ إؾمقد ىمٚم٧م :ي٤م أم اعم١مُمٜملم! قمؿ هنك اًمٜمٌل ﷺ أن يٜمتٌذ ومٞمف؟
ىم٤مًم٧م :هن٤مٟم٤م ذم ذًمؽ أهؾ اًمٌٞم٧م أن ٟمٜمتٌذ ذم اًمدسم٤مء واعمزوم٧م.
ظم٤مُمًٝم٤م :طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ أيب أورم ذم اًمٜمٝمل قمـ اجلر إظمي.
ىم٤مل اسمـ طمجر :وفم٤مهر صٜمٞمٕمف أٟمف يرى أن قمٛمقم اًمرظمّم٦م خمّمقص سمام ذيمر ذم
إطم٤مدي٨م إظمرى ،وهل ُمً٠مًم٦م ظمالف :ومذه٥م ُم٤مًمؽ إمم ُم٤م دل قمٚمٞمف صٜمٞمع اًمٌخ٤مري .وىم٤مل
اًمِم٤موم ٕمل واًمثقري واسمـ طمٌٞم٥م ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م :يٙمره ذًمؽ وٓ حيرم .وىم٤مل ؾم٤مئر اًمٙمقومٞملم :يٌ٤مح.
وقمـ أمحد روايت٤من.
وىمد أؾمٜمد اًمٓمؼمي قمـ قمٛمر ُم٤م ي١ميد ىمقل ُم٤مًمؽ ،وهق ىمقًمف( :إلن أذب ُمـ ىمٛم٘مؿ حمٛمك
ومٞمحرق ُم٤م أطمرق ويٌ٘مل ُم٤م أسم٘مك أطم٥م إ ّزم ُمـ أن أذب ٟمٌٞمذ اجلر).
وقمـ اسمـ قمٌ٤مس ٓ( :ينمب ٟمٌٞمذ اجلر وًمق يم٤من أطمغم ُمـ اًمٕمًؾ).
( )2أظمرضمٝم٤م اًمٌخ٤مري يمت٤مب إذسم٦م ( /1213 :5إطم٤مدي٨م .)5174 - 5172
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وأؾمٜمد اًمٜمٝمل قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م.
()2

ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل  :اًمٜمٝمل قمـ إوقمٞم٦م إٟمام يم٤من ىمٓم ًٕم٤م ًمٚمذريٕم٦م ،ومٚمام ىم٤مًمقاٟ ٓ :مجد سمدً ا ُمـ
آٟمتٌ٤مذ ذم إوقمٞم٦م ،ىم٤مل( :اٟمتٌذوا ويمؾ ُمًٙمر طمرام) .وهٙمذا احلٙمؿ ذم يمؾ رء هنل قمٜمف
سمٛمٕمٜمك اًمٜمٔمر إمم همػمه ،وم٢مٟمف يً٘مط ًمٚميورة يم٤مًمٜمٝمل قمـ اجلٚمقس ذم اًمٓمرىم٤مت ،ومٚمام ىم٤مًمقا ٓ :سمد
ًمٜم٤م ُمٜمٝم٤م ،ىم٤مل( :وم٠مقمٓمقا اًمٓمريؼ طم٘مٝم٤م).
وىم٤مل اخلٓم٤ميب :ذه٥م اجلٛمٝمقر إمم أن اًمٜمٝمل إٟمام يم٤من أوًٓ صمؿ ٟمًخ ،وذه٥م مج٤مقم٦م إمم أن
اًمٜمٝمل قمـ آٟمتٌ٤مذ ذم هذه إوقمٞم٦م سم٤مق ُمٜمٝمؿ :اسمـ قمٛمر واسمـ قمٌ٤مس ،وسمف ىم٤مل ُم٤مًمؽ وأمحد
وإؾمح٤مق يمذا أـمٚمؼ .ىم٤مل :وإول أصح.
واعمٕمٜمك ذم اًمٜمٝمل :أن اًمٕمٝمد سم٢مسم٤مطم٦م اخلٛمر يم٤من ىمري ًٌ٤م ومٚمام اؿمتٝمر اًمتحريؿ أسمٞمح هلؿ آٟمتٌ٤مذ
ذم يمؾ وقم٤مء سمنمط شمرك ذب اعمًٙمر ،ويم٠من ُمـ ذه٥م إمم اؾمتٛمرار اًمٜمٝمل مل يٌٚمٖمف اًمٜم٤مؾمخ.
وىم٤مل احل٤مزُمل :عمـ ٟمٍم ىمقل ُم٤مًمؽ أن ي٘مقل ورد اًمٜمٝمل قمـ اًمٔمروف يمٚمٝم٤م صمؿ ٟمًخ ُمٜمٝم٤م
فمروف إ ُدم واجلرار همػم اعمز َّومت٦م ،واؾمتٛمر ُم٤م قمداه٤م قمغم اعمٜمع صمؿ شمٕم٘م٥م ذًمؽ سمام ورد ُمـ
()1

اًمتٍميح ذم طمدي٨م سمريدة قمٜمد ُمًٚمؿ  ،وًمٗمٔمف( :هنٞمتُٙمؿ قمـ إذسم٦م إٓ ذم فمروف إ ُدم،
ُمًٙمرا).
وم٤مذسمقا ذم يمؾ وقم٤مء همػم أن ٓ شمنمسمقا
ً
ىم٤مل :وـمريؼ اجلٛمع أن ي٘م٤مل :عم٤م وىمع اًمٜمٝمل قم٤م ًُم٤م ؿمٙمقا إًمٞمف احل٤مضم٦م ومرظمص هلؿ ذم
فمروف إدم ،صمؿ ؿمٙمقا إًمٞمف أن يمٚمٝمؿ ٓ َيد ذًمؽَّ ،
ومرظمص هلؿ ذم اًمٔمروف يمٚمٝم٤م.
ىم٤مل :وُمٕمٜمك اًمٜمٝمل قمـ آٟمتٌ٤مذ ذم هذه إوقمٞم٦م سمخّمقصٝم٤مٟٕ :مف ينع ومٞمٝم٤م اإلؾمٙم٤مر
ومرسمام ذب ُمٜمٝم٤م ُمـ ٓ يِمٕمر سمذًمؽ صمؿ صمٌت٧م اًمرظمّم٦م ذم آٟمتٌ٤مذ ذم يمؾ وقم٤مء ُمع اًمٜمٝمك قمـ
()3

ذب يمؾ ُمًٙمر  .اهـ اًمٜم٘مؾ ُمـ "اًمٗمتح".

( )2ذح اًمٌخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل (.)56 /6
( )1اًمّمحٞمح سمرىمؿ (.)977
( )3ومتح اًمٌ٤مري (.)58 :22
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اًمٗم٤مئدة اًمً٤مسمٕم٦م قمنمة :ومٞمف أٟمف يم٤من ﷺ ُيٕمٚمؿ يمؾ ىمقم ُم٤م هبؿ احل٤مضم٦م إًمٞمف ،وُم٤م اخلقف
قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ىمٌٚمف أؿمد.
ومٙم٤من وومد قمٌد اًم٘مٞمس ُُي٤مف ُمٜمٝمؿ اًمٖمٚمقل ذم اًمٗملء ،ويم٤مٟمقا يٙمثرون آٟمتٌ٤مذ ذم هذه
ومٕمرومٝمؿ ُم٤م هبؿ احل٤مضم٦م إًمٞمف ،وُم٤م ُيِمك ُمٜمٝمؿ ُمقاىمٕمتف ،وشمرك همػم ذًمؽ مم٤م ىمد يمثر وومِم٤م
إوقمٞم٦مَّ ،
قمٜمدهؿ.
ىم٤مل اًمٜمقوي( :ذيمر إوقمٞم٦م ذم طمدي٨م وومد قمٌد اًم٘مٞمس وهمػم ذًمؽ ذم همػممه٤م ،وم٘م٤مل
اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض وهمػمه -رمحٝمؿ اهلل -ذًمؽ سمحً٥م ُم٤م ُيص اًمً٤مئؾ ويٕمٜمٞمف .واهلل أقمٚمؿ وأُم٤م
()2

ىمقًمف ﷺ) .
اًمث٤مُمٜم٦م قمنمة :ومٞمف دًمٞمؾ قمغم قمدم يمراه٦م ىمقل رُمْم٤من ُمـ همػم شم٘مٞمٞمد سم٤مًمِمٝمر.
()1

ىم٤مل اًمٜمقوي :وأُم٤م ىمقًمف ﷺ" :وشمّمقم رُمْم٤من" ومٗمٞمف طمج٦م عمذه٥م اجلامهػم وهق
اعمخت٤مر .اًمّمقاب :أٟمف ٓ يمراه٦م ذم ىمقل رُمْم٤من ُمـ همػم شم٘مٞمٞمد سم٤مًمِمٝمر ظمال ًوم٤م عمـ يمرهف .
()3

اًمٗم٤مئدة اًمت٤مؾمٕم٦م قمنمة :ومٞمف أٟمف ٓ قمٞم٥م قمغم اًمٓم٤مًم٥م ًمٚمٕمٚمقم أو اعمًتٗمتل أن ي٘مقل ًمٚمٕم٤ممل:
أووح زم اجلقاب ،وٟمحق هذه اًمٕمٌ٤مرة.
اًمٗم٤مئدة اًمٕمنمون :ومٞمف ٟمدب اًمٕم٤ممل إمم إيمرام اًمٗم٤موؾ.
هذا ُمـ ىمقًمف "ُمرطم ًٌ٤م سم٤مًمقومد" .وُمـ إضم٤مزشمف ًمٚمقومقد .ومٗمل طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس قمـ وصٞم٦م
يمٜم٧م ُأضمٞمزهؿش .
اًمٜمٌل ﷺ ،ىم٤مل :وأوص قمٜمد ُمقشمف سمثالث« :
وأضمٞمزوا اًمقومد سمٜمحق ُم٤م ُ
ُ
()4

اًمٗم٤مئدة احل٤مدي٦م واًمٕمنمون :ومٞمف أن اًمثٜم٤مء قمغم اإلٟمً٤من ذم وضمٝمف ٓ يٙمره ،إذا مل ُيػ ومٞمف
سم٢مقمج٤مب وٟمحقه.
هذا ً
أظمذا ُمـ ىمقًمف ٕؿم٩م قمٌد اًم٘مٞمس( :إن ومٞمؽ ظمّمٚمتلم حيٌٝمام اهلل :احلٚمؿ ،وإٟم٤مة).
( )2ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ( ،)274 :2واٟمٔمر اعمٕمٚمؿ ًمٕمٞم٤مض ( ، )22 /1واًمٙمقصمر اجل٤مري ًمٚمٙمقراين ( ،)87 /2و يمقصمر اعمٕم٤مين
ًمٚمِمٜم٘مٞمٓمل (.)128 /21
( )1ىمٓمٕم٦م ُمـ طمدي٨م ضمؼميؾ .أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( /29 :2سمرىمؿ  ،)52وُمًٚمؿ ( /36 :2سمرىمؿ.)2
( )3ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ( ،)236/2واٟمٔمر شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم اًمٙمقايم٥م اًمدراري (.)83 /9
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( /69 :4سمرىمؿ  ،)3253وُمًٚمؿ ( /2157 :3سمرىمؿ.)2637
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اًمٗم٤مئدة اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٕمنمون :ومٞمف دًمٞمؾ قمغم أن اإليامن واإلؾمالم سمٛمٕمٜمك واطمدٟٕ :مف ومن
اإلؾمالم سم٠مٟمف (سمٜمل قمغم مخس) وهل اعمً٤مئؾ اعمذيمقرة هٜم٤م ؾمقى احل٩م ،وًمٕمدم ذيمره شمقضمٞمف ومٞمام
ؾمٌؼ.
اًمٗم٤مئدة اًمث٤مًمث٦م واًمٕمنمون :أن اإليامن واىمع قمغم إقمامل ،أٓ شمرى أٟمف أوىمع اؾمؿ اإليامن
قمغم اإلىمرار سمِمٝم٤مدة اًمتقطمٞمد ،وقمغم إىم٤مم اًمّمالة ،وإيت٤مء اًمزيم٤مة ،وصٞم٤مم رُمْم٤من ،وأداء اخلٛمس،
قمغم ظمالف ىمقل اعمرضمئ٦م.
ىمٚم٧م :إقمامل شمدظمؾ ذم ُمًٛمك اإليامنٕ :ن زي٤مدة اإليامن وٟم٘مّم٤مٟمف ٓ شمٙمقن إٓ سم٤مٕقمامل
ُمع آقمت٘م٤مد سم٤مًم٘مٚم٥م واًمٚمً٤من.
وىمد ظم٤مًمػ ذم ذًمؽ اعمرضمئ٦م وم٘م٤مًمقا :إن إقمامل ٓ شمدظمؾ ذم ُمًٛمك اإليامن واإليامن ٓ
يزيد وٓ يٜم٘مص ،وهؿ قمغم صمالصم٦م أصٜم٤مف يمام ذيمر اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:
ومّمٜمػ ىم٤مل اإليامن جمرد ُم٤م ذم اًم٘مٚم٥م.
واًمّمٜمػ اًمث٤مين ىم٤مل :اإليامن هق جمرد ىمقل اًمٚمً٤من.
()2

واًمّمٜمػ اًمث٤مًم٨م ىم٤مل :اإليامن شمّمديؼ اًم٘مٚم٥م وىمقل اًمٚمً٤من .
ىم٤مل اسمـ رضم٥م( :اعمتٙمٚمٛمقن قمٜمدهؿ أن إقمامل ٓ شمدظمؾ ذم اإليامن وشمدظمؾ ذم
اإلؾمالم).
وأُم٤م أصح٤مسمٜم٤م وهمػمهؿ ُمـ أهؾ احلدي٨م ومٕمٜمدهؿ أن إقمامل شمدظمؾ ذم اإليامن ُمع
اظمتالومٝمؿ ذم دظمقهل٤م اإلؾمالم :ومٚمٝمذا ىم٤مل يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء :إن اإلؾمالم واإليامن ختتٚمػ دًٓمتٝمام
سم٤مإلومراد وآىمؽمان ،وم٢من أومرد أطمدمه٤م دظمؾ أظمر ومٞمف ،وإن ىمرن سمٞمٜمٝمام يم٤مٟم٤م ؿمٞمئلم طمٞمٜمئذ.
وهبذا َيٛمع سملم طمدي٨م ؾم١مال ضمؼميؾ قمـ اًمًالم واإليامن ومٗمرق اًمٜمٌل ﷺ سمٞمٜمٝمام وسملم
طمدي٨م وومد قمٌد اًم٘مٞمس ،طمٞم٨م ومن ومٞمف اًمٜمٌل ﷺ اإليامن اعمٜمٗمرد سمام ومن سمف اإليامن اعم٘مرون ذم
طمدي٨م ضمؼميؾ.

( )2اٟمٔمر جمٛمقع ومت٤موى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م ( ،)295/7وُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم ًمألؿمٕمري ( ،)123/2واعمٚمؾ واًمٜمحؾ ًمٚمِمٝمرؾمت٤مين
( ،)232 -225/2واقمت٘م٤مدات ومرق اعمًٚمٛملم واعمنميملم ًمٚمرازي (ص.)227
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وىمد طمٙمك هذا اًم٘مقل أسمق سمٙمر اإلؾمامقمٞمكم قمـ يمثػم ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ،وروي قمـ
أيب سمٙمر سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ُم٤م يدل قمٚمٞمف ،وهق أىمرب إىمقال ذم هذه اعمً٠مًم٦م وأؿمٌٝمٝم٤م سم٤مًمٜمّمقص واهلل
()2

أقمٚمؿ) .
اًمٗم٤مئدة اًمراسمٕم٦م واًمٕمنمون :ومٞمف أن إقمامل اًمّم٤محل٦م إذا ىمٌٚم٧م شمدظمؾ ص٤مطمٌٝم٤م اجلٜم٦م.
ومٛمرٟم٤م ٍ
ٍ
ُ
وٟمدظمؾ سمف اجلٜم٦م).
ومّمؾ ٟمُخؼم سمف ُمـ وراءٟم٤م
سم٠مُمر
هذا ُمٗمٝمقم وٛمٜمً٤مُ :مـ ىمقهلؿُ ( :
وٕن اًمٜمٌل ﷺ مل يٙمٚمٗمٝمؿ سم٠ميمثر مم٤م ذيمر ،وهبذا شمؿ إؾمالُمٝمؿ وإيامهنؿ وأضمرهؿ قمغم اهلل يمام وقمد.
اًمٗم٤مئدة اخل٤مُمً٦م واًمٕمنمون :أٟمف ُيٌدأ سم٤مًمً١مال قمـ إهؿ.
وذًمؽ ُمـ ىمقًمف( :وؾم٠مًمقه قمـ إذسم٦م).
اًمٗم٤مئدة اًمً٤مدؾم٦م واًمٕمنمون :ومٞمف دًمٞمؾ قمغم اًمٕمذر قمٜمد اًمٕمجز قمـ شمقومٞم٦م احلؼ واضم ًٌ٤م أو
()1

ُمٜمدو ًسم٤م ىم٤مًمف اسمـ أيب مجرة .
اًمٗم٤مئدة اًمً٤مسمٕم٦م واًمٕمنمون :ومٞمف آقمتامد قمغم أظمٌ٤مر أطم٤مدً :م٘مقًمف( :وأظمؼموا هبـ َُم ْـ
وراءيمُؿ).
ورا َءيمُؿ) (سمٗمتح َُمـ ،وهل ُمقصقًم٦م) يِمٛمؾ ُمـ ضم٤مؤوا ُمـ قمٜمدهؿ وهذا سم٤مقمتٌ٤مر
وىمقًمفَ ( :
اعمٙم٤من ،ويِمٛمؾ ُمـ حيدث هلؿ ُمـ إوٓد وهمػمهؿ وهذا سم٤مقمتٌ٤مر اًمزُم٤من ومٞمحتٛمؾ إقمامهل٤م ذم
()3

اعمٕمٜمٞملم ُمٕم٤م طم٘مٞم٘م٦م وجم٤مزا .واؾمتٜمٌط ُمٜمف اًمٌخ٤مري آقمتامد قمغم أظمٌ٤مر أطم٤مد  .اهـ.

( )2ومتح اًمٌ٤مري ٓسمـ رضم٥م ( ،)219 /2واٟمٔمر اًمًٜم٦م ًمٚمخالل (ص ،)2283 - 2273وشمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة ًمٚمٛمروزي (/ 1
.)527 - 526
( )1قمٛمدة اًم٘م٤مرئ ًمٚمٕمٞمٜمل (.)322 /2
( )3خلّم٧م هذه اًمٗمقائد ُمـ ذوح :اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ ( ،)288-282 /2وذح اسمـ سمٓم٤مل قمغم اًمٌخ٤مري (/2
 228ـ  ،)157 /5( ،)253 /1( ،)267 /2( ،)229واًمٙمقايم٥م اًمدراري ًمٚمٙمرُم٤مين ( ،)122 /2واًمالُمع اًمّمٌٞمح
ًمٚمؼمُم٤موي ( ،)328 -322/2ومتح اًمٌ٤مري ٓسمـ طمجر ( 232 /2ـ  ،)235وقمٛمدة اًم٘م٤مري ًمٚمٕمٞمٜمل ( ،)322 /2وإرؿم٤مد
اًمً٤مري ًمٚم٘مًٓمالين ( ،)247 /2وُمٜمح٦م اًمٌ٤مري ًمزيمري٤م إٟمّم٤مري ( )247 /2وهمػمه٤م ُمـ اًمنموح قمغم صحٞمح
اًمٌخ٤مري.
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اًمٗم٤مئدة اًمث٤مُمٜم٦م واًمٕمنمون :هنٞمف قمـ هذه إوقمٞم٦م يدظمؾ ذم سمٞم٤من أؾمٌ٤مب احلدي٨م ،وهق
()2

ٟمقع ُمٝمؿ ُمـ أٟمقاقمف صٜمػ ومٞمف "اًمًٞمقـمل" و"احلًٞمٜمل"  :ومًٌ٥م اًمٜمٝمل ؾم١مال وومد قمٌد
اًم٘مٞمس قمـ هذه إؾم٘مٞم٦م.


( )2اًمٌٞم٤من وًمتٕمريػ رىمؿ (.)5
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اخلــامتــ١
سمٕمد محد اهلل شمٕم٤ممم وقمقٟمف وشمقومٞم٘مف شمؿ اًمٙمالم قمغم طمدي٨م أيب مجرة قمـ اسمـ قمٌ٤مس،
وخترَيف وذيمر اظمتالف ـمرىمف وأًمٗم٤مفمف ،وذطمف سم٤مظمتّم٤مر ،وىمد فمٝمر زم ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م طمقًمف ُم٤م
ي٠ميت:
.2

أن هذا احلدي٨م ُمداره قمـ اسمـ قمٌ٤مس قمغم رواي٦م أيب مجرة ٟمٍم سمـ قمٛمران اًمْمٌٕمل وهق
أطمد اًمث٘م٤مت إصمٌ٤مت ُمـ اًمت٤مسمٕملم ،وهق ذم طمٙمؿ اعمتقاشمر قمٜمف :إذ رواه قمٜمف قمنمة ُمـ
صم٘م٤مت أصح٤مسمف.

.1

أن رواي٤مت هذا احلدي٨م خمرضم٦م ذم دواويـ اإلؾمالم اعمختٚمٗم٦م ُمـ صح٤مح ،وؾمٜمـ،
وُمً٤مٟمٞمد ،وهمػمه٤م.

.3

أن سمٕمض رواي٤مت احلدي٨م ومٞمٝم٤م زي٤مدات شمٗمًػمي٦م ُمٝمٛم٦م ،أوم٤مدت ذم ومٝمؿ ُمٕمٜمك احلدي٨م
واعمراد سم٠مًمٗم٤مفمف ،ورومٕم٧م سمٕمض اإلؿمٙم٤مٓت اًمقاردة ،سمٞمٜمتٝم٤م ذم حمٚمٝم٤م.

.4

أن سمٕمض اًمرواي٤مت ومٞمٝم٤م اظمتالف وقمٚمؾ ُمرده خلٓم٠م اًمرواة ،وىمد سمٞمٜم٧م ذًمؽ ذم حمٚمف.

 .5اؿمتامل احلدي٨م قمغم ومقائد شمرسمقي٦م ،وقم٘مدي٦م ،ووم٘مٝمٞم٦م خمتٚمٗم٦م.
.6

أن احلدي٨م ورد ًمف ُمت٤مسمٕم٦م شم٤مُم٦م ُمـ ـمريؼ آظمر ُمـ رواي٦م ىمت٤مدة قمـ قمٙمرُم٦م وؾمٕمٞمد سمـ
اعمًٞم٥م قمـ اسمـ قمٌ٤مس ،وًمٙمٜمف همري٥م ،وورد ًمف ؿم٤مهد صحٞمح ُمـ رواي٦م أيب ٟمية قمـ
خمرج ذم صحٞمح ُمًٚمؿ.
أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ،وهق َّ

.7

أن ىمّم٦م اًمقومد وردت قمغم ؾمٌٞمؾ اإلؿم٤مرة قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م آظمريـ ،ومٌٚمغ جمٛمقع
ُمـ وىمٗم٧م قمٚمٞمف قمنمة سمام ومٞمٝمؿ رواي٦م اسمـ قمٌ٤مس ،وأيب ؾمٕمٞمد ــ ريض اهلل قمـ اجلٛمٞمع ـــ
وهذا طمد اًمتقاشمر قمٜمد اًمٌٕمض( .واهلل أقمٚمؿ).
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املصادز ٚاملساجع
 .2إرؿم٤مد اًمً٤مري ًمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مريبٕ ،يب اًمٕمٌ٤مس ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد
اًم٘مًٓمالين (913هـ) ،اعمٓمٌٕم٦م اًمٙمؼمى إُمػمي٦مُ ،مٍم ،ط  2313( 7هـ).
 .1اقمت٘م٤مدات ومرق اعمًٚمٛملم واعمنميملمٕ ،يب قمٌد اهلل ومخر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٛمر اًمرازي
(626هـ) ،ت :قمكم ؾم٤مُمل اًمٜمِم٤مر ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـ سمػموت.
.3

أقمالم احلدي٨م ذم ذح صحٞمح اًمٌخ٤مريً ،مٚمح٤مومظ أيب ؾمٚمٞمامن اخلٓم٤ميب (388هـ)،
حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ ؾمٕمدُ ،مٓمٌققم٤مت ُمريمز إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل ،ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى،
اًمٓمٌٕم٦م إومم2429( ،هـ).

 .4إيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد صحٞمح ُمًٚمؿً ،مٚم٘م٤ميض أيب اًمٗمْمؾ قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك اًمٞمحّمٌل
(544هـ) ،ت :اًمديمتقر /حيٞمك إؾمامقمٞمؾ ،اًمٜم٤مذ :دار اًمقوم٤مء ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع،
ُمٍم ،ط 2429( 2هـ2998 -م)
 .5أطم٤مد واعمث٤مينٕ ،يب سمٙمر أمحد سمـ قمٛمرو سمـ أيب قم٤مصؿ اًمِمٞمٌ٤مين (187هـ) ،ت :د .سم٤مؾمؿ
ومٞمّمؾ اجلقاسمرة ،دار اًمراي٦م ـ اًمري٤مض ،ط 2422( 2هـ2992 -م).
اًمـٛمخت٤مرة مم٤م مل ُيرضمف اًمٌخ٤مري
اًمـٛمًتخرج ُمـ إطم٤مدي٨م ُ
 .6إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة أو ُ
هلل حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد اعم٘مدد
وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمامً ،مإلُم٤مم :وٞم٤مء اًمديـ أيب قمٌدا َّ
(643هـ) ،ت :قمٌد اعمٚمؽ سمـ دهٞمش ،م .اًمٜمٝمْم٦م احلديث٦م ـ ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ،ط2423( 2هـ
2993م). .7آؾمتذيم٤مر عمذاه٥م وم٘مٝم٤مء إُمّم٤مر وقمٚمامء إىمٓم٤مر ومٞمام شمْمٛمٜمف اعمقـم٠م ُمـ ُمٕم٤مين اًمرأي
وأصم٤مرً ،مٚمح٤مومظ :أيب قمٛمر سمـ قمٌداًمؼم اًمٜمٛمػمي اًم٘مرـمٌل (463هـ) ،ت :قمٌد اعمٕمٓمل
ىمٚمٕمجلُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2423( ،هـ2993 -م).
 .8إذسم٦مً ،مإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ (142هـ) ت :قمٌداهللَّ سمـ طمج٤مج ،دار اجلٞمؾ ـ سمػموت،
م .اًمؽماث اإلؾمالُمل -اًم٘م٤مهرة ،ط 2425( 1هـ 2995-م).
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 .9آقمتٌ٤مر ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ُمـ أصم٤مرٕ ،يب سمٙمر حمٛمد سمـ ُمقؾمك سمـ قمثامن احل٤مزُمل
اهلٛمداين (584هـ) ،دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م  -طمٞمدر آسم٤مد ،اًمديمـ ط ـ 2359( ،1هـ).
هراس ،دار
 .22إُمقالً ،مإلُم٤مم أيب ُقمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالَّم (114هـ) ،ت :حمٛمد ظمٚمٞمؾ َّ
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـ سمػموت ،ط ـ 2426( 2هـ 2986-م).
 .22اإليامنً ،مإلُم٤مم حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ُمٜمده (395هـ) ،ت :قمكم ٟم٤مس وم٘مٞمٝملُ ،م١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م ،ط ـ 2426( 1هـ2985 ،م).
 .21اًمٌ٤مقم٨م احلثٞم٨م ذح اظمتّم٤مر قمٚمقم احلدي٨مٓ ،سمـ يمثػم (774هـ) ذطمف اًمٕمالُم٦م :أمحد
حمٛمد ؿم٤ميمر ،ت :قمكم سمـ طمًـ سمـ قمٌد احلٛمٞمد احلٚمٌل ،دار اًمٕم٤مصٛم٦م ـ اًمري٤مض ،ط ـ 2
(2425هـ).
 .23اًمٌٞم٤من واًمتٕمريػ ذم أؾمٌ٤مب ورود احلدي٨م اًمنميػً ،مؼمه٤من اًمديـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ
حمٛمد اسمـ احلًٞمٜمل (2212هـ) ،شمـ .ؾمٞمػ اًمديـ اًمٙم٤مشم٥م ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ـ سمػموت.
 .24اًمت٤مريخٓ ،سمـ ُمٕملم (133هـ) حت٘مٞمؼ :د .أمحد حمٛمد ٟمقر ؾمٞمػ ،ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد
اًمٕمزيزُ ،مريمز اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ،يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م ـ ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ،دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث ـ دُمِمؼ،
ط ـ 2399( 2هـ 2979 -م).
 .25اجل٤مُمع اًمّمحٞمحً ،مإلُم٤مم اًمٌخ٤مري (156هـ) ،ت :دُ .مّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م ،دار اسمـ يمثػم،
اًمٞمامُم٦م – سمػموت ،ط  2427( 1هـ2987 ،م).
 .26اجلرح واًمتٕمديؾٕ ،يب حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي (317هـ) ،جمٚمس دائرة
اعمٕم٤مرف سمحٞمدر آسم٤مد اًمديمـ اهلٜمد ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.
 .27اًمًٜمـ اًمٙمؼمىٕ ،يب سمٙمر أمحد سمـ احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل ( 458هـ) ،ت :حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر
قمٓم٤م ،دار اًمٌ٤مزُ ،مٙم٦م اعمٙمرُم٦م ،ط 2424( 2هـ2994 ،م).
 .28اًمًٜمـ اًمٙمؼمىٕ ،يب قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم اًمٜمً٤مئل (323هـ) ،ت :طمًـ
قمٌد اعمٜمٕمؿ ؿمٚمٌل ،أذف قمٚمٞمف :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ،ىمدم ًمف :قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ
اًمؽميملُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  -سمػموت ،ط  2412( 2هـ 1222 -م).
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 .29اًمًٜم٦مٕ ،يب سمٙمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ه٤مرون اخلَ َّالل (322هـ) ،ت :د .قمٓمٞم٦م اًمزهراين ،دار
اًمراي٦م ،اًمري٤مض ،ط 2422( 2هـ 2989 -م).
 .12اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ،عمحٛمد سمـ ؾمٕمد اًمٌٍمي اًمزهري (132هـ) ،دار ص٤مدر ـ سمػموت.
 .12اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤ملٕ ،يب قمٌد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ (142هـ) "رواي٦م اسمٜمف قمٌد
اهلل" ،ت :ويص اهلل سمـ حمٛمد قمٌ٤مس ،دار اخل٤مين ،اًمري٤مض ،ط.ت 2411( 1هـ-
1222م).
 .11اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطً ،مٚمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموزسم٤مدي (827هـ)ُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ـ
سمػموت.
 .13اًمٙمقايم٥م اًمدراري ذم ذح صحٞمح اًمٌخ٤مريً ،مٚمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ يقؾمػ
اًمٙمرُم٤مين (786هـ) ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت ًمٌٜم٤من ،ط2356( 2هـ -
2937م) .ط 2422( 1هـ 2982 -م).
 .14اًمٙمقصمر اجل٤مري إمم ري٤مض أطم٤مدي٨م اًمٌخ٤مريٕ ،محد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمثامن اًمٙمقراين
(893هـ) ،ت :اًمِمٞمخ :أمحد قمزو قمٜم٤مي٦م ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت ،ط 2
(2419هـ1228 -م).
 .15اًمالُمع اًمّمٌٞمح سمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمحً ،مِمٛمس ،أيب قمٌداهلل حمٛمد سمـ قمٌد اًمدائؿ اًمديـ
اًمؼمُم٤موي ( 832هـ) ،حت٘مٞمؼ ودراؾم٦م :جلٜم٦م خمتّم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم سم٢مذافٟ :مقر اًمديـ
ِْ
ـم٤مًم٥م ،دار اًمٜمقادر ،ؾمقري٤م ،ط  2433( 2هـ 1221 -م).
 .16اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿٕ ،يب احلًـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾمٞمده اعمرد (458هـ) ،ت:
قمٌد احلٛمٞمد اهلٜمداوي ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـ سمػموت ،ط 1222( 2م).
 .17اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلمً ،مٚمح٤مومظ أيب قمٌد اهللَّ حمٛمد سمـ قمٌد اهللَّ احل٤ميمؿ اًمٜمٞمً٤مسمقري
(425هـ) ،تُ :مّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-سمػموت ،ط 2422( 2هـ
2992-م).
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 .18اعمًٜمد اعمًتخرج قمغم صحٞمح اإلُم٤مم ُمًٚمؿٕ ،يب ٟمُٕمٞمؿ أمحد سمـ قمٌد اهللَّ سمـ أمحد
إصٌٝم٤مين (432هـ) ،ت :حمٛمد طمًـ اًمِم٤مومٕمل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـ سمػموت ،ط 2
(2427هـ 2996 -م).
 .19اعمًُٜمدً ،مإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞمٌ٤مين (142هـ) ،ت :ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط وزُمالءه،
ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت ،ط .2
 .32اعمّمٜمػً ،مٚمح٤مومظ اًمٙمٌػم قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم اًمّمٜمٕم٤مين (122هـ) ،ت :طمٌٞم٥م اًمرمحـ
إقمٔمٛمل ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ـ سمػموت ،ط 2423( ،3هـ 2983 -م).
 .32اعمّمٜمػً ،مإلُم٤مم احل٤مومظ أيب سمٙمر قمٌد اهللَّ سمـ حمٛمد سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م (135هـ) ،ت :يمامل
يقؾمػ احلقت ،دار اًمت٤مج ـ سمػموت ،ط 2429( 2هـ ـ 2989م).
 .31اعمٓمٚمع قمغم أًمٗم٤مظ اعم٘مٜمع ،حمٛمد سمـ أيب اًمٗمتح سمـ أيب اًمٗمْمؾ اًمٌٕمكم (729هـ) ،شمـ .حمٛمقد
إرٟم٤مؤوط وي٤مؾملم حمٛمقد اخلٓمٞم٥مُ ،مٙمتٌ٦م اًمًقادي ًمٚمتقزيع ،ط 2413( 2هـ-
1223م).
ِ
حمٛمد طمًـ ذاب ،دار اًم٘مٚمؿ ـ
 .33اعمٕم٤ممل إصمػمة ذم اًمًٜم٦م واًمًػمة ،إقمداد وشمّمٜمٞمػ حمٛمد
دُمِمؼ ،اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م ـ سمػموت ،ط 2422( 2هـ2992-م).
 .34اعمٕمجؿ اًمٙمٌػمٕ ،يب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماين (362هـ) ،ت :محدي قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل ،ط .1
 .35اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿٕ ،يب اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٛمر اًم٘مرـمٌل ،حت٘مٞمؼ :حمل
اًمديـ دي٥م ُمًتق وزُمالئف ،دار اسمـ يمثػم دُمِمؼ ،دار اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م ،دُمِمؼ.
هلل
 .36اعمُٜمت٘مكٕ ،يب حمٛمد قمٌد اهلل سمـ قمكم اجل٤مرود اًمٜمٞمً٤مسمقري (327هـ) ،ت :اًمًٞمد قمٌدا َّ
ه٤مؿمؿ اًمٞمامين اعمدين ،طمدي٨م أيم٤مدُمل ـ ٟمِم٤مط آسم٤مد ـ سم٤ميمًت٤من ،ط 2423( 2هـ2983-م).
 .37اعمٗمّمؾ رم شم٤مريخ اًمٕمرب ىمٌؾ اإلؾمالمً ،مٚمديمتقر ضمقاد قمكم (2428هـ) ،دار اًمً٤مىمل،
ط2411( 4هـ1222 /م).
 .38اعمٚمؾ واًمٜمحؾٕ ،يب اًمٗمتح حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ سمـ أسمك سمٙمر أمحد اًمِمٝمرؾمت٤مين (548هـ)،
ُم١مؾمً٦م احلٚمٌل.
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 .39اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مجٕ ،يب زيمري٤م حيل سمـ ذف اًمٜمقوي (676هـ)،
سمتّمحٞمح :حمٛمد حمٛمد قمٌد اًمٚمٓمٞمػ ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث2391( ،هـ).
 .42اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمرً ،مإلُم٤مم جمداًمديـ اعمٌ٤مرك سمـ حمٛمد سمـ إصمػم (626هـ)،
ت :ـم٤مهر اًمزواوي ـ حمٛمقد اًمٓمٜم٤مطمل ،م .اإلؾمالُمٞم٦م ـ اًم٘م٤مهرة( ،سمٕمد 2385هـ-
2965م).
 .42أٟمً٤مب إذافً ،مإلُم٤مم أمحد سمـ حيٞمك سمـ ضم٤مسمر اًمٌالذري (179هـ) ،شمـ .د .ؾمٝمٞمؾ
زيم٤مر ،ود .ري٤مض زريمكم ،دار اًمٗمٙمر ،سمػموت ،ط ـ إومم (2427هـ2996-م).
 .41شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس ،عمحٛمد ُمرشم٣م احلًٞمٜمل اًمزسمٞمدي ( ،)2125دار
اهلداي٦م.
 .43شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼً ،مٚمح٤مومظ أيب اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ احلًـ سمـ هٌ٦م اهللَّ اسمـ قمً٤ميمر
(572هـ) ،ت :حم٥م اًمديـ قمٛمر سمـ همراُم٦م اًمٕمٛمروي ،دار اًمٗمٙمر ـ سمػموت ،ط2
(2425هـ2995-م).
 .44شمٌّمػم اعمٜمتٌف سمتحرير اعمِمتٌفٕ ،يب اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (851هـ)،
شمـ .حمٛمد قمكم اًمٜمج٤مرُ ،مراضمٕم٦م :قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت.
 .45شمدري٥م اًمراوي ذم ذح شم٘مري٥م اًمٜمقاوي ،جلالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل
(922هـ) ،طم٘م٘مف :أسمق ىمتٞمٌ٦م ٟمٔمر حمٛمد اًمٗم٤مري٤ميب ،دار ـمٞمٌ٦م.
 .46شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالةٕ ،يب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ٟمٍم سمـ احلج٤مج اعمَ ْر َو ِزي (194هـ) ،ت :د.
قمٌد اًمرمحـ قمٌد اجلٌ٤مر اًمٗمريقائلُ ،مٙمتٌ٦م اًمدار -اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،ط 2426( 2هـ).
 .47شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥مً ،مٚمح٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (851هـ) ،ت :حمٛمد قمقاُم٦م ،دار اسمـ
طمزم ،ودار اًمقراق ـ سمػموت ،ط 2412( 2هـ2999-م).
 .48هتذي٥م اًمتٝمذي٥مٓ ،سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل (851هـ)،
دار اًمٗمٙمر -سمػموت ،ط 2424( 2هـ2984-م).
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 .49هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملٕ ،يب احلج٤مج مج٤مل اًمديـ يقؾمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ اعمزي
(741هـ) ،ت :د .سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروفُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  -سمػموت ،ط 2422( 2هـ -
2982م).
 .52شمقضمٞمف اًمٜمٔمر إمم أصقل إصمرً ،مٚمِمٞمخ ـم٤مهر سمـ أمحد اجلزائري (2338هـ) ،م.
اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ـ طمٚم٥م ،ط 2426( 2هـ 2995-م).
 .52شمقوٞمح اعمِمتٌف ذم وٌط أؾمامء اًمرواة وأٟمً٤مهبؿ وأًم٘م٤مهبؿ ويمٜم٤مهؿ ،حمٛمد سمـ قمٌد اهلل
اًمدُمِم٘مل ،اًمِمٝمػم سم٤مسمـ ٟم٤مس اًمديـ (841هـ) ،شمـ .حمٛمد ٟمٕمٞمؿ اًمٕمرىمًقدُ ،م١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت ،ط 2993( ،2م).
 .51مجٝمرة اًمٚمٖم٦مٕ ،يب سمٙمر حمٛمد سمـ احلًـ سمـ دريد إزدي (312هـ) ،شمـ .رُمزي ُمٜمػم
سمٕمٚمٌٙمل ،دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم  -سمػموت ،ـمـ 2987( 2م).
 .53مجٝمرة أٟمً٤مب اًمٕمربٕ ،يب حمٛمد قمكم سمـ حمٛمد اسمـ طمزم اًمٔم٤مهري (456هـ) ،حت٘مٞمؼ:
قمٌد اًمًالم ه٤مرون ،دار اعمٕم٤مرف سمٛمٍم (2961م).
 .54طمدي٨م أيب احلًـ قمكم سمـ اجلٕمد اجلقهري 132هـ ،أو (اجلٕمدي٤مت) رواي٦م .أيب اًم٘م٤مؾمؿ
اًمٌٖمقي (327هـ) ،ت :اًمِمٞمخ :قم٤مُمر أمحد طمٞمدرُ ،م١مؾمً٦م ٟم٤مدر ـ ودار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -
سمػموت ،ط 2422( 2هـ 2992-م).
 .55طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مءً ،مٚمح٤مومظ أيب ٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمٌد اهللَّ إصٌٝم٤مين
(432هـ) ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـ سمػموت ،ط 2429( 2هـ 2988 -م).
 .56ؾمٌ٤مئؽ اًمذه٥م ذم ُمٕمروم٦م ىمٌ٤مئؾ اًمٕمربً ،مٚمِمٞمخ أيب اًمٗمقز حمٛمد أُملم اًمٌٖمدادي اًمِمٝمػم
سم٤مًمًقيدي (2146هـ) ،ت :يم٤مُمؾ اهلٜمداوي ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـ سمػموت ،ط 1
(2416هـ1225 -م).
 .57ؾمٜمـ أيب داود ،احل٤مومظ ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين (175هـ) ،ت :حمٛمد حمل اًمديـ
قمٌد احلٛمٞمد ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت.
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 .58ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ،ضم٤مُمع اًمؽمُمذيٕ ،يب قمٞمًك حمٛمد سمـ قمٞمًك (179هـ) ،ت :أمحد ؿم٤ميمر
(ج ،)1 ،2وحمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل (ج ،)3وإسمراهٞمؿ قمٓمقة ( ،)5 ،4وذم آظمره اًمٕمٚمؾ
اًمّمٖمػمً ،مٚمؽمُمذي ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت.
 .59ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل" ،اعمجتٌك ُمـ اًمًٜمـ" = اًمًٜمـ اًمّمٖمرىٕ ،يب قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ
ؿمٕمٞم٥م اًمٜمً٤مئل (323هـ)ُ ،مٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م – طمٚم٥م ،ط 2426( 1هـ -
2986م).
 .62ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءً ،مِمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ َىم٤م ْيامز اًمذهٌل
(اعمتقرم748 :هـ) ،جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم سم٢مذاف اًمِمٞمخ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوـمـ ُم١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م ،ط  2425( 3هـ2985-م).
 .62ؿمذرات اًمذه٥م ذم أظمٌ٤مر ُمـ ذه٥مً ،مٕمٌد احلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ اًمٕمامد احلٜمٌكم
(2289هـ) ،شمـ .حمٛمقد إرٟم٤مؤوط ،ظمرج أطم٤مديثف :قمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم٤مؤوط ،دار اسمـ
يمثػم ،دُمِمؼ ،سمػموت ،ـمـ 2426( 2هـ2986-م).
 .61ذح اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وُمـ
سمٕمدهؿً ،مإلُم٤مم أيب اًم٘م٤مؾمؿ هٌ٦م اهللَّ سمـ احلًـ اًمالًمٙم٤مئل (428هـ) ،ت :د .أمحد ؾمٕمد سمـ
محدان اًمٖم٤مُمدي ،دار ـمٞمٌ٦م  -اًمري٤مض ،ط 2425( 3هـ 2994 -م).
 .63ذح صحٞمح اًمٌخ٤مريٕ ،يب احلًـ قمكم سمـ ظمٚمػ سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ سمٓم٤مل اًمٌٙمري
اًم٘مرـمٌل (449هـ) ،ت :أيب متٞمؿ ي٤مه سمـ إسمراهٞمؿُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمد ،اًمري٤مض ،ط 1
(2413هـ1223 -م).
 .64ذح ُمٕم٤مين أصم٤مرٕ ،يب ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م إزدي اًمٓمح٤موي (312هـ)،
اًمٜمج٤مر ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ،ط 2427( 1هـ 2987 -م).
ت :حمٛمد زهري َّ
 .65ؿمٕم٥م اإليامنٕ ،يب سمٙمر أمحد سمـ احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل (458هـ) ،ت :أيب ه٤مضمر حمٛمد اًمًٕمٞمد
زهمٚمقل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت ،ط 2422( 2هـ2992-م).
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 .66صحٞمح اسمـ طمٌ٤من (354هـ) ،اإلطمً٤من ذم شم٘مري٥م صحٞمح اسمـ طمٌ٤منً ،مٕمالء اًمديـ قمكم
سمـ سمٚمٌ٤من اًمٗم٤مرد (739هـ) ،شمـ  .ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موطُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ـ سمػموت ،ط ،1
2428هـ2988 -م.
 .67صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م ،أيب سمٙمر حمٛمد سمـ إؾمح٤مق اًمًٚمٛمل اًمٜمٞمً٤مسمقري (322هـ)،
شمـ .د .حمٛمد ُمّمٓمٗمك إقمٔمٛمل ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ـ سمػموت.
اًمًٜمـ سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل قمـ رؾمقل
اًمـٛمختٍم ُمـ ُّ
 .68صحٞمح ُمًٚمؿ ،ا ُعمًٜمد اًمّمحٞمح ُ
اهلل ﷺً ،مإلُم٤مم ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج (162هـ) ت :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،دار احلدي٨م ـ
اًم٘م٤مهرة.
 .69قمٛمدة اًم٘م٤مرى ذح اًمٌخ٤مريً ،مإلُم٤مم سمدر اًمديـ أسمك حمٛمد حمٛمقد سمـ أمحد اًمٕمٞمٜمل
(855هـ) ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت.
 .72ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مريٓ ،سمـ طمجر أمحد سمـ قمكم أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين
اًمِم٤مومٕمل (851هـ) ،ت :حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م ،دار اعمٕمروم٦م ـ سمػموت.
 .72ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مريً ،مزيـ اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م احلٜمٌكم
(795هـ) ،ت :مج٤مقم٦م ُمـ اًمٌ٤مطمثلمُ ،مٙمتٌ٦م اًمٖمرسم٤مء إصمري٦م  -اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦مُ ،مٙمت٥م حت٘مٞمؼ
دار احلرُملم ،اًم٘م٤مهرة ،ـمـ  2427( 2هـ2996-م).
 .71يمت٤مب اًمٕملمٕ ،يب قمٌد اًمرمحـ اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمٗمراهٞمدي اًمٌٍمي (272هـ)،
ت :دُ .مٝمدي اعمخزوُمل ،د إسمراهٞمؿ اًمً٤مُمرائل ،دار وُمٙمتٌ٦م اهلالل.
حمٛمد اخلَ ِي سمـ ؾمٞمد قمٌد اهلل
 .73يمقصمر اعمٕم٤مين ذم يمِمػ ظمٌ٤مي٤م صحٞمح اًمٌخ٤مريً ،مٚمٕمالُم٦م َّ
اجلٙمٜمل اًمِمٜم٘مٞمٓمل (2354هـ)ُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت ،ط2425 ، 2هـ 2995-م.
 .74جمٛمقع اًمٗمت٤موىً ،مت٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين (718هـ)،
مجع وحت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ ،جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمٌ٤مقم٦م اعمّمحػ
اًمنميػ ،اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م2426 ،هـ2995-م.
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 .75خمتٍم أيب قمقاٟم٦م يٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق (326هـ) مم٤م أًمٗمف قمغم يمت٤مب ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مح،
وهق (اًمّمحٞمح اعمًٜمد اعمًتخرج قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ) ،ت :أيٛمـ قم٤مرف اًمدُمِم٘مل،
م .دار اعمٕمروم٦م ـ سمػموت ،ط 2429 ،2هـ2998 -م ،دار ُم٤مضمد قمًػمي ـ ضمدة.
ُ .76مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ،عمال قمكم سمـ ؾمٚمٓم٤من حمٛمد اًم٘م٤مري (2224هـ) ،ت:
مج٤مل قمٞمت٤مين ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـ سمػموت ،ط 2411( 2هـ1222-م).
ُ .77مًٜمد أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز :ؾمٚمٞمامن سمـ داود سمـ اجل٤مرود اًمٌٍمي (124هـ) ،ت :اًمديمتقر:
حمٛمد سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل ،دار هجرُ-مٍم ،ط  2429 ،2هـ2999-م.
ُ .78مًٜمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبٕ ،يب يقؾمػ يٕم٘مقب سمـ ؿمٞمٌ٦م اًمًدود اًمٌٍمي (161هـ)،
ت :يمامل يقؾمػ احلقتُ ،م١مؾمً٦م اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م  -سمػموت ،ط 2425 ،2هـ.
هلل ي٤مىمقت احلٛمقي (616هـ) ،دار اًمٗمٙمر ـ
ُ .79مٕمجؿ اًمٌٚمدانً ،مإلُم٤مم ؿمٝم٤مب اًمديـ أيب قمٌد ا َّ
دار ص٤مدر ـ سمػموت.
ُ .82مٕمجؿ ىمٌ٤مئؾ اًمٕمرب اًم٘مديٛم٦م واحلديث٦م ،شم٠مًمٞمػ :قمٛمر رو٤م يمح٤مًم٦مُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ـ
سمػموت ،ط 2425 ،5هـ 2985 -م.
ُ .82مٕمجؿ ُمّمٓمٚمح٤مت احلدي٨م وًمٓم٤مئػ إؾم٤مٟمٞمد ،شم٠مًمٞمػ :د .حمٛمد وٞم٤مء اًمرمحـ
إقمٔمٛمل ،أوقاء اًمًٚمػ ـ اًمري٤مض ،ط 2412 ،2هـ2999 ،م.
ُ .81م٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم واظمتالف اعمّمٚملمٕ ،سمق احلًـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ إؿمٕمري
(314هـ) ،شمـٟ .مٕمٞمؿ زرزور ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م ،ط 2416 ،2هـ1225 -م.
ُ .83مٜمح٦م اًمٌ٤مري سمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري اعمًٛمك «حتٗم٦م اًمٌ٤مريشً ،مزيـ اًمديـ زيمري٤م سمـ حمٛمد
إٟمّم٤مري ( 916هـ) ،اقمتٜمك سمتح٘مٞم٘مف واًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف :ؾمٚمٞمامن سمـ دريع اًمٕم٤مزُملُ ،مٙمتٌ٦م
اًمرؿمد ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اًمري٤مض ،ط  2416 ،2هـ 1225 -م.
ُ .84مٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤ملً ،مإلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد اًمذهٌل (748هـ)،
ت :قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي ،دار اعمٕمروم٦م ـ سمػموت.
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ٟ .85مزه٦م اًمٜمٔمر ذم شمقوٞمح ٟمخٌ٦م اًمٗمٙمرً ،مٚمح٤مومظ اسمـ طمجر (851هـ) ،ت :قمكم طمًـ قمٌد
احلٛمٞمد إصمري ،دار اسمـ اجلقزي ،ط 2423 ،2هـ2991 -م.
ٟ .86مً٥م قمدٟم٤من وىمحٓم٤منٕ ،يب اًمٕمٌ٤مس حمٛمد سمـ يزيد اعمؼمد (185هـ) ،ت :قمٌد اًمٕمزيز
اعمٞمٛمٜمل اًمراضمٙمقيت( ،اًمرؾم٤مئؾ اًمٙمامًمٞم٦م) م .اعمٕم٤مرف  -اًمٓم٤مئػ.
ٟ .87مِمقة اًمٓمرب ذم شم٤مريخ ضم٤مهٚمٞم٦م اًمٕمربٓ ،سمـ ؾمٕمٞمد إٟمدًمز (685هـ) ،ت :اًمديمتقر:
ٟمٍمت قمٌد اًمرمحـُ ،مٙمتٌ٦م إىمَم ،قمامن  -إردن.
 .88هن٤مي٦م إرب ذم ُمٕمروم٦م أٟمً٤مب اًمٕمربٕ ،يب اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمكم سمـ أمحد اًم٘مٚم٘مِمٜمدي
(812هـ) ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت.
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