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   اضؼغئظػاإلدتذارغظ  

 

)دابػًا(ػعغئظػصبارػاضطضطاءػرضوػػ نورػدطدػاضخثالــــاذػاضدصتــــاألدتاضذغـــخػ      

 

)دابػًا(ػرضوػعغئظػصبارػاضطضطاء  

shfrhW 

 ططاضيػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػربدػاضوعابػأبوػدضغطان

 

رضوػعغئظػصبارػرضطاءػاألزعرػػػػػػػػ   سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػأحطدػططبدػربدػاضصرغم 

 

)دابػًا(ػرضوػعغئظػصبارػاضطضطاءػػ اركـــــورػشغسػاضطبـــــدصتاضذغـــخػاض   

 

اضططاصرةػأدتاذػاضطػغدةػواضطذاعب  سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػظاصرػبنػربدػاضصرغمػاضطػل 

 
أدتاذػاضتغدغرػورضوطهػػػػػػػػ خػاألدتاذػاضدصتورػزاعرػبنػرواضػاألضططيــسضغضظػاضذغ   

 

خػاألدتاذػاضدصتورػربدػاضرحطنػاضزظغديـــسضغضظػاضذغ أدتاذػاضثػاسظػاإلدالطغظ  

 

 سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػرغاضػبنػظاطيػاضدضطي أدتاذػأصولػاضغػه



 

  

   أرضاءػعغئظػاضتحرغر  

   

 رئغسػعغئظػاضتحرغر

ــرظـيـطدػاضػـنػطحـد.ػخـــاضـدػبأ.  

د.جاططظػاضطضكػخاض/أدتاذػاضطػغدةػواضطذاعبػاضططاصرةػ  
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أحــطدػآلػدـطـدػاضعــاطــــديػأ.د.  
.جاططظػاضطضكػخاضد/أدتاذػاضغػهػ  
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 د.طـحـطـدػبنػرضــيػاضــػرظــــي
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 حطدػطػبلػاضدؼغضيد.ػررساتػأأ.
 اضغطنتطز/ػجاططظػ/ػاألدغانػرضمػأدتاذػ
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 أ.د.طحطدػبنػظــــاسرػاضذـؼــــري
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جبرغلػبنػطحطدػحدنػاضبصغضيػ.د.أ  
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 و حثـٕاٌ انبـعُ بحثـى انبـــاس انصفحبث

 د. عهً بٍ جببر بٍ صبحل انعهٍبًَ 4-66
 )جبيعت املهك خبنذ(

 6 املٍزاٌ ٔحقٍقتّ عُذ أْم انسُت ٔاجلًبعت ٔخمبنفٍٓى

 د. صبدق قبسى حسٍ يذد 66-611
 )جبيعت املهك خبنذ(

ترشٍذ استخذاو ٔسبئم انتٕاصم االجتًبعً يف ضٕء آٌبث انصذق يف 
 6 انقرآٌ انكرٌى

 عهً عسرييانببحثت: فبطًت حمًذ  616-636
 )جبيعت املهك خبنذ(

يُٓج انشٍخ ابٍ عثًٍني يف كتببّ أحكبو يٍ انقرآٌ انكرٌى دراست 
  حتهٍهٍت

3 

 د. أمحذ بٍ عهً انزايهً عسريي 636-673
 )جبيعت املهك خبنذ(

 4 انفٍ انذرايً ٔآثبرِ انفكرٌت دراست عقذٌت

674-616 
 د. َبٌف بٍ مجعبٌ اجلرٌذاٌ

 )جبيعت حبئم(
ٌببع بّ انذٌٍ ٔتطبٍقبتّ املعبصرة دراست تأصٍهٍت قبض يب 

 5 استُببطٍت

617-666 
 د. عهً بٍ يٕسى عهً فقًٍٓ

 )جبيعت املهك خبنذ(
سهطت جٓت اإلدارة يف إجيبر ٔاستئجبر انعقبراث يف انفقّ اإلساليً 

 6 ٔانُظبو انسعٕدي

663-316 
 د. حمًذ بٍ عٕاد األمحذي

 )جبيعت حبئم(
اإلجيبر املٕحذ ٔجزاء اإلخالل بّ دراست حتهٍهٍت يف آثبر تسجٍم عقذ 

 انُظبو انسعٕدي
7 

 د. عهً بٍ حيٍى حذادي 316-347
 8 يٕضٕعٍت حذٌثٍت دراست ملسو هيلع هللا ىلصيسٕغبث كتًبٌ انرٔاٌت عٍ انُبً  (جبيعت اإليبو حمًذ بٍ سعٕد اإلساليٍت )

348-393 
 د. يبرٌّ بسبو حمًذ عبذ انرمحٍ

 (جبيعت احلذٔد انشًبنٍت) 
ًُٕي نهًرأة يف 

ّ
ٔر انت

ّ
ٓب ببنذ

ُ
ٌٕت ٔصهت

ّ
ت انُب

ّ
ًٍُت يف انسُ

ّ
ثقبفت انت

ت
ّ
 9 املًهكت انعربٍت انسعٕدٌ

394-455 
  أ. د. حيٍى بٍ عبذ اهلل انبكري انشٓري

 61 رٔاٌت ٔدراٌت"" ٔفذ عبذ انقٍس حذٌث قذٔو )جبيعت املهك خبنذ(



ػ

 بدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

احلؿد هلل رب افعادغ وبه كستعغ، وافصالة وافسالم ظذ أـؿل اخلؾق شقد افثؼؾغ: حمؿد بن ظبد اهلل افـبي   

 وبعد:     األمغ، وظذ آفه وأصحابه وافتابعغ هلم بنحسان إػ يوم افدين. 

افبحَث افعؾؿي جيد مؽاكَته افعؿقؼة يف احلقاة افبؼية ـوكه افسبقل افذي يتحؼق من خالفه اـتشاف  ؾنن    

افوجود، واتساع ادعرؾة بادوجودات، وتؼـقـفا يف ظؾوٍم هلا أشسفا وأصوهلا وتارخيفا افساـؿي افذي يصل اجلقل 

إلبداع افبؼي افذي يؽشف من خالفه اإلكساُن افسابق بؿن خيؾػه؛ بل أصبح افبحث افعؾؿي هو ضريق االخساع وا

 احلاجاِت وادشؽالِت وحياول أن حيؾفا بلشافقَب وضرٍق جديدة، وهؽذا إػ ما الهناية.

ورحؾة افبحث افعؾؿي رحؾة ثرية تسؾؿـا إػ افتلـقد ظذ افدور افبارز وادؽاكة افعظقؿة بل وافؼيػة افتي 

ن جفة هو افشخص ادـوط به وادعول ظؾقه يف افؽشف احلثقث ظن احلؼائق، حيتؾفا افباحث افعؾؿي يف ادجتؿع؛ ؾؿ

 ومن جفة أخرى هو افشخص ادؾزم بسمجة تؾك ادؿتؾؽات ادعرؾقة افتي توصل إفقفا وكؼؾفا بؽل أماكٍة وصدق.

 وافعؼقدة اإلشالمقة جاءت رصحية يف احلث ظذ افعؾم وافتعؾم وإضالق افعـان فؾؽشف فإلؾادة افديـقة

 هت مت خت حت  جتهب مب خب حب جب هئمئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ميُّ :هلالج لجوافدكقوية معًا؛ ؾؼد ؿال ادوػ 

 فه اهلل فلش ؾقه ظؾامً  يؾتؿسمن شؾك ضريؼا " ملسو هيلع هللا ىلص[، ويف صلن مؽاكة ضافب افعؾم ؿال 92]افعـؽبوت:   َّحجمج مث

 من يف افسامواتفقستغػر فه فعامل ا ، وإنرضا بام يصـع،  إػ اجلـة، وإن ادالئؽة فتضع أجـحتفا فطافب افعؾم ضريؼاً 

إن افعؾامء ورثة وواألرض، حتى احلقتان يف اداء، وؾضل افعامل ظذ افعابد ـػضل افؼؿر ظذ شائر افؽواـب،  ومن يف

. وهذه افدالئل "أخذ بحظ واؾر ، وإكام ورثوا افعؾم، ؾؿن أخذهوال درمهاً  مل يورثوا ديـاراً إن األكبقاء األكبقاء، 

افرصحية جتعل افباحث وضافب افعؾم أمام مصدٍر متعاٍل دسموفقته وأماكته افتي حتّؿؾفا أمام اهلل ظز وجل ؿبل أي 

ثم افضؿر وافػطرة اإلكساكقة  هلالج لجأحٍد آخر؛ ؾؿسموفقة افباحث مسموفقة أخالؿقة جتد مصدر اإلفزام هبا من اهلل 

 ض افعؿل بـؼقضفا. ادجبوفة ظذ حب افصدق واألماكة وبغ

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 

إفغاء افتحقزات واآلراء افذاتقة افتي تسفم يف بس احلؼائق ظن شقاؿفا اشتـتاجات، ثم افتزام افعؿل بادوضوظقة و

وافعؿل االكتؼائي افذي يتطؾب أن تؽون احلؼقؼة أو ادؼدمة شابؼة وكاجزة يف ذهن افباحث ؿبل رشوظه يف افبحث؛ 

اؾؼة مع ما يؼف وهذا يعـي أن افباحث ال يؼوم بواجب افتتبع وادالحظة ثم افتػسر واالشتـتاج بطرق شؾقؿة ومتو

بام يؼف ظؾقه من معؾومات، وال يتػاظل معفا بلدواته،  -ـام هو يف احلؼقؼة ال يمثر –ظؾقه من معؾومات، ؾفو ال يتلثر 

وال يتعامل وؾق مـفج مطؾؼًا؛ ألن افتزام ادـفج يف افبحث وحتديده يتطؾب من افباحث افتسؾقَم بلموٍر ورؾِض أخرى 



ال بحثه، وما شبق يسؾؿـا بوضوٍح إػ أن كؼرر بلن افباحث هـا ال يؼوم ببحٍث وهؽذا وؾق موضوع دراشته و جم

 ظؾؿي، وال يؼوم بدوره ـباحٍث وضافِب ظؾٍم أصاًل. 

وؿد يؼع افباحث يف ادجال افؼظي يف هذا افـوع من ادامرشات ظـدما يؼرن ؿضقة: افدظوة وافوظظ بافبحث 

أن يؼوم افباحث من مـطق افدظوة إػ بحِث  -وشاط افعؾؿقة األـاديؿقةوهذا كؾحظه يف األ-افعؾؿي؛ إذ من ادؿؽن 

األؾؽار وادعتؼدات وادذاهب وهذا ؿد حيؿؾه ظذ أن يستحرض مؼدماته وكتائجه ؿبل أن يؼع يف افبحث، وجيعؾه 

د يرد ظؾقه هذا االشتحضار ادسبق يامرس افتعسف افذي يػيض إػ صحة مؼدماته يف كظره، وأن ال يتػاظل مع ما ؿ

من حؼائق أو مشسـات ؾقام يدرشه، وؿد هيدم ادـفجقة افعؾؿقة أو ال يستعؿؾفا أصاًل يف افبحث؛ بل ؿد جيد كػسه 

يؼع يف افتعؿقم ؽر ادـطؼي، وؿد يضعف اإلشالم من جفِة إرادة خدمته وافدظوة إفقه؛ ذفك أن حؼل افدظوة يستـد 

 .  -وهي افدظوة-مؼدم وأشاس فؾثاين  -وهو افبحث هـا-، ؾاألول إػ كتائج افبحث افعؾؿي افسؾقم ال افعؽس

وهذا افـوع من ادامرشات افتي ؿد يؼوم هبا بعض افباحثغ افؼظقغ حيؿل أبعادًا شؾبقة ظظقؿَة األثر؛ ؾفذه 

دي إػ ادامرشات من موفدات: اجلؿود وظدم افتجديد وظدم افتػاظل مع افواؿع ادعارص فؾدين وادتديـغ، ـام تم

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 

ثار افسؾبقة افتي ؿد تضعف افدين اإلشالمي وترض بؿؽاكته افؼظقة واالـتػاء بافتؼؾقد وافـؼل وكحو ذفك من اآل

 افعؾؿقة.

بؿختؾف ؾروظه يف: -وما أؤـد ظؾقه هـا هو من مـطؾق افرؽبة يف إصعار افباحث افعؾؿي يف ادجال افؼظي 

ث افعؾؿي بخطورة اجلـاية افعؾؿقة افتي يسببفا هذا افـوع من ادامرشة يف افبح -افعؼقدة أو افتػسر وافػؼه وؽرها

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، 

يـتزظه من افعباد، وفؽن يؼبض افعؾم بؼبض  ال يؼبض افعؾم اكتزاظاً اهلل  إن"إػ ذفك حقـام ؿال: ملسو هيلع هللا ىلص وؿد أصار افـبي 

؛ ؾؽلكه ظؾقه افصالة "جفاال، ؾسئؾوا ؾلؾتوا بغر ظؾم، ؾضؾوا وأضؾوا رؤوشاً اختذ افـاس  ظاداً  بِق افعؾامء، حتى إذا مل يُ 

ق افذي يطؾب افتػاين وافسالم ؿد خص افعؾامء بسامٍت أمهفا افعؾم بام يؼوفون، وضريق افعؾم هو افبحث افصاد

واإلخالص ومراؿبة اهلل تعاػ يف افغقب وافشفادة، واجلاهل هو من ـاكت أهواؤه مؼدمًة ظذ ـل ما يتصل ويصل 

 إفقه من معارف، ؾفي ؿائؿة ظذ ظدم اإلخالص وافصدق، واحلق ال يـترص إال باحلؼقؼة.

 ملسو هيلع هللا ىلصؿدهذا وصذ اهلل وشؾم ظذ معؾؿـا األول وؿدوتـا األوػ كبقـا حم

 

 
 رـتحريْال سُـْـئيرَ

 يّنِرْد القَمَّحَمُ نُبْ دُالِد. خَأ.

3 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

غبث كتًبٌ انرٔاٌت عٍ انُبً
ّ
 ملسو هيلع هللا ىلص يسٕ

 (دراست حذٌثٍت يٕضٕعٍت)
 

 إعذاد
 عهً بٍ حيٍى احلذاديد. 
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 ًَدص ايبخح

 ، دراؾم٦م طمديثٞم٦م ُمقوققمٞم٦م.طٌل ُمًّقهم٤مت يمتامن اًمرواي٦م قمـ اًمٜمُمقوقع اًمٌح٨م: 

مجع إطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م وأصم٤مر اعمقىمقوم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م يمتامن اًمرواي٦م قمـ أهداف اًمٌح٨م: 

 ، واًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمثٌقت وقمدُمف، واًمٗم٘مف اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمٙمتامن واإلقمالن.طاًمٜمٌل 

 اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل واًمتحٚمٞمكم. ُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م: 

وٓ أصح٤مسمف ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًمقطمل اًمذي يتٕمٚمؼ سمف اًمتنميع، ُمـ ط مل يٙمتؿ اًمٜمٌل أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م: 

طمالل، أو طمرام، أو يتٕمٚمؼ سمف اقمت٘م٤مد وإيامن، وُم٤م ورد ُمـ إطم٤مدي٨م أو أصم٤مر ومٞمف اإلهار أو 

اًمٙمتامن ومٝمق إُم٤م ًمٌمء ٓ يتٕمٚمؼ سمف شمنميع، أو هق يمتامن ٟمًٌل عمّمٚمح٦م راضمح٦م، أو اؾُمتٕمِٛمؾ ومٞمف 

ًمْمٕمػ اإلؾمٜم٤مد. ط إًمٞمف سم٤مإلسمالغ، أو مل يّمح قمـ اًمٜمٌل اإلهار سم٘مّمد ختّمٞمص ُمـ ُأِهَّ 

طمديًث٤م وأصمًرا، مل يّمح اًمٜمٝمل قمـ رواي٦م  شمًٕم٦م قمنمسمٚمٖم٧م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر حمؾ اًمدراؾم٦م: 

أطم٤مدي٨م اًمّمٗم٤مت قمـ ُم٤مًمؽ رمحف اهلل، وإن صم٧ٌم قمٜمف ومٞمٕمٜمل هب٤م ُم٤م مل يّمح ؾمٜمده، وقمغم أهؾ 

 اًمٕمٚمؿ ُمراقم٤مة أطمقال اعمخ٤مـمٌلم. 

جم٤مل اًمٌح٨م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مإلهار واًمٙمتامن ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م احلديثٞم٦م ٓ يزال أهؿ اًمتقصٞم٤مت: 

٤ًٌم، يم٤معمروي٤مت ذم اًمن وأطمٙم٤مُمف وآداسمف، واعمرطمٚم٦م اًمني٦م ذم دقمقة اًمٜمٌل  ط واؾمًٕم٤م رطم

إمم سمٕمض أصح٤مسمف يم٤مسمـ ُمًٕمقد وطمذيٗم٦م ط ووقاسمط آؾمتدٓل هب٤م، وسمح٨م إهار اًمٜمٌل 

وشمٗمٜمٞمد أسم٤مـمٞمؾ اًمِمٞمٕم٦م واًمراومْم٦م واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ذم شمٕمٚم٘مٝمؿ ريض اهلل قمٜمف وُم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اًمٗم٘مف، 

سمٌٕمض اعمروي٤مت: ًمٜمٍمة سم٤مـمٚمٝمؿ ذم اًمٙمتامن واإلهار، أو ذم اهت٤مم اًمّمح٤مسم٦م سم٠مهنؿ يمتٛمقا ُم٤م 

 يتٕمٚمؼ سمخالوم٦م قمكم ريض اهلل قمٜمف وإئٛم٦م.

 . اًمرواي٦م concealment يمتامن Rationale ُمًقهم٤متاًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م: 
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Abstract 

Research topic: Justifications of concealing the narration about Prophet 

Muhammad, May Allah's Peace and Blessings be Upon Him. A Hadith objective 

study. 

The objectives of the research: To collect the raised (almarfueah) hadiths and 

the suspended (almawqufuh) narrations in which the narration is concealed about 

Prophet, May Allah's Peace and Blessings be Upon Him, and speaking about it in 

terms of verification and nullification and the jurisprudence related to 

concealment and announcement. 

Research Methods: Inductive Analytical Approach 

The most important results: The Prophet , May Allah's Peace and Blessings be 

Upon Him, and his companions did not conceal anything of the revelation to 

which the legislation relates to whether it is permissible or forbidden , it is related 

to belief or faith and what had been mentioned in the hadiths or traces in which 

secrets or concealment is either for something that is not related to legislation, or 

is relatively concealment of a favorable interest or confidentiality is used in it 

with the intention of secretly assigning a reporter or it was not authenticated on 

the authority of the Prophet , May Allah's Peace and Blessings be Upon Him, 

because the chain of transmission is weak. The hadiths and traces studied 

amounted to: nineteen Hadiths and traces. The prohibition of the attributes 

Hadiths narration was not correct on the authority of Malik, blessed with Allah's 

Mercy, and if it is proven about him, then it means that is not valid for him. 

Scholars should take into consideration the conditions of the addressees. 

The most important recommendations are: The field of research regarding the 

scope pf secrecy and concealment in terms of Hadith is still wide, such as 

narratives delivered covertly, its provisions and etiquette, the secret phase in the 

Prophet's call. Also, it covers the Prophetic approach in conveying something to 

some of his companions in a covert way, like Ibn Masoud and Hudhayfah, and so 

on. Another recommendation is related to the refutation of the falsehoods of the 

Shiites, Raafidah and Batinah, in their referring to some narrations, to support 

their falsehood in concealment and secrecy, or in accusing the Companions that 

they have suppressed everything related to the succession of Ali and the Imams. 

Keywords: Narration, Concealment, Rationale. 
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 احلٛمد هلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل، وقمغم آًمف وصحٌف وُمـ وآه. أُم٤م سمٕمد:

ُأُمر سمتٌٚمٞمغ ُم٤م ُأوطمل إًمٞمف، وأن اهلل شمٕم٤ممم ىمد أظمذ اعمٞمث٤مق قمغم ط وم٢من ُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمٜمٌل 

قمغم قمدد ُمـ اعمروي٤مت أهؾ اًمٕمٚمؿ أن يٌٞمٜمقا وٓ يٙمتٛمقا، وعم٤م يم٤مٟم٧م يمت٥م اًمرواي٦م ُمِمتٛمٚم٦م 

اعمرومققم٦م، واعمقىمقوم٦م قمغم اًمّمح٤مسم٦م أو ُمـ سمٕمدهؿ، ومٞمٝم٤م ُم٤م ُيرج قمـ ىم٤مقمدة اًمٌالغ اًمٕم٤مم، إذ ومٞمٝم٤م 

اإلهار إمم ومرد ُمـ أومراد اًمّمح٤مسم٦م، أو اقمؽماف اًمراوي سمٙمتامٟمف سمٕمض ُمروي٤مشمف، أو هنل سمٕمض 

يم٤من ط ي٨م اًمٜمٌل اًمّمح٤مسم٦م أو ُمـ دوهنؿ ُمـ أئٛم٦م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح قمـ رواي٦م ٟمقع ُمٕملم ُمـ طمد

ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من شمتٌع هذه اعمروي٤مت وشمرشمٞمٌٝم٤م، واًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م ُمـ طمٞم٨م اًمثٌقت وقمدُمف، وُمـ 

 طمٞم٨م اًمٗم٘مف واًمتقضمٞمف عمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، وهذا ُم٤م ىمٛم٧م سمف ذم هذا اًمٌح٨م. 

 أٖداف ايبخح:

 ط.مجع إطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م وأصم٤مر اعمقىمقوم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م يمتامن اًمرواي٦م قمـ اًمٜمٌل  .2

 ًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمثٌقت وقمدُمف.دراؾمتٝم٤م وا .1

 سمٞم٤من اًمٗم٘مف اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمٙمتامن واإلقمالن. .3

 حدٚد ايبخح:

إمم أطمد أصح٤مسمف ُمـ احلدي٨م، أو هنك قمـ اًمتحدي٨م سمف، وُم٤م سح ط ُم٤م أهه اًمٜمٌل 

اًمّمح٤ميب سم٠مٟمف يمتٛمف ُمـ احلدي٨م، وُم٤م ورد قمـ سمٕمض اًمًٚمػ ُمـ يمراه٦م اًمتحدي٨م سمف ًمٕمٚم٦م همػم 

 قمٚم٦م قمدم اًمّمح٦م.

 ت ايطابك١:ايدزاضا

مل أضمد سمٕمد اًمٌح٨م واًم١ًمال ُمـ أومرد هذا اعمقوقع سمدراؾم٦م ظم٤مص٦م، وأُم٤م اًمدراؾم٤مت 

اعمِم٤مهب٦م ومٚمؿ أىمػ إٓ قمغم سمح٨م واطمد، سمٕمٜمقان: )ُم٤م ٓ يًقغ ٟمنمه ُمـ اًمٕمٚمؿ(، ُٟمنِمَ ذم ضم٤مُمٕم٦م 

 /رسمٞمع أظمر/47اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م سمٛمجٚم٦م اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ذم اًمٕمدد: )

 وُيتٚمػ سمحثل قمٜمف اظمتالوم٤ًم ضمٚمًٞم٤م، ويٛمٙمـ شمقوٞمح اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام ومٞمام ي٠ميت: (، ـه2439
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: ًٓ ُمقوقع سمحثف قم٤مم، يٕمؿ اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل يمٚمف، يمام يٗمٞمده قمٜمقان سمحثف: )ُم٤م ٓ يًقغ  أو

 ط. ٟمنمه ُمـ اًمٕمٚمؿ(، أُم٤م سمحثل ومٝمق ظم٤مص سمٛمًقهم٤مت يمتامن اًمرواي٦م قمـ اًمٜمٌل 

ققم٦م وأصم٤مر اعمقىمقوم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م يمتامن اًمرواي٦م يٜمّم٥م سمحثل قمغم مجع إطم٤مدي٨م اعمروم صم٤مٟمًٞم٤م:

، واًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمثٌقت وقمدُمف، وُمـ ضمٝم٦م اًمٗم٘مف اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمٙمتامن طقمـ اًمٜمٌل 

 واإلقمالن. 

ٓظمتالف اًمدراؾمتلم ُمـ طمٞم٨م اهلدف واعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م: اظمتٚمٗم٧م اعمًقهم٤مت قمٜمدي  صم٤مًمث٤ًم:

ُم٤م ٓ ي١مًمػ ُمـ  -1اعمتِم٤مسمف.  -2أٟمقاع، هل:  قمام ًمديف، إذ ضمٕمؾ ُم٤م ٓ يًقغ ٟمنمه ُمـ اًمٕمٚمؿ ؾمت٦م

ُم٤م ًمف ُمآٓت  -5ٟمنم اًمٕمٚمؿ ًمٖمػم أهٚمف.  -4ُم٤م يم٤من فم٤مهره ي٘مقي سمدقم٦م.  -3أظم٤ٌمر اًمٗمتـ. 

 ُم٤م ىمد يًتٖمٚمف اًمٔمٚمٛم٦م ًمتؼمير فمٚمٛمٝمؿ.  -6وم٤مؾمدة. 

إمم اًمّمح٤ميب ط إهار اًمٜمٌل  -2وأُم٤م اعمًقهم٤مت ذم سمحثل وم٘مد ضم٤مءت قمغم اًمٜمحق أيت: 

ظمِمٞم٦م اًمراوي أن يٚمح٘مف  -3ُمٜمع وزمُّ إُمر اًمٕم٤مملَ ُمـ اًمتحدي٨م.  -1ا أو ُم١مىمًت٤م. إهاًرا ُم١مسمدً 

أن يٙمقن اًمٓم٤مًم٥م ًمٞمس أهال ًمتحٛمؾ احلدي٨م: إُم٤م ًمًقء ىمّمده،  -4إذى ًمرواي٦م احلدي٨م. 

اخلِمٞم٦م ُمـ قمدم قمٛمؾ اعمتٕمٚمؿ  -5وإُم٤م ًمٌالدشمف، وإُم٤م ًمٕمدم رهمٌتف، وإُم٤م ًمٙمقٟمف ُمـ أهؾ اًمٌدع. 

ًٓ قمغم اًمققمد، أو يٌٖمض اخلِمٞم٦م ُمـ ؾم -6سمف.  قء ومٝمؿ اعمتٕمٚمؿ: سم٠من يؽمك اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح اشمٙم٤م

 ، أو يًتٕملم سمف اعمتٚم٘مل قمغم اًمٌدقم٦م أو اًمٔمٚمؿ أو اًمٗمجقر. طسمٕمض أصح٤مب اًمٜمٌل 

ُمـ اًمٜمٝمل قمـ رواي٦م سمٕمض  يمام اىمت٣م اًمٌح٨م أن أضمٞم٥م قمام ٟم٘مؾ قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ 

 أطم٤مدي٨م اًمّمٗم٤مت. 

 واإلو٤موم٤مت اجلديدة سم٤مًمٜم٦ًٌم عم٤م ًمديف.  وهبذا يتْمح اًمٗمرق سملم سمحثل وسمحثف،

 َٓٗج ايبخح: 

اىمتْم٧م ـمٌٞمٕم٦م اًمٌح٨م أن أؾمٚمؽ اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل واًمتحٚمٞمكم: ًمٚمقصقل إمم اًمٜمت٤مئ٩م 

 اعمرضمقة ُمٜمف. 

 خط١ ايبخح:

 أدرت اًمٌح٨م قمغم: ُم٘مدُم٦م، ومتٝمٞمد، وؾمٌٕم٦م ُم٤ٌمطم٨م، وهذا شمٗمّمٞمٚمٝم٤م: 
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  اًم٤ًمسم٘م٦م، وُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م، وظمٓمتف.وومٞمٝم٤م: أهداف اًمٌح٨م، وطمدوده، واًمدراؾم٤مت  اعم٘مدُم٦م:

 وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن:  اًمتٛمٝمٞمد:

 سمٞم٤من ُمٗمٝمقم اعمًقهم٤مت. اعمٓمٚم٥م إول:

 ٟمٗمل اًمتٕم٤مرض سملم إُمر سم٤مًمتٌٚمٞمغ، واًمٙمتامن اًم٤ًمئغ. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 احلدي٨م إمم اًمراوي.ط اعمٌح٨م إول: إهار اًمٜمٌل 

 اعمٌح٨م اًمث٤مين: ُمٜمع وزم إُمر اًمراوي ُمـ اًمتحدي٨م.

 ث٤مًم٨م: ظمِمٞم٦م اًمراوي أن يٚمح٘مف أذى.اعمٌح٨م اًم

 اعمٌح٨م اًمراسمع: ظمِمٞم٦م اًمراوي أن يْمع اًمٕمٚمؿ ذم همػم أهٚمف.

 اعمٌح٨م اخل٤مُمس: ظمِمٞم٦م اًمراوي أٓ يٕمٛمؾ اعمتٚم٘مل سم٤مًمرواي٦م.

 اعمٌح٨م اًم٤ًمدس: ظمِمٞم٦م اًمراوي ُمـ ؾمقء ومٝمؿ اعمتٚم٘مل ًمٚمرواي٦م، ومٞمحٛمٚمف قمغم همػم اعمراد ُمٜمٝم٤م.

 وومٞمف مخ٦ًم ُمٓم٤مًم٥م:

ًٓ قمغم اًمٌِم٤مئر اعمٓمٚم٘م٦م.ظمِمٞم اعمٓمٚم٥م إول:  ٦م اًمراوي أن ُيؽمك اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح اشمٙم٤م

 ، أو ُيٖمغم ذم أطمد ُمٜمٝمؿ.طظمِمٞم٦م اًمراوي أن ُيٌٖمَض أصح٤مُب رؾمقل اهلل  اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: 

 ظمِمٞم٦م اًمراوي أن ُيًتٕم٤من سم٤محلدي٨م قمغم اًمٔمٚمؿ واجلقر. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 اًمٕمّم٤م، وشمٗمريؼ اجلامقم٦م. ظمِمٞم٦م اًمراوي أن ُيًتٕم٤من سم٤محلدي٨م قمغم ؿمؼ اعمٓمٚم٥م اًمراسمع:

 ظمِمٞم٦م اًمراوي أن حُيٛمؾ احلدي٨م قمغم اخلروج قمغم وزم إُمر. اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس:

 اعمٌح٨م اًم٤ًمسمع: اإلضم٤مسم٦م قمام ُرِوَي قمـ سمٕمض اًمًٚمػ ُمـ يمراه٦م رواي٦م أطم٤مدي٨م اًمّمٗم٤مت.

 اخل٤ممت٦م.

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.
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 ايتُٗٝد

 ٚفٝ٘ َطًبإ: 

 :املطٛغاتاملطًب األٍٚ: بٝإ َفّٗٛ 

غ، اؾمؿ وم٤مقمٍؾ ُمـ ؾمّقغ اًمٌمء شمًقيًٖم٤م، أي ضمٕمٚمف ؾم٤مئًٖم٤م  قِّ ًَ اعمًقهم٤مت: مجٌع ُمٗمرده ُُم

 ضم٤مئًزا ُم٤ٌمطًم٤م. 

هْمُتُف ًمف، أي: ضمّقْزشمف"ىم٤مل اجلقهري:   .(2)"وؾم٤مَغ ًمف ُم٤م ومٕمؾ، أي: ضم٤مَز ًمف ذًمؽ، وأٟم٤م ؾَمقَّ

همتف ُم٤م وُمـ اعمج٤مز: ٓ يًقغ ًمؽ أن شمٗمٕمؾ يمذا: ٓ َيقز، وؾمقّ "وىم٤مل اًمزخمنمي: 

 .(1)"أص٤مب: ضمقزشمف ًمف

 .(3)وأصٚمف: ُمـ ؾم٤مَغ اًمنماُب َيًقُغ ؾَمْقهًم٤م، إذا ؾمُٝمؾ ُمدظَمُٚمف ذم احلَْٚمِؼ 

 ط.ًمراوي ُم٤م حتٛمٚمف ُمـ طمدي٨م اًمٜمٌل وم٤معمٕمٜمك قمغم هذا: إؾم٤ٌمب اعمٌٞمح٦م ًمٙمتامن ا

 

 املطًب ايجاْٞ

 ْفٞ ايتعازض بني األَس بايتبًٝؼ، ٚايهتُإ ايطا٥ؼ

 زب رب يئ}سم٤مًمٌالغ، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: ط أن اهلل شمٕم٤ممم أُمر رؾمقًمف ُمـ اعمٕمٚمقم ضورًة 

 يق يفىق ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب

ك أي٦م اًمٙمريٛم٦م: سمٚمغ يمؾ ُم٤م أٟمزل إًمٞمؽ [، وُمٕمٜم67 ]اعم٤مئدة:{يكمل ىك مك لك اك

ُمـ رسمؽ مم٤م أُمرت سمتٌٚمٞمٖمف، وإن يمتٛم٧م ؿمٞمًئ٤م ُمٜمف ومٙم٠مٟمام يمتٛم٧م اًمرؾم٤مًم٦م يمٚمٝم٤م: ٕن يمتامن اًمٌٕمض 

                                                           

: أمحد قمٌد اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر، شمـ، (هـ 393: ت( اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م، أسمق ٟمٍم إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري )2)

 (.2311/ 4) م2987-هـ  2427اًمراسمٕم٦م  طوت، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم سمػم

: حمٛمد سم٤مؾمؾ قمٞمقن اًمًقد، دار اًمٙمت٥م شمـهـ(،  538( أؾم٤مس اًمٌالهم٦م، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمرو اًمزخمنمي )اعمتقرم: 1)

 (.2/483م )2998-هـ 2429اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

 (.2311/ 4( اٟمٔمر: اًمّمح٤مح، اجلقهري )3)
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ىمد سمّٚمغ ط أيًْم٤م أن اًمٜمٌل وُمـ اعمٕمٚمقم ىمٓمًٕم٤م  .(2)اًمٙمؾ، ىم٤مًمف همػم واطمد ُمـ اعمٗمنيـ سمٛمٜمزًم٦م يمتامن

أُمتف أٟمف ىمد سمّٚمغ، وؿمٝمدت ًمف إُم٦م سمذًمؽ،  اًمٌالغ اعمٌلم، وىم٤مُم٧م سمف احلج٦م قمغم اًمٕم٤معملم، وأؿمٝمد

 .(1)شاًمٚمَُّٝمؿَّ اؿْمَٝمدْ »ىَم٤مًُمقا: َٟمَٕمْؿ، ىَم٤مَل: ش َأَٓ َهْؾ سَمٚمَّْٖم٧ُم »وم٘م٤مل ذم ظمٓمٌتف يقم اًمٜمحر ذم طمج٦م اًمقداع: 

أٓ هؾ »أُمر أصح٤مسمف أن يٌٚمٖمقا قمٜمف، وم٘م٤مل قم٘م٥م ىمقًمف: ط وُمـ اعمٕمٚمقم أيًْم٤م أن اًمٜمٌل 

٤مِهُد اًمَٖم٤مِئ٥َم »ىم٤مل: ش سمٚمٖم٧م اًمٚمٝمؿ وم٤مؿمٝمد ٌَٚمِِّغ اًمِمَّ وأظمذ اهلل اعمٞمث٤مق قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ أن  ،(3)شوَمْٚمُٞم

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}يٌٞمٜمقه وٓ يٙمتٛمقه، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: 

 ]آل قمٛمران:{حيخي جي يه مهىه جه ين ىن من خن حن جن

287 .] 

وسمٜم٤مًء قمغم ُم٤م ؾمٌؼ: وضم٥م أن ُيٗمٝمؿ أن احل٤مٓت اًمتل ورد ومٞمٝم٤م اإلهار واًمٙمتامن ذم 

إطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م وأصم٤مر اعمقىمقوم٦م، أهن٤م طم٤مٓت حمدودة سمحدود ُمٕمٞمٜم٦م، ٓ شمٕم٤مرض ومٞمٝم٤م ُمع 

 أشمٞم٦م: إمم أطمد إُمقر  -ومٞمام فمٝمر زم-إُمر سم٤مًمتٌٚمٞمغ، وأن ُمرضمٕمٝم٤م 

 . (4)أن اعمٙمتقم ًمٞمس ُمـ سم٤مب اًمتنميع، وقمٚمٞمف ومٚمٞمس هق ُمـ اًمقطمل اعم٠مُمقر سمتٌٚمٞمٖمف إول:

أن اًمٙمتامن يم٤من عمّمٚمح٦م ُم١مىمت٦م، ومال يؽمشم٥م قمٚمٞمف وٞم٤مع رء ُمـ اًمتنميع قمغم إُم٦م  اًمث٤مين:

 . (5)ذم جمٛمققمٝم٤م

 . (6)قمدم صح٦م اخلؼم سم٤مًمٙمتامن اًمث٤مًم٨م:

                                                           

: قمٌد تهـ(،  522ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن، حمٞمل اًمًٜم٦م، أسمق حمٛمد احلًلم سمـ ُمًٕمقد اًمٌٖمقي )اعمتقرم:  ( اٟمٔمر:2)

 (.68/ 1هـ ) 2412سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، -اًمرزاق اعمٝمدي، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 

. ـه2411 ،، دار ـمقق اًمٜمج٤مة2ط:: حمٛمد زهػم سمـ ٟم٤مس اًمٜم٤مس، ذم صحٞمحف، تحمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري، ( أظمرضمف 1)

: جمٛمققم٦م ُمـ تذم صحٞمحف سمـ احلج٤مج ُمًٚمؿ أسمق احلًلم ( )يمت٤مب احل٩م، سم٤مب اخلٓم٦ٌم أي٤مم ُمٜمك(، و1/276/2742)

  .(5/227/2679اعمح٘م٘ملم، سمػموت، دار اجلٞمؾ، )

 ( اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. 3)

 (.7( و )1( و )2اٟمٔمر طمدي٨م رىمؿ ) (4)

 .(4اٟمٔمر طمدي٨م رىمؿ ) (5)

ش إن أظمقف ُم٤م أظم٤مف قمغم أُمتل أئٛم٦م ُمْمٚملم»وم٘م٤مل:  طقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: أّه إزم رؾمقل اهلل  يمحدي٨م (6) 

ُمـ ـمريؼ أيب اعمخ٤مرق زهػم سمـ ؾم٤ممل قمـ  ( سمٜمحقه.222/199/ 2أمحد )و( 96/ 1أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم )
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)سمٙمذا ويمذا( ط ي٨م ُمـ ىمقل اًمراوي أه إزم اًمٜمٌل أن ُم٤م ورد ذم سمٕمض إطم٤مد: اًمراسمع

، ختّمٞمص ُمـ أه إًمٞمف ًمٞمٜم٤مل ذف شمٌٚمٞمٖمف وهق ُمـ اخلٓم٤مب اًمٕم٤مم ًمألُم٦م ومٛمٕمٜمك اإلهار ومٞمف

 وُمـ أُمثٚمتف:

ـْ َرؾُمقِل اهللَِّ طمدي٨م احل٤مرث سمـ ُمًٚمؿ اًمتٛمٞمٛمل قمـ أسمٞمف -2 ُف َأَهَّ إًَِمْٞمِف وَمَ٘م٤مَل: ط ، قَم َأٟمَّ

ـْ » وْم٧َم ُِم اٍت إَِذا اْٟمٍَمَ ٌَْع َُمرَّ ـَ اًمٜم٤َّمِر ؾَم وَم٢مِٟمََّؽ إَِذا ىُمْٚم٧َم  ،َصاَلِة اعْمَْٖمِرِب وَمُ٘مِؾ: اًمٚمَُّٝمؿَّ َأضِمْريِن ُِم

ٌَْح وَمُ٘مْؾ يَمَذًمَِؽ وَم٢مِٟمََّؽ إِْن  ،َذًمَِؽ صُمؿَّ ُُم٧مَّ ذِم ًَمْٞمَٚمتَِؽ يُمت٥َِم ًَمَؽ ضِمَقاٌر ُِمٜمَْٝم٤م َوإَِذا َصٚمَّْٞم٧َم اًمّمُّ

يِن َأسُمق ؾَمِٕمٞمدٍ ش ضِمَقاٌر ُِمٜمَْٝم٤مُُم٧مَّ ذِم َيْقُِمَؽ يُمت٥َِم ًَمَؽ  ُف ىَم٤مَل:  ،َأظْمؼَمَ ـِ احْل٤َمِرِث َأٟمَّ َه٤م إًَِمْٞمٜم٤َم "قَم َأَهَّ

ـُ َٟمُخصُّ إِظْمَقاَٟمٜم٤َم هِب٤َم‘َرؾُمقُل اهللِ   .(2)"، َٟمْح

ويتٛمٙمـ ذم ىمٚمٌف متٙمـ اًمن  ،(1)وإٟمام أه إًمٞمف: ًمٞمتٚم٘م٤مه سمنماذه"ىم٤مل اًمٓمٞمٌل: 

ـّ سمف قمـ اط اعمٙمٜمقن، ٓ أٟمف  ورأى سمٕمْمٝمؿ أن اهلٛمزة ذم )أّه( ًمٚمًٚم٥م  .(3)"ًمٖمػمو

                                                           

ؾم١مآت  "محيص ُمٜمٙمر، مل يًٛمع ُمـ صمقسم٤من"ارىمٓمٜمل: اعمخ٤مرق ىم٤مل اًمد أيبٕضمؾ . وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ: إطم٤ٌمر قمٜمف يمٕم٥م=

 .(31اًمؼمىم٤مين )ص: 

. حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وهمػمه، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ،ذم ؾمٜمٜمف ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين، ( أظمرضمف أسمق داود2)

، 2ط: : سمدر سمـ قمٌد اهلل اًمٌدر،ذم اًمدقمقات اًمٙمٌػم، تاًمٌٞمٝم٘مل، أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلًلم، و ،(5278 /7/421)

 قمـ أسمٞمف قمٌد اًمرمحـ سمـ طم٤ًمن قمـ احل٤مرث سمـ ُمًٚمؿ( ُمـ ـمريؼ 291/ 2م. )1229واًمتقزيع، اًمٙمقي٧م، همراس ًمٚمٜمنم 

مل يرو قمٜمف همػم قمٌد اًمرمحـ سمـ طم٤ًمن ىم٤مل  -وي٘م٤مل ُمًٚمؿ سمـ احل٤مرث-. احل٤مرث سمـ ُمًٚمؿ اًمتٛمٞمٛمل ُمًٚمؿ سمـ احل٤مرث

( إؿم٤مرة إمم صحتف 3/529احلؼ ذم إطمٙم٤مم ) قمٌدقمٜمف  ( وؾمٙم٧م5/366، وصححف اسمـ طم٤ٌمن )"جمٝمقل"اًمدارىمٓمٜمل 

وىمد " (4/67)ُمع ىمقًمف ذم اًمتٝمذي٥م ُمتٕم٘م٤ًٌم شمّمحٞمح اسمـ طم٤ٌمن ًمف  (1/316قمٜمده، وطمًٜمف اسمـ طمجر ذم ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر )

 . "ضمزم اًمدارىمٓمٜمل سم٠مٟمف جمٝمقل واحلدي٨م اًمذي رواه أصٚمف شمٗمرد سمف ُم٤م رأيتف إٓ ُمـ روايتف وشمّمحٞمح ُمثؾ هذا ذم هم٤مي٦م اًمٌٕمد

ذم ( اًمنماذ: اًمٜمٗمس واعمح٦ٌم، وم٤معمٕمٜمك: أن يتٚم٘م٤مه سمحرص وحم٦ٌم، ىم٤مل اسمـ وم٤مرس، أسمق احلًلم أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م، 1)

أًم٘مك "(: 522م. )ص: 2986-ـه2426، سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 1زهػم قمٌد اعمحًـ ؾمٚمٓم٤من، ط: شمـ. "جمٛمؾ اًمٚمٖم٦م"

 . "وحم٦ٌم قمٚمٞمف ذاذه، إذا أًم٘مك قمٚمٞمف ٟمٗمًف طمرص٤مً 

 –، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م 2: د. قمٌد احلٛمٞمد هٜمداوي، ط:تاًمٙم٤مؿمػ قمـ طم٘م٤مئؼ اًمًٜمـ، اًمٓمٞمٌل، ذف اًمديـ احلًلم سمـ قمٌد اهلل،  (3)

سمـ رؾمالن، ٓ(. واٟمٔمر أيْم٤ًم ذح ؾمٜمـ أيب داود، 6/2882م. )2997-ـه2427اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمز، 

م. 1226-ـه2437 ،، اًمٗمٞمقم ُمٍم، دار اًمٗمالح2، ط:: قمدد ُمـ اًم٤ٌمطمثلم سم٢مذاف ظم٤مًمد اًمرسم٤مطتأمحد سمـ طمًلم، 

(29/312.) 
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ًمٙمـ ذم احلدي٨م ىمريٜم٦م شمدل قمغم أن  ،(2)واعمٕمٜمك ضمٝمر ًمف، قمزاه اًم٘م٤مري إمم سمٕمض اًمنماح

اإلهار قمغم ُمٕمٜم٤مه اعمت٤ٌمدر ُمٜمف، وهق ىمقًمف: )ومٜمحـ ٟمخص إظمقاٟمٜم٤م هب٤م(: أي: يمام ظمّمٜم٤م هب٤م 

 ط. اًمٜمٌل 

ؾُمقَرًة ُِمـ آِل طمؿ ط َرَأيِن َرؾُمقُل اهللَِّ َأىمْ »أٟمف ىم٤مل:  طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد  -1

، وَمَ٘مَرَأ،  ْهِط: اىْمَرْأ قَمكَمَّ ـَ اًمرَّ ِجِد قَمِِمٞم٦ًَّم وَمَجَٚمَس إمَِم َرْهٍط، وَمُ٘مْٚم٧ُم ًمَِرضُمٍؾ ُِم ًْ وَمَخَرضْم٧ُم إمَِم اعمَْ

ـْ َأىْمَرَأيَمَٝم٤م َٓ َأىْمَرُؤَه٤م، وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمُف: َُم ط : َأىْمَرَأيِن َرؾُمقُل اهللَِّ ىَم٤مَل  ؟وَم٢مَِذا ُهَق َيْ٘مَرُأ طُمُرووًم٤م 

طَمتَّك َدوَمْٕمٜم٤َم إًَِمْٞمِف، وَم٢مَِذا قِمٜمَْدُه َرضُمٌؾ وَمُ٘مْٚم٧ُم: اظْمَتَٚمْٗمٜم٤َم ذِم ىِمَراَءشمِٜم٤َم، ط وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم إِمَم َرؾُمقِل اهللَِّ 

ظْمتِ ط وَم٢مَِذا َوضْمُف َرؾُمقِل اهللَِّ  ِٓ ِف طِملَم َذيَمْرُت ا ًِ ، َوَوضَمَد ذِم َٟمْٗم َ اَم »اَلَف، وَمَ٘م٤مَل: ىَمْد شَمَٖمػمَّ إِٟمَّ

ظْمتِاَلُف  ِٓ ٌَْٚمُٙمُؿ ا ـْ ىَم ، وَمَ٘م٤مَم، وَمَ٘م٤مَل: إِنَّ ش َأْهَٚمَؽ َُم َي٠ْمُُمُريُمْؿ َأْن ط »َرؾُمقَل اهللَِّ صُمؿَّ َأَهَّ إمَِم قَمكِمٍّ

َٓ َيْ٘مَرُؤهَ شَيْ٘مَرَأ يُمؾُّ َرضُمٍؾ يَماَم قَمٚمِؿَ  ٌُفُ ، وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم َويُمؾُّ َرضُمٍؾ َيْ٘مَرُأ طُمُرووًم٤م     .(1)ش٤م َص٤مطِم

  اعم٤ٌمطم٨م أشمٞم٦م، واهلل اعمقومؼ.وهذا اإلمج٤مل هق ُم٤م ؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمٚمف ذم

 
  

                                                           

، سمػموت، دار اًمٗمٙمر، 2( ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح، اعمال اًم٘م٤مري، أسمق احلًـ قمكم سمـ ؾمٚمٓم٤من حمٛمد، ط:2)

 (.2663/ 4م. )1221-ـه2411

أسمق قمٌد اهلل حمٛمد  ،وأظمرضمف احل٤ميمؿ ( خمتٍمًا وًمٞمس ومٞمف حمؾ اًمِم٤مهد،1422/ 3/212) "صحٞمحف"( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم 1)

هذا طمدي٨م صحٞمح "( واًمٚمٗمظ ًمف وىم٤مل: 1/113/1923. )سمػموت، دار اعمٕمروم٦م ،"ُمًتدريمف"سمـ قمٌد اهلل اًمٜمٞم٤ًمسمقري ذم 

 ."اإلؾمٜم٤مد، ومل ُيرضم٤مه هبذه اًمًٞم٤مىم٦م
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 املبخح األٍٚ

 ايساٟٚ إىل احلدَٜح ملسو هيلع هللا ىلصإضساُز ايٓيب 

 : َطًبإ ٚفٝ٘

 احلدَٜح إىل ايساٟٚ إضساًزا َطًًكا  ملسو هيلع هللا ىلصاملطًب األٍٚ: إضساُز ايٓيب 

ِلُّ َأَهَّ »أٟمف ىم٤مل:  قمـ َأَٟمس سْمـ َُم٤مًمٍِؽ  (1) ُت سمِِف َأطَمًدا سَمْٕمَدُه، َوًَمَ٘مْد ط إزَِمَّ اًمٜمٌَّ ا، وَماَم َأظْمؼَمْ ِهً

هُت٤َم سمِفِ  وَماَم  (2)ؾُمَٚمْٞمؿٍ ؾَم٠َمًَمْتٜمِل ُأمُّ   .(1)شَأظْمؼَمْ

وم٠مّه إزّم  ،ذات يقم ظمٚمٗمفط أردومٜمل رؾمقل اهلل »إذ ىم٤مل: قمـ قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر (2)

ُث سمِِف َأطَمًدا، »ي٦م: وذم روا .(3)شطمديًث٤م ٓ أطمدث سمف أطمًدا ُمـ اًمٜم٤مس َٓ ُأطَمدِّ وم٠َمَهَّ إزَِمَّ ؿَمْٞمًئ٤م 

َٓ ُأوْمٌِم قَمغَم َرؾُمقِل اهللَِّ  صَمٜم٤َم، وَمَ٘م٤مَل:  ضْمٜم٤َم قَمَٚمْٞمِف َأْن حُيَدِّ ُه طَمتَّك َأًْمَ٘مك اهللََّط وَمَحرَّ  .(4)شِهَّ

 ايدزاض١ املٛضٛع١ٝ:

ٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام سمن، ًم وقمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر  ،أه إمم أٟمسط ذم احلديثلم أن اًمٜمٌل 

أهنام ومٝمام أٟمف ه حيٗمظ قمـ وٓ سمٕمد ُمقشمف. وئمٝمر ط وأن يماًل ُمٜمٝمام مل حيدث سمف ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل 

 .(5)"هذا مم٤م ٓ يٜمٌٖمل إومِم٤مؤه سمٕمد ُمقشمف"يمؾ أطمد، إمم همػم أُمد. ىم٤مل اًمداودي: 

: ًمٞمٙمقن طأُم٤م اًمن ذم ىمّم٦م أٟمس: ومذه٥م اسمـ هٌػمة إمم أٟمف قمٛمؾ ص٤مًمح أظمٗم٤مه اًمٜمٌل 

إٓ أن هذا اًمن ومٞمام أراه مل يٙمـ يمتامٟمف إٓ ًمٞمٙمقن أصم٘مؾ ذم ُمٞمزان "ٔمؿ ٕضمره، وم٘م٤مل: أقم

                                                           

سمٞم٤مت اًمٗم٤موالت . وهل: أم ؾمٚمٞمؿ سمٜم٧م ُمٚمح٤من سمـ ظم٤مًمد إٟمّم٤مري٦م اؿمتٝمرت سمٙمٜمٞمتٝم٤م ويم٤مٟم٧م ُمـ اًمّمح٤م( يٕمٜمل أُمف 2)

، ؾمقري٤م، دار 2: حمٛمد قمقاُم٦م، ط:تسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكم اًمٕمً٘مالين، ُٓم٤مشم٧م ذم ظمالوم٦م قمثامن. اٟمٔمر: شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م، 

 (.757م. )ص: 2986 –ـه2426اًمرؿمٞمد، 

 (.1481/ 262/  7) "صحٞمحف"( وُمًٚمؿ ذم 6189/ 65/  8) "صحٞمحف"( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم 1)

 .( 1419/ 231/  7) " صحٞمحف"( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم 3)

طمدصمٜم٤م وه٥م  ( 235/ 259/  9(، وُمـ ـمري٘مف أظمرضمف اًمْمٞم٤مء ذم اعمخت٤مرة )2754/ 182/ 3( أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده )4)

. وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح، رضم٤مًمف قمٜمف  حيدث قمـ احلًـ سمـ ؾمٕمد، ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ أيب يٕم٘مقب طمدصمٜم٤م أيب،، اسمـ ضمرير

 (.262ضم٤مل ُمًٚمؿ وطمده وهق صم٘م٦م. شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: رضم٤مل اًمِمٞمخلم إٓ احلًـ سمـ ؾمٕمد ومٛمـ ر

: دار اًمٗمالح ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ت( اًمتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، اسمـ اعمٚم٘مـ، أسمق طمٗمص قمٛمر سمـ قمكم اًمِم٤مومٕمل اعمٍمي، 5)

 (.248/ 19م. )1228-ـه2419، دُمِمؼ ؾمقري٤م، دار اًمٜمقادر، 2وحت٘مٞمؼ اًمؽماث، ط:
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وًمٕمٚمف ًمق  .(2)"ٙمتٛمف إٓ ًمذًمؽأن يٙمقن ُمـ أقمامًمف ُم٤م يط إظمالصف: إذ ٓ َيقز قمغم رؾمقل اهلل 

أّه قمٛماًل ص٤محل٤ًم ُمع يمتامن قملم ط ًمٙم٤من يًع أٟم٤ًًم أن ُيؼم أٟمف ط يم٤من قمٛماًل ص٤محًل٤م وأظمٗم٤مه 

ؾ مجٕم٤ًم سملم ُمّمٚمح٦م آىمتداء واًمٙمتامن، ٟمنمًا ًمٚمٕمٚمؿ يمام وؾمع ُمٕم٤مذًا أن يٌنم اًمٜم٤مس سم٘مقًمف اًمٕمٛم

ٓ »ًمف: ط ُمع ىمقًمف ش وطمؼ اًمٕم٤ٌمد قمغم اهلل قمز وضمؾ أن ٓ يٕمذب ُمـ ٓ ينمك سمف ؿمٞمئ٤م"ط 

 .(1)شم٠مصماًم ُمـ يمتامن اًمٕمٚمؿ ششمٌنمهؿ ومٞمتٙمٚمقا

ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء يم٠من  ": ، وم٘م٤مل اسمـ طمجر طورأى سمٕمْمٝمؿ أٟمف ُيتص سمٜم٤ًمء اًمٜمٌل 

 .(3)"وإٓ ومٚمق يم٤من ُمـ اًمٕمٚمؿ ُم٤م وؾمع أٟم٤ًم يمتامٟمفط هذا اًمن يم٤من ُيتص سمٜم٤ًمء اًمٜمٌل 

وأُم٤م اًمن ذم ىمّم٦م قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر: ومٚمؿ أىمػ قمغم ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف، وًمٙمـ اًمذي ٓ ؿمؽ ومٞمف أٟمف 

 .(4)سمتٌٚمٞمٖمف ًمألُم٦مط ُمر اًمٜمٌل ًمٞمس ُمتٕمٚمً٘م٤م سم٤مًمتنميع اًمذي أُ 

 

 ْٞاملطًب ايجا

 َعني ألٍَد ايساٟٚ إىل احلدَٜح ملسو هيلع هللا ىلصإضساُز ايٓيب 

ِلِّ »ىَم٤مًَم٧ْم:  قمـ قم٤مئِم٦م  (3) ٌََٚم٧ْم وَم٤مـمَِٛم٦ُم مَتٌِْم يَم٠َمنَّ ُِمِْمَٞمَتَٝم٤م َُمٌْمُ اًمٜمٌَّ ِلُّ  طَأىْم : طوَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ

٤ًٌم سم٤ِمسْمٜمَتِل" ـْ ؿِماَمًمِِف، صُمؿَّ َأَهَّ إًَِمٞمْ  "َُمْرطَم ـْ َيِٛمٞمٜمِِف َأْو قَم َٝم٤م قَم ًَ ٌََٙم٧ْم، وَمُ٘مْٚم٧ُم صُمؿَّ َأضْمَٚم َٝم٤م طَمِديًث٤م وَم

ـْ  ٌِْٙملَم، صُمؿَّ َأَهَّ إًَِمْٞمَٝم٤م طَمِديًث٤م وَمَْمِحَٙم٧ْم، وَمُ٘مْٚم٧ُم: َُم٤م َرَأْي٧ُم يَم٤مًْمَٞمْقِم وَمَرطًم٤م َأىْمَرَب ُِم َ شَم هَل٤َم: مِل

وُْمٌِمَ ِهَّ َرؾُمقِل اهلِل  ِٕ ٠َمًْمُتَٝم٤م قَمامَّ ىَم٤مَل، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: َُم٤م يُمٜم٧ُْم  ًَ ِلُّ  ، طَمتَّكططُمْزٍن، وَم ط ىُمٌَِض اًمٜمٌَّ

 : ٠َمًْمُتَٝم٤م، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: َأَهَّ إزَِمَّ ًَ ُف قَم٤مَرَوٜمِل "وَم ًة َوإِٟمَّ يَؾ يَم٤مَن ُيَٕم٤مِرُوٜمِل اًْمُ٘مْرآَن يُمؾَّ ؾَمٜم٦ٍَم َُمرَّ
إِنَّ ضِمؼْمِ

                                                           

ةاعمٔمٗمر  ٕيب( اإلومّم٤مح قمـ ُمٕم٤مين اًمّمح٤مح، 2) ٌَػْمَ  (.112/ 5. )ـه2427وم١ماد قمٌد اعمٜمٕمؿ أمحد، دار اًمقـمـ،  ، شمـ.حيٞمك سمـ ُه

 .(32( )58/ 2صحٞمح ُمًٚمؿ ) (1856 /19/ 4صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)

: حم٥م اًمديـ شم٤مسمٕمفسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكم اًمٕمً٘مالين، رىمٛمف حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل. ٓ( ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، 3)

 (.81/ 22) 2379اًمٕمالُم٦م: قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل سمـ سم٤مز، سمػموت، دار اعمٕمروم٦م،  تٕمٚمٞمؼسماخلٓمٞم٥م. 

 ، سمؽمىمٞمؿ اًمِم٤مُمٚم٦م آًمٞم٤م(.7/ 321اعمحًـ سمـ محد ) ( اٟمٔمر: ذح ؾمٜمـ أيب داود، اًمٕم٤ٌمد، قمٌد4)



 قمكم سمـ حيٞمك احلدادي : د.إقمداد                                               (دراؾم٦م طمديثٞم٦م ُمقوققمٞم٦م) طُمًّقهم٤مت يمتامن اًمرواي٦م قمـ اًمٜمٌل  

         324 

 م1212  -هـ2441 اًمث٤ميناًمٕمدد   - اًم٤ًمسمع قمنماعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          
 

ُل َأْهِؾ سَمْٞمتِل حَل٤َمىًم٤م يِب  َّٓ طَمَيَ َأضَمكِم َوإِٟمَِّؽ َأوَّ َٓ ُأَراُه إِ شَملْمِ َو ٌََٙمْٞم٧ُم وَمَ٘م٤مَل:  "اًْمَٕم٤مَم َُمرَّ َأَُم٤م "وَم

 اعم١ُْْمُِمٜملِمَ 
ِ
٤مء ًَ
 َأْهِؾ اجْلَٜم٦َِّم َأْو ٟمِ

ِ
٤مء ًَ
  .(2)شوَمَْمِحْٙم٧ُم ًمَِذًمَِؽ  "شَمْرَولْمَ َأْن شَمُٙمقيِن ؾَمٞمَِّدَة ٟمِ

ٌََؾ َأسُمق ط إيِنِّ جَل٤َمًمٌِس َُمَع َرؾُمقِل اهللَِّ »ىَم٤مَل:  قمـ قمكم (4) ٌَنَمِ إِْذ َأىْم ـَ اًْم سَمْٙمٍر  ًَمْٞمَس َُمَٕمٜم٤َم َأطَمٌد ُِم

َهَذاِن ؾَمٞمَِّدا يُمُٝمقِل "َيْٛمِِمَٞم٤مِن، يُمؾُّ َواطِمٍد ُِمٜمُْٝماَم آظِمٌذ سمَِٞمِد َص٤مطِمٌِِف، وَمَ٘م٤مَل زِم:  َوقُمَٛمَر 

٤م َي٤م قَمكِمُّ  مُهَ ؼِمْ َٓ خُتْ ِٞمِّلَم َواعمُْْرؾَمٚملَِم،  َّٓ اًمٜمٌَّ
، إِ ـَ ظِمِري ْٔ ًملَِم َوا َوَّ ْٕ ـَ ا هُتُاَم، ، وَماَم َأظْمؼَمْ "َأْهِؾ اجْلَٜم٦َِّم ُِم

صْم٧ُم سمِفِ   .(1)شَوًَمْق يَم٤مَٟم٤م طَمٞمَّلْمِ َُم٤م طَمدَّ

 ايدزاض١ املٛضٛع١ٝ:

ًٓ قمٜمد رهم٦ٌم قم٤مئِم٦م ط ه أسمٞمٝم٤م  طمٗمٔم٧م وم٤مـمٛم٦م  ذم طمٞم٤مشمف، ومٚمام شمقذم أظمؼمت سمف ٟمزو

 وهذا حيتٛمؾ أُمريـ: ، 

                                                           

 (.1452/ 241/  7وُمًٚمؿ ) ،(3613/ 123/  4) "صحٞمحف"( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم 2)

، سمػموت، دار اسمـ طمزم، 2: ٟمٔمر حمٛمد اًمٗم٤مري٤ميب، ط:تق سمنِْم حمٛمد سمـ أمحد، ذم اًمٙمٜمك وإؾمامء، ( أظمرضمف اًمدوٓيب أسم1)

 أظم٧م اسمـ اًمٓمٜم٤مومز حمٛمد سمـ قمكم طمدصمٜم٤مل: ٤م، ىمه٤مؿمؿ زي٤مد سمـ أيقبقمـ أيب  -( واًمٚمٗمظ ًمف3/961م. )1222-ـه2412

وهق صم٘م٦م صم٧ٌم يمام ذم -طمدصمٜم٤م زهػم سمـ ُمٕم٤موي٦م  ىم٤مل صم٘م٦م ويم٤من ه٤مؿمؿ سمٜمل ُمقمم أسمق حمٛمد قمٌد اهلل طمدصمٜم٤م: ىم٤مل يٕمغم سمـ قمٌٞمد

-(، يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ طمٗمص 32/277(، واسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ )3/172واسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ ) .-اًمت٘مري٥م

(، وقمٌد 32/277واسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ ) ."ُمؽموك احلدي٨م ُمع إُم٤مُمتف ذم اًم٘مراءة"ىم٤مل احل٤مومظ:  -وهق اًمٖم٤مضي

ىم٤مل اجلقزضم٤مين وأسمق داود:  -وهق وٕمٞمػ ضمداً -(، ُمـ ـمريؼ روح سمـ ُم٤ًمومر 2/255ٙمامل )اًمٖمٜمل اعم٘مدد ذم اًم

ُمٞمزان آقمتدال يمام ذم ، "ًمٞمس سمث٘م٦م"، وىم٤مل ُمرة: "وٕمٞمػ"، وىم٤مل ُمرة: "ٓ يٙمت٥م طمديثف"، وىم٤مل اسمـ ُمٕملم: "ُمؽموك"

-ـه2381واًمٜمنم،  وم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م، سمػموت، دار اعمٕمر2أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد، ت: قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي، ط: ،ًمٚمذهٌل

وهذا إؾمٜم٤مد طمًـ: ٕضمؾ قم٤مصؿ، وم٘مد  .صمالصمتٝمؿ قمـ قم٤مصؿ سمـ هبدًم٦م قمـ زر سمـ طمٌٞمش قمـ قمكم  (.1/62م. )2963

، "ًمٞمس سمح٤مومظ"، وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: "حمٚمف اًمّمدق"وصم٘مف أمحد وأسمق زرقم٦م، وأظمرج ًمف اًمِمٞمخ٤من ُم٘مروٟم٤ًم، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: 

هذا طمدي٨م "(. وىم٤مل قمٌد اًمٖمٜمل قم٘مٌف: 1/152(، اًمتٝمذي٥م )1/357. اعمٞمزان )"ذم طمٗمظ قم٤مصؿ رء"وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: 

يمذا ذم اعمٓمٌقع )مخ٦ًم( وإىمرب أهن٤م )مج٦م(، وصححف  "طُمِمٝمقر ًمف ـمرق مخ٦ًم يروى قمـ مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل 

، 2، ط:"ٞمح٦مؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمح"إًم٤ٌمين، أسمق قمٌد اًمرمحـ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ سمـ احل٤مج ٟمقح، سمٛمجٛمقع ـمرىمف ذم 

 (، واهلل أقمٚمؿ. 1/467اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيع. )
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أن يٙمقن هذا هق طمٙمؿ اًمن، أقمٜمل: إسم٤مطم٦م إومِم٤مئف سمٕمد ُمقت ص٤مطمٌف، يمام ىم٤مل  إول:

إذا ُم٤مت اعمن ومٚمٞمس يٚمزم ُمـ يمتامٟمف ُم٤م يٚمزم ذم طمٞم٤مشمف، إٓ أن يٙمقن قمٚمٞمف ومٞمف همْم٤مو٦م "اعمٝمٚم٥م: 

 .(1)وٟمًٌف ٕيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ، (2)"ذم ديٜمف

أٟمف ؾم٤مغ هل٤م اإلومِم٤مء سمف: ٕٟمف أه إًمٞمٝم٤م أٟمف يٛمقت ذم ُمروف ذًمؽ وىمد ُم٤مت، ىم٤مًمف  اًمث٤مين:

 .(3)اًمداودي

 أٟمف هق اعمت٘مرر قمٜمد قم٤مئِم٦م وقمٜمد واًم٘مقل إول هق إىمرب ًمٚمّمقاب: ٕن فم٤مهر اخلؼم

، وًمق يم٤من طمٙمؿ اًمن ذم احلٞم٤مة وسمٕمده٤م واطمًدا، عم٤م ط: ًمذا ؾم٠مًمتٝم٤م قمٜمف سمٕمد ُمقشمف وم٤مـمٛم٦م 

 ؾم٤مغ اإلومِم٤مء سمٕمد اعمقت. 

، وىمد اضمتٝمد مجع : ومٗمٞمف اًمٜمص سم٤مًمتقىمٞم٧م سم٤مإلهار قمٜمٝمام ُمدة طمٞم٤مهتام  وأُم٤م طمدي٨م قمكمّ 

اره قمٜمٝمام، وشمرك اًمتحدي٨م سمف طمتك يٛمقشم٤م، واظمتٚمٗم٧م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اؾمتٜم٤ٌمط قمٚم٦م إُمر سم٢مه

 أىمقاهلؿ يمام ي٠ميت: 

أؿمٗمؼ قمٚمٞمٝمام ُمـ "اخلقف قمٚمٞمٝمام أن يتٙمال قمغم اًمٌِم٤مرة وي٘مٍّما ذم اًمٕمٛمؾ، ىم٤مل صمٕمٚم٥م:  -2

 .(4)وأىمره اخلٓمٞم٥م ،"اًمت٘مّمػم ذم اًمٕمٛمؾ

 ي٘مػ ؿم٤ميمًرا طمتك ورُم٧م ىمدُم٤مه. طمٙم٤مهط اخلقف قمٚمٞمٝمام ُمـ أقم٤ٌمء اًمِمٙمر، يمام يم٤من اًمٜمٌل  -1

 .(5)اسمـ اجلقزي قمـ صمٕمٚم٥م أيًْم٤م

                                                           

 (.247/ 19( اًمتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح )2)

اًمذي ئمٝمر اٟم٘م٤ًمم ذًمؽ سمٕمد اعمقت إمم ُم٤م  "(: 81/ 22( وومّّمؾ اسمـ طمجر ُم٤م ي٤ٌمح وُم٤م يٙمتؿ ُمـ إهار، وم٘م٤مل ذم اًمٗمتح )1)

٥م اًمن يم٠من يٙمقن ومٞمف شمزيمٞم٦م ًمف ُمـ يمراُم٦م أو ُمٜم٘م٦ٌم أو ٟمحق ذًمؽ وإمم ُم٤م يٙمره ي٤ٌمح وىمد يًتح٥م ذيمره وًمق يمرهف ص٤مطم

ُمٓمٚم٘م٤م وىمد حيرم وهق اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف سمـ سمٓم٤مل وىمد َي٥م يم٠من يٙمقن ومٞمف ُم٤م َي٥م ذيمره يمحؼ قمٚمٞمف يم٤من يٕمذر سمؽمك اًم٘مٞم٤مم سمف 

 ."ومػمضمك سمٕمده إذا ذيمر عمـ ي٘مقم سمف قمٜمف أن يٗمٕمؾ ذًمؽ 

 (.248/ 19حٞمح، اسمـ اعمٚم٘مـ )( اًمتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّم3)

: د. حمٛمد ؾمٕمٞمد ظمٓمل تهـ(،  463( ذف أصح٤مب احلدي٨م، أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي )اعمتقرم: 4)

 (.92أٟم٘مرة )ص: -وهمكم: دار إطمٞم٤مء اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م أ

: طمٚمٛمل حمٛمد إؾمامقمٞمؾ، دار اسمـ ت كم،قمٌد اًمرمحـ سمـ قم ( ُمٜم٤مىم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، اسمـ اجلقزي، أسمق اًمٗمرج،5)

 (.38ظمٚمدون. )ص:
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 .(2)ًمئال يٕمٚمام ىمرب ُمقهتام ذم طم٤مل اًمٙمٝمقًم٦م. ىم٤مًمف اسمـ اًمٕمريب -3

هق اعمخؼم إي٤ممه٤م سمذًمؽ: ومٞمٙمقن اًمٕمٚمؿ احل٤مصؾ هلام سمخؼمه قمٚمؿ ي٘ملم، ط أن يٙمقن اًمٜمٌل  -4

 .(1)سمخالف إظم٤ٌمر قمكم: وم٢من اًمٕمٚمؿ احل٤مصؾ سمف فمٜمل

: ومٞمٙمقن اًمنور سمف أوومر ُمٜمف إذا يم٤من ًمٞمٙمقن ُم٤م حيّمؾ هلام سمٕمد احلنم ٟمٕمٛم٦م همػم ُمؽمىم٦ٌم -5

 وضمداٟمف قمغم اٟمتٔم٤مر ُمٜمٝمام وشمرىم٥م.

ًمئال يٙمقن هلام اؾمتيار سمٙمثرة اًمنور، وٓ ي٠مظمذمه٤م احلامم ًمِمدة اًمٗمرح، ومٞمخؼم سمف اًمٜمٌل  -6

 سمحٞم٨م ٓ ُي٤مف ذًمؽ ُمٜمٝمام.ط 

  .(3)"واهلل ٓ ختؼممه٤م ي٤م قمكم ىمٌكم ٕسمنممه٤م سمٜمٗمز ومٞمٌٚمٖمٝمام اًمنور ُمٜمل" -7

ام ُمـ اًمُٕمج٥م وإُمـ، وهذا اًمقضمف اومؽموف اًم٘م٤مري واؾمتٌٕمده، ورضمحف اخلقف قمٚمٞمٝم -8

قمٜمدي أن اخلِمٞم٦م اًمتل اؾمتٌٕمده٤م اًم٘م٤مري هل إىمرب "اًمِمٞمخ حمٛمد قمكم آدم وم٘م٤مل: 

 .(4)": ومام أظمؼمت سمف طمتك ُم٤مشم٤م... إًمخ وإووح: ي١ميد ذًمؽ ىمقل قمكمّ 

 ٕم٤مرض ىمقي:وسم٤مًمت٠مُمؾ ذم هذه إىمقال مجٞمِٕمٝم٤م ٓ يٙم٤مد ُيٚمق ُمٜمٝم٤م ىمقل ُمـ ُم

ومٝمام وإن يم٤مٟم٤م سمنًما إٓ أن ُم٘م٤مُمٝمام ُمـ اًمٗم٘مف واًمٕمٚمؿ واًمديـ أقمٔمؿ ُمـ أن يًٞمئ٤م  أُم٤م إول:

سمؽمك ط ومٝمؿ احلدي٨م، ومٞمحٛمٚمٝمام قمغم اًمت٘مّمػم، ٓ ؾمٞمام وأطمدمه٤م قمٛمر اًمذي أؿم٤مر قمغم اًمٜمٌل 

إين "جلٜم٦م ىم٤مئاًل ٓ إًمف إٓ اهلل ُمًتٞم٘مٜم٤م هب٤م ىمٚمٌف سم٤ميِمٝمد أن أيب هريرة ُمـ ًم٘مٞمف وراء احل٤مئط سمِم٤مرة 

 .(5)"أظمِمك أن يتٙمؾ اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م، ومخٚمٝمؿ يٕمٛمٚمقن

                                                           

/ 2، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. )حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اعمٕم٤مومري( قم٤مرو٦م إطمقذي سمنمح صحٞمح اًمؽمُمذي، اسمـ اًمٕمريب، 2)

55.) 

دهٚمقي. هـ( مجٕمٝم٤م ورشمٌٝم٤م: حمٛمد حيٞمك اًمٙم٤مٟم 2313( اًمٙمقيم٥م اًمدري قمغم ضم٤مُمع اًمؽمُمذي، اًمٙمٜمٙمقهل رؿمٞمد أمحد )ت: 1)

 (.422/ 4هـ ) 2395ُمٓمٌٕم٦م ٟمدوة اًمٕمٚمامء اهلٜمد، قم٤مم اًمٜمنم: ، اًمٙم٤مٟمدهٚمقي ٤م: حمٛمد زيمريت

 (.9/3923اًم٘م٤مري )قمكم اعمال ، ( ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح3)

ٞمقيب، حمٛمد سمـ قمكم سمـ آدم سمـ صم( ُمِم٤مرق إٟمقار اًمقه٤مضم٦م وُمٓم٤مًمع إهار اًمٌٝم٤مضم٦م ذم ذح ؾمٜمـ اإلُم٤مم اسمـ ُم٤مضمف، اإل4)

 (.55/ 3م. )1226-ـه2417ًمري٤مض، دار اعمٖمٜمل، ، ا2ُمقؾمك، ط:

  .(56/ 2/44) "صحٞمحف"أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم ( 5)
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سم٤مجلٜم٦م وسمٖمػم ذًمؽ ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ اخل٤مص٦م، ويمؾ ط سمٕمٞمد أيْم٤م: وم٘مد سمنممه٤م اًمٜمٌل  واًمث٤مين:

 ُمٜمٝم٤م ٟمٕمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م ضمٚمٞمٚم٦م اًم٘مدر. 

٤ًٌم ذم ط يٕم٤مرض سم٠من اًمٜمٌل  واًمث٤مًم٨م: ىمد أظمؼم سمٕمض أصح٤مسمف سمدٟمق أضمٚمف، يمام ؾمٌؼ ىمري

 ٦م سمنقم٦م حلقىمٝم٤م سمف.إظم٤ٌمره وم٤مـمٛم

سمنممه٤م سمٜمٗمًف، ط يٕم٤مرض سم٠مٟمف ًمٞمس ذم اخلؼم ُم٤م يدل قمغم أن اًمرؾمقل  واًمراسمع واًم٤ًمسمع:

سمؾ ومٞمف ُم٤م يدل قمغم ظمالف ذًمؽ، وهق أن قمٚمًٞم٤م مل حيدث سمف طمتك ُم٤مشم٤م، وًمق يم٤من ىمد سمٚمٖمٝمام ذًمؽ عم٤م 

 ًمف ُمٕمٜمك.  يم٤من ًمٙمتامن قمكم 

ٜم٦م يمٚمف هق قمغم همػم ُم٤م يؽمىمٌف اًمٕمٌد إذا يٛمٙمـ أن َي٤مب قمٜمف سم٠من طم٘مٞم٘م٦م ٟمٕمٞمؿ اجل واخل٤مُمس:

ًٓ ًمٞم٘مقل طملم يٕمٓمٞمف اهلل ُمثؾ اًمدٟمٞم٤م قمنم ُمرات:  أشمًخر "يم٤من ُمـ أهٚمٝم٤م، طمتك إن آظمرهؿ دظمق

 .(2)"يب وأٟم٧م اعمٚمؽ؟

مج٤مقم٦م ممـ هؿ دوهنام سم٤مًمٌِم٤مئر ط أن اًمٔمـ هبام ومقق ذًمؽ، وىمد سمنم اًمٜمٌل  واًم٤ًمدس:

يّب سم٠من اهلل شمٕم٤ممم أُمره أن ي٘مرأ قمٚمٞمف ؾمقرة اًمٌٞمٜم٦م وؾمامه اًمٕمٔمٞمٛم٦م، يمٌِم٤مرشمف ًمٌالل سم٤مجلٜم٦م وسمِم٤مرشمف ٕ

 ًمف، إمم همػم ذًمؽ. 

وضمف وٕمٗمف أن اًمٔمـ هبام أن ُم٤م ُمٕمٝمام ُمـ اإليامن واًمٕمٚمؿ حيقل سمٞمٜمٝمام وسملم واًمث٤مُمـ: 

٤ًٌم ومرطًم٤م ُمّتٙماًل؟! اًمٕمج٥م، وهؾ يٙمقن ؾمٞمد ُ   يمٝمقل أهؾ اجلٜم٦م ُمٖمروًرا ُمٕمج

ظمص قمٚمًٞم٤م سم٤مإلهار ط ل أن ي٘م٤مل: إن اًمٜمٌل وىمد فمٝمرت زم قمٚم٦م أظمرى همػم ُم٤م شم٘مدم، وه

إًمٞمف هبذه اًمٗمْمٞمٚم٦م ًمٚمِمٞمخلم، وأٓ حيّدث هب٤م إٓ سمٕمد ُمقهتام: ًمٞمٙمقن ذم ذًمؽ طمج٦م سم٤مًمٖم٦م قمغم 

أقمدائٝمام وُمٌٖمْمٞمٝمام وُمٜمت٘ميص ىمدرمه٤م، ُمـ اعمٔمٝمريـ ُمقآشمف واًمتِمٞمع ًمف، وم٢مٟمف ًمق طمّدث هب٤م همػم 

ّدث هب٤م ذم طمٞم٤مهتام: ًم٘م٤مًمقا طمّدث هب٤م شم٘مٞم٦م أو قمكم: مل يٙمـ هل٤م ذًمؽ اعمقىمع ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ، وًمق طم

 ُمداهٜم٦م أو ًمٖمػم ذًمؽ ُمـ اعمٕم٤مذير، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. 

 

  

                                                           

 ( 286/ 228/  2) "صحٞمحف"( وُمًٚمؿ ذم 6572/ 227/  8) "صحٞمحف"( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم 2)
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 املبخح ايجاْٞ

 َٓع ٚيٞ األَس ايساٟٚ َٔ ايتخدٜح

٤م َٟمُٙمقُن سم٤ِمعمََْٙم٤مِن  "ىم٤مل:  قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أسمزى  (5) يُمٜم٧ُْم قِمٜمَْد قُمَٛمَر وَمَج٤مَءُه َرضُمٌؾ وَمَ٘م٤مَل: إِٟمَّ

ٌر: َي٤ماًمِمَّ  ـْ ُأَصكمِّ طَمتَّك َأضِمَد اعم٤َْمَء. ىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مَل قَمامَّ ٤م َأَٟم٤م وَمَٚمْؿ َأيُم ـِ وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر: َأُمَّ ْٝمَرْي  ْٝمَر َواًمِمَّ

٤م َأَٟم٤م، وَمتَ  سمِِؾ، وَم٠َمَص٤مسَمْتٜم٤َم ضَمٜم٤َمسَم٦ٌم، وَم٠َمُمَّ ْٙم٧ُم، ٛمَ َأُِمػَم اعم١ُْْمُِمٜملَِم َأَُم٤م شَمْذيُمُر إِْذ يُمٜم٧ُْم َأَٟم٤م َوَأْٟم٧َم ذِم اإْلِ ٕمَّ

ِلَّ  َب سمَِٞمَدْيِف »، وَمَذيَمْرُت َذًمَِؽ ًَمُف، وَمَ٘م٤مَل: طوَم٠َمشَمْٞمٜم٤َم اًمٜمٌَّ اَم يَم٤مَن َيْٙمِٗمٞمَؽ َأْن شَمُ٘مقَل َهَٙمَذا، َوَضَ إِٟمَّ

َراعِ  َح هِباَِم َوضْمَٝمُف َوَيَدْيِف إمَِم ٟمِّْمِػ اًمذِّ ًَ َْرِض، صُمؿَّ َٟمَٗمَخُٝماَم، صُمؿَّ َُم ْٕ ُر وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر: يَ ش إمَِم ا ٤م قَمامَّ

ِؼ اهللََّ، وَمَ٘م٤مَل: َي٤م َأُِمػَم اعم١ُْْمُِمٜملَِم، إِْن ؿِمْئ٧َم َواهللَِّ مَلْ َأْذيُمْرُه َأسَمًدا، وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر: يَمالَّ وَ  َٞمٜمََّؽ اشمَّ اهللَِّ ًَمٜمَُقًمِّ

ْٞم٧َم  ـْ َذًمَِؽ َُم٤م شَمَقًمَّ ْن ؿِمْئ٧َم عم٤َِم َي٤م َأُِمػَم اعم١ُْْمُِمٜملَِم إِ "هذا ًمٗمظ أيب داود، وعمًٚمؿ: ىم٤مل قمامر:  "ُِم

ُث سمِِف َأطَمًدا َٓ ُأطَمدِّ َؽ  ـْ طَم٘مِّ  . (2)"ضَمَٕمَؾ اهلُل قَمكَمَّ ُِم

َأشَمْدُروَن مِلَ »ع إٟمّم٤مر طملم ظمرضمقا ُمـ اعمديٜم٦م وم٘م٤مل: ٞمّ ؿَم  قمـ ىمرفم٦م سمـ يمٕم٥م، أن قمٛمر  (6)

َْٟمَّم٤مِر. ىَم٤مَل: ش ؿَمٞمَّْٕمُتُٙمؿْ  ْٕ َتزُّ »ىُمْٚمٜم٤َم: حِلَؼِّ ا ُٙمْؿ شَم٠ْمشُمقَن ىَمْقًُم٤م هَتْ ٜمَُتُٝمْؿ سم٤ِمًْمُ٘مْرآِن اْهتَِزاَز  إِٟمَّ ًِ َأًْم

ـْ َرؾُمقِل اهللَِّ  وُهْؿ سم٤ِمحْلَِدي٨ِم قَم يُٙمُٙمؿْ  طاًمٜمَّْخِؾ، وَماَل شَمُّمدُّ  ش َوَأَٟم٤م َذِ
ٍ
ء صْم٧ُم سمٌَِمْ ىَم٤مَل: وَماَم طَمدَّ

 .(1)َوىَمْد ؾَمِٛمْٕم٧ُم يَماَم ؾَمِٛمَع َأْصَح٤ميِب 

 ايدزاض١ املٛضٛع١ٝ:

 ٤مً اّمًرا رأى ُمٜمع قمٛمر ًمف ُمـ اًمتحدي٨م سمف، ُمًّقهم: أن قمإول وضمف آؾمتِمٝم٤مد سم٤مخلؼم

مل يٜمٙمر هذا اًمٗمٝمؿ  -وهق اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد-ًمؽمك اًمتحدي٨م سمف سمحٙمؿ وٓيتف، وأن قمٛمر  ٤مً ذقمٞم

                                                           

 /2( وأسمق داود واًمٚمٗمظ ًمف )368/ 293/  2( وًمٞمس ومٞمف حمؾ اًمِم٤مهد، وُمًٚمؿ )338/ 75/  2( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )2)

139/311).  

دار اعمٖمٜمل ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ( ذم ؾمٜمٜمف شمـ. طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد، 155:)ت أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـأظمرضمف اًمدارُمل،  (1)

قمٜمف سمف.  ؾمٝمؾ سمـ مح٤مد، طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، طمدصمٜم٤م سمٞم٤من، قمـ اًمِمٕمٌل،قمـ ( 318/ 2) ه2421، 2، ط.اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م

هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ًمف "ُمـ ـمريؼ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ سمٞم٤من سمف سمٜمحقه وىم٤مل:  (221/ 2)اعمًتدرك  وأظمرضمف احل٤ميمؿ ذم

وُمـ ذـمٜم٤م ذم اًمّمح٤مسم٦م أٓ ٟمٓمقهيؿ،  طـمرق دمٛمع ويذايمر هب٤م وىمرفم٦م سمـ يمٕم٥م إٟمّم٤مري صح٤ميب ؾمٛمع ُمـ رؾمقل اهلل 

 ."وأُم٤م ؾم٤مئر رواشمف وم٘مد اطمتج٤م سمف
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 ىم٤مل ."طمديًث٤م طمٗمٔمتف قمٜمفط ًمٞمس ُٕمػم اعم١مُمٜملم أن يٛمٜمٕمؽ اًمرواي٦م قمـ اًمٜمٌل "ومٚمؿ ي٘مؾ: 

ف ُم٤م أٟمٙمر قمٚمٞمف ىمقًمف: )إن ؿمئ٧م سمام واًمِم٤مهد أٟم"سمٕمد أن ؾم٤مق اًم٘مّم٦م:  اًمِمٞمح اسمـ قمثٞمٛملم 

ر ُمـ طميه هـ ويمذا مل يٜمٙمر قمغم قماّم  أ. (2)"ضمٕمؾ اهلل ًمؽ قمكم ُمـ اًمٓم٤مقم٦م أٓ أطمدث سمف ومٕمٚم٧م(

 . ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، يم٤مسمـ أسمزى 

وحمؾ هذا إذا يم٤من ومرض يمٗم٤مي٦م ذم طمؼ اًمراوي ٕن احلدي٨م أو ُم٤م ي١مدي ُمٕمٜم٤مه قمٜمد همػمه 

إن ؿمئ٧م عم٤م ضمٕمؾ اهلل "وىمقل قمامر ًمف:  "اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: ومال يٙمقن ذم ؾمٙمقشمف يمتامن ًمٚمٕمٚمؿ، ىم٤مل 

ُمع ".. إمم أن ىم٤مل: عم٤م يٚمزم ُمـ ـم٤مقم٦م إئٛم٦م واًمرضمقع إمم ُمذاهٌٝمؿ "قمغم ُمـ طم٘مؽ مل أطمدث سمف

رواه٤م  لأداء احلدي٨م واًمتٌٚمٞمغ ًمٞمس سمٗمرض قمغم اًمٕملم، إٓ عمـ مل يٙمـ قمٜمد أطمد اًمًٜم٦م اًمتأن 

، وشم٤مسمٕمف (1)"اجلٜم٥م أو همػمه شمٖمٜمك قمـ طمدي٨م قمامر ذملم قمٚمٞمف أداؤه٤م، وآي٦م اًمتٞمٛمؿ ٕمؾمقاه ومٞمت

إن رأي٧م اعمّمٚمح٦م  -واهلل أقمٚمؿ -وأُم٤م ىمقل قمامر إن ؿمئ٧م مل أطمدث سمف ومٛمٕمٜم٤مه "اًمٜمقوي وم٘م٤مل: 

ذم إُم٤ًميمل قمـ اًمتحدي٨م سمف راضمح٦م قمغم ُمّمٚمح٦م حتديثل سمف أُمًٙم٧م وم٢من ـم٤مقمتؽ واضم٦ٌم قمكم 

يٙمقن  أُمًؽ سمٕمد هذا ٓ طمّمؾ وم٢مذا ذم همػم اعمٕمّمٞم٦م وأصؾ شمٌٚمٞمغ هذه اًمًٜم٦م وأداء اًمٕمٚمؿ ىمد

 .(3)"داظمال ومٞمٛمـ يمتؿ اًمٕمٚمؿ

وأُم٤م اسمـ طمزم ومػمى أن ىمقل قمامر ًمٞمس قمغم فم٤مهره وإٟمام أراد سمف شمٌٙمٞم٧م قمٛمر واًمرد قمٚمٞمف، 

ي٤م " وهق شمقضمٞمف ومٞمف ٟمٔمر وم٢من ىمقل قمامر: ،(4)ن يٙمتؿ احلدي٨م وىمد ضمزم سمّمدق ٟمٗمًفوأٟمف ًمٞمس ًمف أ

، فم٤مهر ذم أٟمف ؾمٞمدع "قمكم ُمـ طم٘مؽ ٓ أطمدث سمف أطمداأُمػم اعم١مُمٜملم إن ؿمئ٧م عم٤م ضمٕمؾ اهلل 

                                                           

 .52ًم٘م٤مءات اًم٤ٌمب اعمٗمتقح رىمؿ  (2)

/ 1) ( ت .د. حيٞمك إؾمامقمٞمؾ، دار اًمقوم٤مء، ُمٍم.ـه544، اًمٞمحّمٌل، قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك )ت:سمٗمقائد ُمًٚمؿ إيمامل اعمٕمٚمؿ (1)

113). 

، سمػموت، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث 1اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج، اًمٜمقوي، أسمق زيمري٤م حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف، ط: (3)

 .(61/ 4) ـه2391اًمٕمريب، 

 ، أسمق حمٛمد قمكم سمـ أمحد، شمـ. اًمِمٞمخ أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر، سمػموت، دار أوم٤مق اجلديدة.ـ طمزماسم، اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم (4)

(1 /241). 
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اًمتحدي٨م اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ اًمقاضم٥م قمٚمٞمف دم٤مه قمٛمر ُمـ اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م سم٤مقمت٤ٌمره أُمػمًا ًمٚمٛم١مُمٜملم. ومل 

 أر ُمـ واومؼ اسمـ طمزم قمغم سومف قمـ هذا اًمٔم٤مهر ُمـ ذاح اًمّمحٞمحلم وهمػمهؿ. 

ر شمرك قمٛمر ًمٚمّمالة ذم قمـ ذيم يمام أورد اسمـ طمزم اطمتامًٓ آظمر، هق أن اعم٘مّمقد يمٗمف

وًمٗمظ احلدي٨م ٓ ي٤ًمقمده: ٕن قمامر ىم٤مل )ٓ أذيمره(، ومل ي٘مؾ )ٓ أذيمرك(، يمام أن  ،(2)اًم٘مّم٦م

ىمْمٞم٦م اخلالف سملم قمٛمر وقمامر هل ذم ُمنموقمٞم٦م اًمتٞمٛمؿ ًمٚمجٜم٥م، ومٕمٛمر يٜمٗمٞمف وقمامر يثٌتف، واحلج٦م 

ؿمئ٧م، واهلل مل أذيمره  ًمٕمامر ذم اعمرومقع وم٢مًمٞمف يتقضمف ىمقل قمٛمر )اشمؼ اهلل ...(، وىمقل قمامر )إن

 أسمدًا(. 

وإذا ؾم٤مغ ًمٕمامر  سمٙمٗمف قمـ اًمتحدي٨م اُمتث٤مًٓ ًمقصٞم٦م قمٛمر  وذم اخلؼم اًمث٤مين يٍمح ىمرفم٦م 

شمرك اًمتحدي٨م ٕٟمف ىمد سمّٚمٖمف ومام اًمذي ؾمّقغ ًم٘مرفم٦م وُمـ ُمٕمف ـم٤مقم٦م قمٛمر ذم شمرك اًمتحدي٨م قمـ 

 أُمتف سم٤مًمٌالغ؟ط ُمع أُمر اًمٜمٌل ط رؾمقل اهلل 

 ضمٞمٝم٤مت: ٕهؾ اًمٕمٚمؿ مجٚم٦م ُمـ اًمتق

أىمٚمقا "سم٤مإلىمالل وم٘م٤مل  هؿوإٟمام أُمرقمـ احلدي٨م يمٚمف، مل يٜمٝمٝمؿ هنٞم٤ًم سم٤مشم٤ًم أن قمٛمر  إول:

وُمراده شمرك اًمتحدي٨م سمٖمػم ُم٤م ومٞمف طمالل وطمرام، وؾمٜمـ وومرائض،  "طاًمرواي٦م قمـ رؾمقل اهلل 

ومم٤م  .(1)"ًمٞمس اًمًٜمـ واًمٗمرائضط ُمٕمٜم٤مه قمٜمدي: احلدي٨م قمـ أي٤مم رؾمقل اهلل "ىم٤مل اًمدارُمل 

ومٞم٠مشمقٟمٙمؿ ومٞم٠ًمًمقٟمٙمؿ قمـ احلدي٨م، وم٤مقمٚمٛمقا أن أؾمٌغ "ًمٗمٝمٛمف أن ذم اًمرواي٦م ىمقل قمٛمر:  يِمٝمد

أٟمف شمقو٠م ُمرشملم ُمرشملم صمؿ ىم٤مل أشمدرون مل ". وذم رواي٦م "، وصمٜمت٤من دمزي٤مناًمقوقء صمالٌث 

ومٙم٠مٟمف يرؿمدهؿ إمم اًمٜمقع اًمذي يٜمٌٖمل أن حيدصمقهؿ سمف، وقمغم هذا اًمت٘مدير ومٚمؿ  .(3)"ؿمٞمٕمتٙمؿ..

                                                           

  .(1/241اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ) (2)

 .(319/ 2ؾمٜمـ اًمدارُمل ) (1)

ُمـ ـمريؼ أؿمٕم٨م سمـ ؾمقار وهق ( 2/319/188)أظمرج اًمٚمٗمظ إول )وم٤مقمٚمٛمقا أن أؾمٌغ اًمقوقء...( اًمدارُمل ذم ؾمٜمٜمف  (3)

/ 2ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر )( وأظمرج اًمٚمٗمظ اًمث٤مين )ومتقو٠م ُمرشملم ُمرشملم( اًمٌٞمٝم٘مل ذم 223ذم اًمت٘مري٥م )ص: وٕمٞمػ يمام

( 219وهق صم٘م٦م صم٧ٌم يمام ذم اًمت٘مري٥م )ص: -أي إمحز-( ُمـ ـمريؼ اًمِم٤مومٕمل قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ سمٞم٤من سمـ سمنم 246/283

 وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح. 
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قن إًمٞمف ُمـ اًمٕمٚمؿ وإٟمام ؾمٙمتقا قمـ سمٕمض اًمرواي٦م ُمراقم٤مة ًمألصٚمح هلؿ وهق يٙمتٛمقهؿ ُم٤م حيت٤مضم

 إىم٤ٌمهلؿ قمغم اًم٘مرآن وآؿمتٖم٤مل سمف.  

أٟمف هن٤مهؿ قمـ اإليمث٤مر: ٕٟمف ُمٔمٜم٦م اًمٖمٚمط، وقمٚمٞمف ومٛمتك وصمؼ ىمرفم٦م أو همػمه سمحٗمٔمف  اًمث٤مين:

ؾ وىمد حيتٛم"ىم٤مل اخلٓمٞم٥م: ط ًمٚمحدي٨م طمّدث سمف، وم٤معمًقغ هق ظمقف اخلٓم٠م قمغم رؾمقل اهلل 

قمٜمدي أن شمٙمقن أصم٤مر يمٚمٝم٤م قمـ قمٛمر صحٞمح٦م ُمتٗم٘م٦م، وُيرج ُمٕمٜم٤مه٤م قمغم أن ُمـ ؿمؽ ذم رء 

 .(2)"شمريمف، وُمـ طمٗمظ ؿمٞمئ٤م وأشم٘مٜمف ضم٤مز ًمف أن حيدث سمف

اخلِمٞم٦م ُمـ حتديثٝمؿ سمام ٓ يٗم٘مٝمقن ُمٕمٜم٤مه ومٞمحٛمٚمقٟمف قمغم همػم ُمٕمٜم٤مه ومٞمٙمقن ومتٜم٦م  اًمث٤مًم٨م:

 هريرة ُمـ اًمتحدي٨م. هلؿ، ذيمره اسمـ يمثػم ًمٙمـ ذم شمقضمٞمٝمف ُمٜمَع قمٛمر ٕيب 

وُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ وٕمػ أؾم٤مٟمٞمد مجٞمع ُم٤م ورد قمـ قمٛمر ذم ُمٜمٕمف سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ُمـ 

 ُمـ احل٨م قمغم طمٗمظ اًمًٜمـ وٟمنمه٤م  وُمٜمٝمؿ ُمـ رضمح قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م روي قمٜمف ،(1)اًمتحدي٨م

 

                                                           

 (2222/ 1ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ) (2)

٤م ٟمٕمٚمؿ أن اًمِمٕمٌل ًم٘مل ىمرفم٦م وٓ ؾمٛمع ُمٜمف سمؾ ٓ وُم": (238/ 1اإلطمٙم٤مم ) طمزم ظمؼم هنل قمٛمر ًم٘مرفم٦م وم٘م٤مل ذم وٕمػ اسمـ (1)

وُم٤مت اعمٖمػمة ؾمٜم٦م  ...هذا ُمذيمقر ذم اخلؼم اًمث٤مسم٧م اعمًٜمد ، ُم٤مت واعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم أُمػم اًمٙمقوم٦م ٕن ىمرفم٦م  :ؿمؽ ذم ذًمؽ

اهـ وذم يمالُمف ٟمٔمر عم٤م ي٠ميت: مل  "مل يٚمؼ ىمرفم٦م ىمط ومً٘مط هذا اخلؼممخًلم سمال ؿمؽ واًمِمٕمٌل أىمرب إمم اًمّم٤ٌم ومال ؿمؽ ذم أٟمف 

قمّد اسمـ أيب طم٤مشمؿ وهمػمه ُمـ مل يٚم٘مٝمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أو مل يًٛمع ُمٜمٝمؿ أو مل يدريمٝمؿ أىمػ قمغم ُمـ ؾمٌ٘مف إمم ٟمٗمل ًم٘م٤مئف ًمف، وىمد 

( وضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ 262واعمراؾمٞمؾ ًمف )ص: (311/ 6اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )اٟمٔمر . ومٚمؿ يذيمروا ومٞمٝمؿ ىمرفم٦م

أن اًمِمٕمٌل يمقذم وىمرفم٦م ىمدم اًمٙمقوم٦م زُمـ قمٛمر وشمقذم هب٤م ذم وٓي٦م اعمٖمػمة قمغم اًمّمحٞمح،  (.263( وحتٗم٦م اًمتحّمٞمؾ )124)

( ومٚمق ىُمدر أن ىمرفم٦م شمقذم أول ىمدوم اعمٖمػمة واًمٞم٤ًم قمٚمٞمٝم٤م ًمٙم٤من قمٛمر 22/254)شم٤مريخ اسمـ يمثػم  41و يم٤مٟم٧م وٓيتف ؾمٜم٦م 

ًمٚمٝمجرة )شم٤مريخ  26قمغم إرضمح يم٤من قم٤مم ضمٚمقٓء ويم٤مٟم٧م اًمقىمٕم٦م آظمر ؾمٜم٦م ُم٤ًم ٕن ُمقًمده د ضم٤موز اًمٕمنميـ قم٤ماًمِمٕمٌل ىم

( قمـ اًمدوري قمـ حيٞمك سمـ أيب سمٙمر قمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ 1/415أظمرج ويمٞمع ذم أظم٤ٌمر اًم٘مْم٤مة ) (22/12اسمـ يمثػم: 

وًمدت قم٤مم "ٕمٌل أٟمف ىم٤مل: إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد قمـ اًمِمٕمٌل، وأظمرضمف أيْم٤ًم ُمـ ـمريؼ اًمني سمـ إؾمامقمٞمؾ يمالمه٤م قمـ اًمِم

ـُ قمؿِّ اًمِمٕمٌل وشم٤مسمٕمف إؾمامقمٞمؾ، وصمٛم٦م أىمقال أظمرى شم٘مرب وشمٌٕمد قمٜمف "ضمٚمقٓء ، واًمني وإن يم٤من ُمؽموك اًمرواي٦م ًمٙمٜمف اسم

هـ يمام يًتٗم٤مد ُمـ يمالم أيب إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل، وًمق صم٧ٌم ومٞمٙمقن قمٛمره قمٜمد ُمقت ىمرفمف  32وأسمٕمده٤م أٟمف وًمد ذم طمدود ؾمٜم٦م 

ىم٤مل  وهق ؾمـ يٛمٙمـ ومٞمف اًمٚم٘م٤مء ويّمح ومٞمف اًمتحٛمؾ. ،قمغم أىمؾ شم٘مديرإطمدى قمنمة ؾمٜم٦م  -ؼًمق ومرض ُمقشمف قمغم ُم٤م ؾمٌ-

وذًمؽ ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري وهق ٓ يٙمتٗمل سمٛمجرد إُمٙم٤من  روى قمـ قمكم " (124ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ )ص: اًمٕمالئل ذم 
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 .(2)واًمتحدي٨م هب٤م

 وإىمرب هق اجلٛمع سملم ُم٤م صح ُمٜمٝم٤م ُمـ ُمٜمٕمف هلؿ، وُم٤م صم٧ٌم قمٜمف ُمـ إُمر سمحٗمظ اًمًٜمـ

وٟمنمه٤م، وأىمرب وضمقه اجلٛمع إول واًمث٤مين: ٕن ذم اخلؼم ُمـ ًمٗمظ قمٛمر ُم٤م يدل قمٚمٞمف، واهلل 

 أقمٚمؿ. 

 

  

                                                           

أن اًمِمٕمٌل مل ُيذيمر ذم  وإذا يم٤من ىمد ًم٘مل قمٚمٞم٤ًم ومٙمٞمػ ُي٘مٓمع سمٕمدم ًم٘م٤مئف ىمرفم٦م ومه٤م ذم سمٚمدة واطمدة وُم٤مت سمٕمده. "اًمٚم٘م٤مء=

 اعمقصقوملم سم٤مًمتدًمٞمس ومروايتف سمـ)ىم٤مل( و)قمـ( حمٛمقًم٦م قمغم آشمّم٤مل وىمد صم٧ٌم إُمٙم٤من ًم٘م٤مئف واهلل أقمٚمؿ. 

 .(1/2226اٟمٔمر ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ٓسمـ قمٌد اًمؼم )(2) 
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 املبخح ايجايح

 خػ١ٝ ايساٟٚ إٔ ًٜخك٘ أذ٣

ـْ َرؾُمقِل اهللَِّ "أٟمف ىم٤مل:  قمـ أيب هريرة  (7) ٤م ط طَمِٗمْٔم٧ُم ُِم ٌََثْثُتُف، َوَأُمَّ ٤م وَم ٤م َأطَمُدمُهَ : وَم٠َمُمَّ ـِ ِوقَم٤مَءْي

ٌُْٚمُٕمقمُ  أظَمرُ  َع َهَذا اًم
 .(2)"وَمَٚمْق سَمَثْثُتُف ىُمٓمِ

 ايدزاض١ املٛضٛع١ٝ:

ذم  ُمـ ظمالل اًمٜمٔمر ذم احلدي٨م وذم يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ، يتٌلم أن اعمًقغ ٕيب هريرة 

 يمتامن هذا اًمققم٤مء أُمران:

 قمغم يد ُمـ يتير سمروايتف ًمف.  :أي :وهق: ظمِمٞم٦م أن ُي٘متؾ ،ُم٤م ّسح سمف إول:

 .(1)اًمققم٤مء ٓ شمٕمٚمؼ ًمف سم٤مًمتنميع، ٟمص قمٚمٞمف مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿأن هذا  اًمث٤مين:

يمام ىم٤مل  ومال سمد ُمٜمف طمٞمٜمئذ، ،وأُم٤م إذا شمٕملم اًمٌالغ سم٠من يم٤من مم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمتنميع ومل يٌٚمٖمف همػمه

ْٛمَّم٤مَُم٦َم قَمغَم َهِذِه ًَمْق َوَوْٕمُتُؿ : »أسمق ذر ُذ يَمٚمَِٛم٦ًم صُمؿَّ فَمٜمَٜم٧ُْم َأينِّ ُأْٟمٗمِ  -َوَأؿَم٤مَر إمَِم ىَمَٗم٤مهُ -اًمّمَّ

ِلِّ  ـَ اًمٜمٌَّ َْٟمَٗمْذهُت٤َمط ؾَمِٛمْٕمُتَٝم٤م ُِم َٕ ٞمُزوا قَمكَمَّ 
ٌَْؾ َأْن دُمِ يٕمٜمل ُم٤م ؾمٛمع ُمـ رؾمقل "ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل:  .(3)شىَم

ُمـ اًمٗمرائض، واًمًٜمـ، وُم٤م يٜمتٗمع اًمٜم٤مس سمف ذم ديٜمٝمؿ مم٤م أظمذ اهلل سمف اعمٞمث٤مق قمغم اًمٕمٚمامء ط اهلل 

 .(4)"ًمُٞمٌٞمٜمٜمف ًمٚمٜم٤مس وٓ يٙمتٛمقٟمف

 

                                                           

 .(212/ 35/  2( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )2)

(. ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، اًمذهٌل، 226/ 25داود، اسمـ رؾمالن )(. ذح ؾمٜمـ أيب 126/ 2اٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري، اسمـ طمجر ) (1)

-ـه2425، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 3، ط:وهمػمه : اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوطشمـؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد، 

 (.597/ 1م. )2985

 (.561/ 456/  2( ُمٕمٚم٘م٤ًم سمّمٞمٖم٦م اجلزم ووصٚمف اًمدارُمل ذم ُمًٜمده )15/ 2( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )3)

، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم 1ح صحٞمح اًمٌخ٤مري، اسمـ سمٓم٤مل، أسمق احلًـ قمكم سمـ ظمٚمػ، حت٘مٞمؼ: أسمق متٞمؿ ي٤مه سمـ إسمراهٞمؿ، ط:( ذ4)

 (.251/ 2م. )1223-ـه2413اًمرؿمد، 
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 املبخح ايسابع

 إٔ ٜطع ايعًِ يف غري أًٖ٘خػ١ٝ ايساٟٚ 

صُمقا اًمٜم٤َّمَس سماَِم َيْٕمِروُمقنَ »ىم٤مل  قمـ قمكم  (8) َب اهللَُّ َوَرؾُمقًُمفُ  ،طَمدِّ ٌُّقَن َأْن ُيَٙمذَّ
 .(2)شَأحُتِ

َّٓ »قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، ىم٤مل: وقمـ  (9) ٌُْٚمُٖمُف قُمُ٘مقهُلُْؿ، إِ َٓ شَم ٍث ىَمْقًُم٤م طَمِديًث٤م   يَم٤مَن َُم٤م َأْٟم٧َم سمُِٛمَحدِّ

ٌَْٕمِْمِٝمْؿ ومِْتٜم٦َمً 
 .(1)شًمِ

اًمٚم١مًم١م قمغم  ُؼ ٕمٚمِّ شمُ  !وم٘م٤مل: وحيؽ ي٤م ؿمٕم٦ٌم ،رآين إقمٛمش وأٟم٤م أطمدث ىمقًُم٤م"ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم: و  (11)

"أقمٜم٤مق اخلٜم٤مزير
(3)

. 

 ايدزاض١ املٛضٛع١ٝ:

واحلٙمٛم٦م ذم ذًمؽ أٟمف  إو٤مقم٦م اًمٕمٚمؿ سمقوٕمف قمٜمد همػم أهٚمف،هنك مج٤مقم٦م ُمـ اًمًٚمػ قمـ 

شمٙمذي٥م اهلل ورؾمقًمف يمام ذم أصمر قمكم، وُمٜمٝم٤م اًمْمالل واحلػمة ذم  يٗميض إمم ُمآٓت وم٤مؾمدة ُمٜمٝم٤م

وممـ راقمك هذا اعمٕمٜمك أيْم٤ًم قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف  .(4)ومٝمؿ ُمٕمٜم٤مه يمام يِمػم إًمٞمف يمالم اسمـ ُمًٕمقد

يمام ىم٤مل اسمـ  .ذم ُمِمقرشمف ًمٕمٛمر سمت٠مضمٞمؾ ظمٓم٤مسمف ذم ُمقؾمؿ احل٩م قمـ اًمٌٞمٕم٦م طمتك يرضمع إمم اعمديٜم٦م

 ٤من قمـ همػم أهٚمف، وٓ حيدث ُمٜمف اًمٜم٤مس إٓ سمام يرضمك وٌٓمٝمؿ ًمف، أٓوومٞمف أن اًمٕمٚمؿ يّم"هٌػمة: 

                                                           

قذ سمُ رَّ طمدصمٜم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك قمـ ُمٕمروف سمـ ظَم أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ُمٕمٚم٘م٤ًم سمّمٞمٖم٦م اجلزم صمؿ ؾم٤مق إؾمٜم٤مده وم٘م٤مل:  (2)

( وُمٕمروف ىم٤مل ذم 375( قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك هق سم٤مذام صم٘م٦م )اًمت٘مري٥م:2/37/217ؾ قمـ قمكم سمذًمؽ )قمـ أيب اًمٓمٗمٞم

 ا. هـ وأسمق اًمٓمٗمٞمؾ هق قم٤مُمر سمـ واصمٚم٦م ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل "ُم٦مقماّل  صدوق رسمام وهؿ ويم٤من أظم٤ٌمري٤مً " (542)ص: اًمت٘مري٥م 

 ط. 

هٙمذًا  "اهلل سمـ ُمًٕمقد أن قمٌد"هلل سمـ قمت٦ٌم ذم ُم٘مدُم٦م صحٞمحف ُمـ ـمريؼ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد ا (22/ 2ُمًٚمؿ )أظمرضمف  (1)

 . "قمٌٞمد اهلل مل يًٛمع ُمـ قمؿ أسمٞمف قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، وٓ أدريمف" :(227/ 4ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر )ُمٜم٘مٓمٕم٤ًم.. ىم٤مل اسمـ طمجر ذم 

اعمٛمٚمٙم٦م ، 2أيب إؿم٤ٌمل اًمزهػمي، ط: ت.ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ذم اًمؼم، أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل،  اسمـ قمٌد أظمرضمف( 3)

 (.446/ 2م. )2994-ـه2424اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، دار اسمـ اجلقزي، 

حمٞمل اًمديـ دي٥م ت.  هـ( 656اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿ، اًم٘مرـمٌل، أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٛمر )ت:اٟمٔمر  (4)

  .(2/228)هـ 2427: 2ـ، سمػموت، دار اسمـ يمثػم. ط:يُمٞمًتق وآظمر
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شمراه ىم٤مل ًمف: )إن اعمقؾمؿ َيٛمع رقم٤مع اًمٜم٤مس وهمقهم٤مئٝمؿ(، ومقاومؼ قمٛمر قمٌد اًمرمحـ ذم صقٟمف ٟمنم 

 .(2)"اًمٕمٚمؿ قمـ همػم أهٚمف

يٕمؿ  -يمام يًتٗم٤مد ُمـ يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ مم٤م وىمٗم٧م قمٚمٞمف-وأُم٤م: ُمـ اعم٘مّمقد سمٖمػم أهٚمف؟ ومٝمق 

 ٤م ُمـ اًمٜم٤مس، ُمٜمٝمؿ: أصٜم٤مومً 

ويِمٙمؾ قمغم هذا اًمتٗمًػم: أن اًمٜمٞم٦م حمٚمٝم٤م اًم٘مٚم٥م، وٓ  (1)شمٕم٤مممهلل ًمٖمػم اُمـ يٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ  -2

يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م إٓ اهلل، يمام أن يمثػًما ُمـ اًمٜم٤مؿمئ٦م يٜمِم٠م وهق يٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ: ًمٌٕمض احلٔمقظ 

اًمدٟمٞمقي٦م، يم٤مًمرئ٤مؾم٦م واًمِمٝمرة وٟمحقه٤م، صمؿ شم٘مرقمف ُمقاقمظ اًمٕمٚمؿ وشم١مدسمف طمتك شمّمٚمح 

 .(3)ٟمٞمتف

ؾمقاء ذم يمؾ أسمقاب اًمٕمٚمؿ أو ذم سمٕمْمٝم٤م، ومام ىمٍم ومٝمٛمف  ،(4)ُمـ ٓ يٗمٝمؿ اخلٓم٤مب ًمٌالدشمف -1

 قمٜمف، وهمٚمظ طمج٤مب ىمٚمٌف قمـ شمّمقره: ومح٘مف أن يّم٤من قمٜمف. 

 .(5)ُمـ ٓ رهم٦ٌم هلؿ ومٞمف وٓ مه٦م هلؿ ذم ـمٚمٌف -3

ٓ حيدصمقهنؿ، يمٕمٙمرُم٦م أهنؿ يم٤مٟمقا ُمـ اًمًٚمػ أظمرج اخلٓمٞم٥م قمـ مج٤مقم٦م  أهؾ اًمٌدع، وم٘مد -4

امر، وم٢مٟمف عم٤م ىمدم اًمٌٍمة يم٤من أول ُم٤م ىم٤مًمف طملم اضمتٛمع اًمٜم٤مس قمٜمده ذم ُمًجد أيب سمـ قم

وىم٤مل أسمق داود قمـ زائدة سمـ  ."قمغم رضمؾ يم٤من يرى اًم٘مدر إٓ ظمرج قمٜمل أطمرج"روُمل: 

                                                           

 752: تحمٛمد سمـ أيب سمٙمر )ٓسمـ اًم٘مٞمؿ، (. واٟمٔمر: أيْم٤ًم: روو٦م اعمحٌلم وٟمزه٦م اعمِمت٤مىملم، 226/ 2سمـ هٌػمة )ٓ( اإلومّم٤مح 2)

، لاًمرؾم٤مئؾ واعمٜمٔمقُم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م. احلٙمٛم ٛمقعجمو(. 326م )ص: 2983-هـ2423 ،هـ(، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت

)ص:  م1222-هـ2432ٚمؿ اًمٓمٞم٥م. ًمٕمرسمٞم٦م، ُمٙمت٦ٌم اًمٙمحمٛمد قمكم اًمٌٞمْم٤مين. اًمٗمجػمة، اإلُم٤مرات ا شمـ.طم٤مومظ سمـ أمحد. 

386.) 

هـ(، حت٘مٞمؼ: د. حمٛمد إؾمح٤مق حمٛمد 2281)ت: إُمػم  حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾًمٚمّمٜمٕم٤مين، ( اٟمٔمر: اًمتٜمقير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم، 1)

 (.7/231م. )1222-هـ2431: ٦ٌ2م دار اًمًالم، اًمري٤مض، طإسمراهٞمؿ، ُمٙمت

ظِمَرةِ يُمٜم٤َّم َٟمْٓمُٚم٥ُم اًْمِٕمْٚمَؿ ًمِٚم»ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي: ( 3) ْٔ َٟم٤م إمَِم ا ْٟمَٞم٤م وَمَجرَّ ضم٤مُمع واٟمٔمر:  (2/747ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف )ش دُّ

إذاف: سمٙمر سمـ قمٌد ، : حمٛمد قمزير ؿمٛمس، شمـ.هـ( 718 - 662ِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )ًم ،اعمجٛمققم٦م اخل٤مُم٦ًم -اعم٤ًمئؾ 

 (.296)ص:-ـه2414اًمٓمٌٕم٦م: إومم، ، ُمٙم٦م –دار قم٤ممل اًمٗمقائد ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ، اهلل أسمق زيد

 (.322/ 2( ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح، اًم٘م٤مري )4)

/ 2د. حمٛمقد اًمٓمح٤من، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف. )، شمـ. خٓمٞم٥م اًمٌٖمداديًمٚم( اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًم٤ًمُمع، 5)

317.) 
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، ويم٤من أيًْم٤م ٓ حيدث "ص٤مطم٥م سمدقم٦م يٕمرومف وٓ، ىمدري٤مً  حيدثَٓ  ويم٤من": ىمداُم٦م

 .(2)اًمراومْم٦م

 
  

                                                           

 (.333 ،2/332اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ) (2)
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 املبخح اخلاَظ

 ايساٟٚ أال ٜعٌُ املتًكٞ بايسٚا١ٜخػ١ٝ 

َق " :(2)ىم٤مل ىمزقم٦م سمـ حيٞمك اًمٌٍمي (11) ، َوُهَق َُمْٙمُثقٌر قَمَٚمْٞمِف وَمَٚمامَّ شَمَٗمرَّ َأشَمْٞم٧ُم َأسَم٤م ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريَّ

ـْ َصاَلةِ   قَمٜمُْف ىُمْٚم٧ُم: َأؾْم٠َمًُمَؽ قَم
ِ
ء َٓ ٠َمًُمَؽ َه١ُم ًْ َٓ َأؾْم٠َمًُمَؽ قَمامَّ َي َرؾُمقِل  اًمٜم٤َّمُس قَمٜمُْف ىُمْٚم٧ُم: إيِنِّ 

ـْ ظَمػْمٍ وَم٠َمقَم٤مَدَه٤م قَمَٚمْٞمِف. وَمَ٘م٤مَل: يَم٤مَٟم٧ْم َصاَلُة اًمٔمُّْٝمِر شُمَ٘م٤مُم  طاهللِ  وَمَ٘م٤مَل: َُم٤م ًَمَؽ ذِم َذاَك ُِم

٠ُم، صُمؿَّ َيْرضِمُع إمَِم اعمَْ  ٌَِ٘مٞمِع وَمَٞمْ٘ميِض طَم٤مضَمَتُف، صُمؿَّ َي٠ْميِت َأْهَٚمُف وَمَٞمَتَقوَّ ُؼ َأطَمُدَٟم٤م إمَِم اًْم
ِجِد وَمَٞمٜمَْٓمٚمِ ًْ

ُومَم  طَرؾُمقُل اهللِ وَ  ْٕ يْمَٕم٦ِم ا َٓ ظَمػْمَ ًَمَؽ ذِم َأْن "وذم اعمًتخرج ٕيب قمقاٟم٦م:  .(1)"ذِم اًمرَّ ُف  إِٟمَّ

  .(3)"شَمْٕمَٚمَؿ يُمٜمَْف َذًمَِؽ 

 ايدزاض١ املٛضٛع١ٝ:

: )ُم٤مًَمؽ ذم ذاك ُمـ ظمػم(، ومٚمؿ حيدصمف قمـ صالة حمؾ اًمِم٤مهد ُمـ إصمر ىمقل أيب ؾمٕمٞمد 

وهل: أن إقمالُمف ٓ وم٤مئدة ًمف ومٞمف، سمؾ ذم  ،عمّمٚمح٦م فمٝمرت ٕيب ؾمٕمٞمدرؾمقل اهلل ذم أول إُمر: 

ُمٕمٜم٤مه إٟمؽ ٓ شمًتٓمٞمع اإلشمٞم٤من سمٛمثٚمٝم٤م "ذم ىمقًمف:  يقوح ذًمؽ اًمٜمقوي  ،حتديثف ضر قمٚمٞمف

ًمٓمقهل٤م ويمامل ظمِمققمٝم٤م وإن شمٙمٚمٗم٧م ذًمؽ ؿمؼ قمٚمٞمؽ ومل حتّمٚمف ومتٙمقن ىمد قمٚمٛم٧م اًمًٜم٦م 

طًم٤م سمف سمٚمٗمظ: )ُم٤مًمؽ ذم ذًمؽ ُمـ ظمػم، ٓ وهذا اًمتٕمٚمٞمؾ ُمـ اًمٜمقوي ضم٤مء ُمٍم .(4)"وشمريمتٝم٤م

 .(5)شُمٓمٞمُ٘مٝم٤م(، ذيمره رزيـ ومٞمام ٟم٘مٚمف قمٜمف اسمـ إصمػم

وٓ يٕمٜمل هذا أهن٤م ؾمٜم٦م ُمٓمردة ذم أن اًمِمٞمخ ٓ حيدث شمٚمٛمٞمذه ُم٤م ٓ يٓمٞمؼ: وإٓ ًمْم٤مع يمثػم 

أطم٤مدي٨م يمثػمة دون اقمت٤ٌمر هلذا اعمٕمٜمك، وًمٙمـ ط ُمـ احلدي٨م، وم٘مد روى اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمٜمٌل 

                                                           

 (.455( ىمزقم٦م سمـ حيٞمك اًمٌٍمي صم٘م٦م ُمـ اًمث٤مًمث٦م ع. شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 2)

  .(454/ 38/  1) "صحٞمحف"( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم 1)

، سمػموت، دار 2أيٛمـ سمـ قم٤مرف اًمدُمِم٘مل، ط: شمـ.يب قمقاٟم٦م، يٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق اإلؾمٗمرايٞمٜمل، ًٕتخرج اعم( 3)

 (.471/ 2م. )2998-ـه2429اعمٕمروم٦م،

 (.276/ 4( اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ، اًمٜمقوي. )4)

، ُمٙمت٦ٌم 2ؤوط، ط:٤مقمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم شمـ.اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمد اًمِمٞم٤ٌمين،  ٕصمػم،( ضم٤مُمع إصقل ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل، اسمـ ا5)

 (.432/ 5ُمٙمت٦ٌم دار اًمٌٞم٤من. )، احلٚمقاين
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رأى أٟمف عم٤م يم٤من اعم١ًمول قمٜمف ومٞمف ُمِم٘م٦م وهق ُمـ سم٤مب اًمًٜمـ، وُمرضمٕمف إمم أئٛم٦م  ؾمٕمٞمد  ًمٕمؾ أسم٤م

رأى أن يتقضمف  ،اًمّمالة، ويراقمك ومٞمف أطمقال اعم٠مُمقُملم، وأن اًم٤ًمئؾ واومد ًمٞمس ُمـ ؾمٙم٤من اعمديٜم٦م

  .إمم اًم١ًمال قمام يٓمٞم٘مف ويٙمثر ٟمٗمٕمف ذم طم٘مف

اًمٕمٚمؿ إٟمام يراد سمف اًمٕمٛمؾ واهلل يمام أن ومٕمؾ أيب ؾمٕمٞمد هذا ومٞمف درس شمرسمقي سمٚمٞمغ وهق أن 

 أقمٚمؿ. 
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 املبخح ايطادع

 خػ١ٝ ايساٟٚ َٔ ض٤ٛ فِٗ املتًكٞ يًسٚا١ٜ، فٝخًُ٘ ع٢ً غري املساد َٓٗا

  :ٚفٝ٘ مخط١ َطايب 

أن يٛمٞمِّز سملم ُم٤م يٜمٗمع ط عم٤م يم٤مٟم٧م أومٝم٤مم اًمٜم٤مس ُمتٗم٤موشم٦م: يم٤من قمغم اًمراوي قمـ رؾمقل اهلل 

ث ُوٕمٗم٤مء اًمٗمٝمؿ اًمذيـ ٓ يدريمقن اعمراد اًمنمقمل ُمـ احلدي٨م: اعمخ٤مـمٌلم وُم٤م ييهؿ، ومال حيدِّ 

 ط. ومٞمزيٖمقن ويْمٚمقن وهؿ حيًٌقن أهنؿ قمغم هدى ُمـ رؾمقل اهلل 

وهذه أُمثٚم٦م ًمٌٕمض اعمح٤مذير اًمتل خُتِمك قمٜمد رواي٦م سمٕمض إطم٤مدي٨م، إذا ُرِوَي٧م دون 

  .شمٗمّمٞمؾ وسمٞم٤من وإيْم٤مح

 

 املطًب األٍٚ

 احل اتهاًيا ع٢ً ايبػا٥س املطًك١ايصخػ١ٝ ايساٟٚ َٔ إٔ ُٜرتى ايعٌُ 

ِلِّ  قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ  (12) ، وَمَ٘م٤مَل: ط ىم٤مل: يُمٜم٧ُْم ِرْدَف اًمٜمٌَّ َي٤م ُُمَٕم٤مُذ، »قَمغَم مِح٤َمٍر ُيَ٘م٤مُل ًَمُف قُمَٗمػْمٌ

٤ٌَمِد قَمغَم اهللَِّ؟ ٤ٌَمِدِه، َوَُم٤م طَمؼُّ اًمِٕم قْمَٚمُؿ، ىَم٤مَل: ، ىُمْٚم٧ُم: اهللَُّ َوَرؾُمقًُمُف أَ شَهْؾ شَمْدِري طَمؼَّ اهللَِّ قَمغَم قِم

٤ٌَمِد قَمغَم اهللَِّ َأْن َٓ » يُمقا سمِِف ؿَمْٞمًئ٤م، َوطَمؼَّ اًمِٕم ٌُُدوُه َوَٓ ُينْمِ ٤ٌَمِد َأْن َيْٕم َب وَم٢مِنَّ طَمؼَّ اهللَِّ قَمغَم اًمِٕم  ُيَٕمذِّ

ُك سمِِف ؿَمْٞمًئ٤م ـْ َٓ ُينْمِ ُ سمِِف اًمٜم٤َّمَس؟ ىَم٤مَل:شَُم ُهْؿ، » ، وَمُ٘مْٚم٧ُم: َي٤م َرؾُمقَل اهللَِّ َأوَماَل ُأسَمنمِّ ْ ٌَنمِّ َٓ شُم

 .(2)شوَمَٞمتَّٙمُِٚمقا

اذه٥م سمٜمٕمكم ه٤مشملم، ومٛمـ »ىم٤مل ًمف وأقمٓم٤مه ٟمٕمٚمٞمف: ط ، أن رؾمقل اهلل قمـ أيب هريرة  (13)

، ىم٤مل: شًم٘مٞم٧م ُمـ وراء هذا احل٤مئط يِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل ُمًتٞم٘مٜم٤م هب٤م ىمٚمٌف، ومٌنمه سم٤مجلٜم٦م

رة؟ وم٘مٚم٧م: ه٤مشم٤من ٟمٕمال ومٙم٤من أول ُمـ ًم٘مٞم٧م قمٛمر، وم٘م٤مل: ُم٤م ه٤مشم٤من اًمٜمٕمالن ي٤م أسم٤م هري

، سمٕمثٜمل هبام ُمـ ًم٘مٞم٧م يِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل ُمًتٞم٘مٜم٤م هب٤م ىمٚمٌف سمنمشمف سم٤مجلٜم٦م، طرؾمقل اهلل 

وميب قمٛمر سمٞمده سملم صمديل ومخررت ٓؾمتل، وم٘م٤مل: ارضمع ي٤م أسم٤م هريرة، ومرضمٕم٧م إمم 

ط: ، وم٠مضمٝمِم٧م سمٙم٤مء، وريمٌٜمل قمٛمر، وم٢مذا هق قمغم أصمري، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل طرؾمقل اهلل 

                                                           

 (.32/ 43/  2( وُمًٚمؿ )1856/ 19/  4) "صحٞمحف"( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم 2)
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ىمٚم٧م: ًم٘مٞم٧م قمٛمر، وم٠مظمؼمشمف سم٤مًمذي سمٕمثتٜمل سمف، وميب سملم صمديل ش ًمؽ ي٤م أسم٤م هريرة؟ ُم٤م»

ي٤م قمٛمر، ُم٤م محٚمؽ قمغم ُم٤م ط: »ضسم٦م ظمررت ٓؾمتل، ىم٤مل: ارضمع، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، سم٠ميب أٟم٧م، وأُمل، أسمٕمث٧م أسم٤م هريرة سمٜمٕمٚمٞمؽ، ُمـ ًم٘مل يِمٝمد ش ومٕمٚم٧م؟

، ىم٤مل: ومال شمٗمٕمؾ: وم٢مين أظمِمك شٟمٕمؿ»سمنمه سم٤مجلٜم٦م؟ ىم٤مل:  أن ٓ إًمف إٓ اهلل ُمًتٞم٘مٜم٤م هب٤م ىمٚمٌف

 .(2)شومخٚمٝمؿط: »أن يتٙمؾ اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م، ومخٚمٝمؿ يٕمٛمٚمقن، ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 ايدزاض١ املٛضٛع١ٝ:

ـْ ظَمصَّ سم٤ِمًمِٕمْٚمِؿ ىَمْقًُم٤م ُدوَن ىَمْقٍم، يَمَراِهَٞم٦َم "سمّقب اًمٌخ٤مري قمغم طمدي٨م ُمٕم٤مذ سم٘مقًمف:  سَم٤مُب َُم

ظمص ُمٕم٤مًذا: ًمٕمٚمٛمف وومٝمٛمف دون اًمٕم٤مُم٦م، ويمذا ذم ط يٕمٜمل سمذًمؽ: أن اًمٜمٌل ، (1)"َأْن َٓ َيْٗمَٝمُٛمقا

إمم ُمِمقرة قمٛمر سم٤مًمٙمػ قمـ شمٌِمػم اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م: طمتك ٓ يٗمٝمٛمقا ط طمدي٨م أيب هريرة ص٤مر 

: ٕٟمف ومٝمؿ أن اًمٜمٝمل ًمٚمتٜمزيف ٓ طظمالف اعمراد، وإٟمام ؾم٤مغ ًمف اًمتحدي٨م سمف ُمع هنل اًمٜمٌل 

 .(3)ًمٚمتحريؿ

 

 املطًب ايجاْٞ

ُٜبػَض أصخاُب زضٍٛ اهلل خػٝ  َِٓٗ أحد يف ُٜػ٢ً أٚ ،ملسو هيلع هللا ىلص١ ايساٟٚ إٔ 

ـِ وَمَٙم٤مَن َيْذيُمُر َأؿْمَٞم٤مَء ىَم٤مهَل٤َم َرؾُمقُل اهللَِّ  (14) َة، ىَم٤مَل: يَم٤مَن طُمَذْيَٗم٦ُم سم٤ِمعْمََداِئ ـِ َأيِب ىُمرَّ ط قمـ قَمْٛمِرو سْم

ـْ ؾَمٛمِ  َّ ـْ َأْصَح٤مسمِِف ذِم اًْمَٖمَْم٥ِم، وَمَٞمٜمَْٓمٚمُِؼ َٟم٤مٌس مِم َُٟم٤مٍس ُِم ـْ طُمَذْيَٗم٦َم وَمَٞم٠ْمشُمقَن ؾَمْٚماَمَن ِٕ َع َذًمَِؽ ُِم

ضِمُٕمقَن إِمَم طُمَذْيَٗم٦َم  وَمَٞمْذيُمُروَن ًَمُف ىَمْقَل طُمَذْيَٗم٦َم، وَمَٞمُ٘مقُل ؾَمْٚماَمُن: طُمَذْيَٗم٦ُم َأقْمَٚمُؿ سماَِم َيُ٘مقُل، وَمػَمْ

َٓ يَمذَّ  ىَمَؽ َو ْٚماَمَن وَماَم َصدَّ ًَ
سَمَؽ، وَم٠َمشَمك طُمَذْيَٗم٦ُم ؾَمْٚماَمَن َوُهَق ذِم وَمَٞمُ٘مقًُمقَن ًَمُف: ىَمْد َذيَمْرَٟم٤م ىَمْقًَمَؽ ًمِ

ـْ َرؾُمقِل اهللَِّ  ىَمٜمِل سماَِم ؾَمِٛمْٕم٧ُم ُِم ٌَْ٘مَٚم٦ٍم وَمَ٘م٤مَل: َي٤م ؾَمْٚماَمُن: َُم٤م َيْٛمٜمَُٕمَؽ َأْن شُمَّمدِّ ؟ وَمَ٘م٤مَل طَُم

ـْ َأْصَح٤مسمِ ط ؾَمْٚماَمُن: إِنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ  ِف، َوَيْرَى يَم٤مَن َيْٖمَْم٥ُم وَمَٞمُ٘مقُل ذِم اًْمَٖمَْم٥ِم ًمِٜم٤َمٍس ُِم

 ًٓ ًٓ طُم٥مَّ ِرضَم٤مٍل، َوِرضَم٤م َث ِرضَم٤م ـْ َأْصَح٤مسمِِف، َأَُم٤م شَمٜمَْتِٝمل طَمتَّك شُمَقرِّ َو٤م ًمِٜم٤َمٍس ُِم وَمَٞمُ٘مقُل ذِم اًمرِّ
                                                           

  .(32/ 44/  2) "صحٞمحف"( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم 2)

 (.37/ 2( صحٞمح اًمٌخ٤مري )1)

 (.117/ 2سمـ طمجر )٤ٓمري اٟمٔمر: ومتح اًمٌ (3)
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ظَمَٓم٥َم وَمَ٘م٤مَل: ط سُمْٖمَض ِرضَم٤مٍل، َوطَمتَّك شُمقىِمَع اظْمتاَِلوًم٤م َووُمْرىَم٦ًم؟ َوًَمَ٘مْد قَمٚمِْٛم٧َم َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ 

اَم » ـْ َوًَمِد آَدَم َأهْمَْم٥ُم يمَ  َأيُّ اَم َأَٟم٤م ُِم ٦ًٌَّم، َأْو ًَمَٕمٜمُْتُف ًَمْٕمٜم٦ًَم ذِم هَمَْمٌِل، وَم٢مِٟمَّ ٌُْتُف ؾَم ٌَ تِل ؾَم ـْ ُأُمَّ اَم َرضُمٍؾ ُِم

٦ًم ًمِْٚمَٕم٤معملََِم، وَم٤مضْمَٕمْٚمَٝم٤م قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َصاَلًة َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  اَم سَمَٕمَثٜمِل َرمْحَ ٌُقَن، َوإِٟمَّ ٜمَْتِٝملَمَّ َأْو ، َواهللَِّ ًَمتَ شَيْٖمَْم

َـّ إِمَم قُمَٛمرَ  ٌَ يَْمُت وْمُتُف سمُِٕمَٛمَر شَمَريَمٜمِل"وذم رواي٦م أمحد:  ."َٕ إِنَّ "وذم إدب اعمٗمرد:  .(2)"وَمَٚمامَّ ظَمقَّ

ُث سم٠َِمؿْمَٞم٤مَء، يَم٤مَن َيُ٘مقهُل٤َم َرؾُمقُل اهللَِّ  ىَْمَقاٍم، وَم٠ُموشَمك وَم٠ُمؾْم٠َمُل  ططُمَذْيَٗم٦َم يَم٤مَن حُيَدِّ ِٕ ذِم هَمَْمٌِِف 

ـُ سَملْمَ َأىْمَقامٍ قمَ   .(1)"ٜمَْٝم٤م؟ وَم٠َمىُمقُل: طُمَذْيَٗم٦ُم َأقْمَٚمُؿ سماَِم َيُ٘مقُل، َوَأيْمَرُه َأْن شَمُٙمقَن َوَٖم٤مِئ

 ايدزاض١ املٛضٛع١ٝ:

قمغم ضمالًمتف وظمّمقصٞمتف - أٟمٙمر قمغم طمذيٗم٦م  وضمف آؾمتِمٝم٤مد سم٤مخلؼم أن ؾمٚمامن

رىم٦م، ًمًقء ومٝمؿ إطم٤مدي٨م : سمام ي١مول إمم آظمتالف واًمٗمط اًمتحدي٨َم قمـ رؾمقل -سمِم٠من اًمٗمتـ

واحل٤مصؾ أن ؾمٚمامن "ىم٤مل اًمًٜمدي:  ذم ؾم٤مقم٦م همْم٥م ذم طمؼ سمٕمض أصح٤مسمفط اًمتل ىم٤مهل٤م اًمٜمٌل 

                                                           

محدي سمـ قمٌد اعمجٞمد  ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم شمـ.واًمٓمؼماين أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد، ( 4659/ 7/53( أظمرضمف أسمق داود )2)

( قمـ قمكم سمـ قمٌد اًمٕمزيز يمالمه٤م قمـ أمحد سمـ يقٟمس، 6256ح 6/159، اًم٘م٤مهرة، ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م. )1اًمًٚمٗمل، ط:

، قمـ قمٛمر سمـ ىمٞمس 14123ح 8/2974وأظمرضمف أمحد ) ( قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ قمٛمرو، يمالمه٤م قمـ َزائَِدة سْمـ ىُمَداَُم٦َم اًمثََّ٘مِٗملُّ

، ُمٍم، 2، ط:قمكم ُمزيد وهمػمه شمـ.اعم٤مِس قمـ قمٛمرو سمـ أيب ىمرة ىم٤مل: يم٤من طمذيٗم٦م، وأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد، 

ح  25/182ذم اعمّمٜمػ )( قمـ إؾمح٤مق سمـ خمٚمد، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 134ح  92م )ص  1223 -هـ 2413 اخل٤مٟمجل

( قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد صمالصمتٝمؿ قمـ أيب أؾم٤مُم٦م قمـ ُمًٕمر قمـ قمٛمر سمـ ىمٞمس اعم٤مس 6/496( خمتٍمًا، واًمٌزار )32265

قمـ قمٛمرو سمـ يب ىمرة قمـ ؾمٚمامن ورضم٤مل اإلؾمٜم٤مد صم٘م٤مت ومٕمٛمر سمـ ىمٞمس وصم٘مف اسمـ ُمٕملم وأسمق طم٤مشمؿ وأمحد سمـ ص٤مًمح اعمٍمي 

( وذيمره اسمـ 6/135. )"يم٤من أسمقه ُمـ أصح٤مب ؾمٚمامن ،ًمٞمس سمف سم٠مس"أسمق طم٤مشمؿ:  وقمٛمرو سمـ أيب ىمرة: ىم٤مل وأسمق داود.

(. واحلدي٨م ؾمٙم٧م 22/147طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، وىم٤مل اًمٕم٘مٞم٠ميت: يمقذم شم٤مسمٕمل صم٘م٦م. ووصم٘مف اسمـ ظمٚمٗمقن )إيمامل هتذي٥م اًمٙمامل 

ف ًمًٜمـ أيب داود ( وؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ذم حت٘مٞم٘م4/353قمٜمف أسمق داود وصححف ُمـ اعمٕم٤مسيـ إًم٤ٌمين ذم اًمّمحٞمح٦م )

ذم اًمّمحٞمح اعمًٜمد مم٤م ًمٞمس ذم  (ـه2411:ت( وطمًٜمف اًمقادقمل أسمق قمٌد اًمرمحـ ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي )4659ح 7/54)

اسمـ اعمديٜمل ذم  ىم٤ملوًمٙمـ ذم ؾمامع قمٛمرو ُمـ ؾمٚمامن ٟمٔمر:  (.2/371) ـه2418، 4صٜمٕم٤مء، دار أصم٤مر، ط: اًمّمحٞمحلم.

رواه زائدة قمـ قمٛمر سمـ ىمٞمس اعم٤مس قمـ قمٛمرو سمـ أيب ىمرة  "وًمٕمٜمتفأيام رضمؾ ؾمٌٌتف أ"طمدي٨م ؾمٚمامن  "(: 92اًمٕمٚمؾ )ص: 

. ومل أىمػ قمغم اإلؾمٜم٤مد اًمذي "مل يٚمؼ ؾمٚمامن"( ىم٤مل اسمـ اعمديٜمل: 388، وذم حتٗم٦م اًمتحّمٞمؾ )"قمـ رضمؾ قمـ ؾمٚمامن وم٠مومًده

 ومٞمف زي٤مدة رضمؾ واهلل أقمٚمؿ. 

 (.92( إدب اعمٗمرد، اًمٌخ٤مري )ص: 1)
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ُم٤م ريض سم٢مفمٝم٤مر ُم٤م صدر ذم ؿم٠من اًمّمح٤مسم٦م: ٕٟمف رسمام ُيؾ سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ اًمقاضم٥م ذم ؿم٠مهنؿ سمامهلؿ ُمـ 

 .(2)"اًمّمح٦ٌم وهق اًمقضمف

 

 املطًب ايجايح

ُٜطتعإ باحلدٜ  ح ع٢ً ايعًِ ٚاجلٛزخػ١ٝ ايساٟٚ إٔ 

قا،  (15) قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ َأنَّ َٟم٤مؾًم٤م يَم٤مَن هِبِْؿ ؾَمَ٘مٌؿ، ىَم٤مًُمقا: َي٤م َرؾُمقَل اهللَِّ آِوَٟم٤م َوَأـْمِٕمْٛمٜم٤َم، وَمَٚمامَّ َصحُّ

َة ذِم َذْوٍد ًَمُف، وَمَ٘م٤مَل:  ٤ٌَمهَن٤َم»ىَم٤مًُمقا: إِنَّ اعمَِديٜم٦ََم َومِخ٦ٌَم، وَم٠َمْٟمَزهَلُُؿ احلَرَّ سُمقا َأًْم قا ىَمَتُٚمقا وَمَٚمامَّ ش اْذَ  َصحُّ

ِلِّ  ٌََٕم٨َم ذِم آصَم٤مِرِهْؿ، وَمَ٘مَٓمَع َأْيِدهَيُْؿ َوَأْرضُمَٚمُٝمْؿ، َوؾَمَٛمَر ط َراقِمَل اًمٜمٌَّ َواؾْمَت٤مىُمقا َذْوَدُه، وَم

٤مٟمِِف طَمتَّك َيُٛمقَت  ًَ ضُمَؾ ُِمٜمُْٝمْؿ َيْٙمِدُم إَْرَض سمِِٚم ٌََٚمَٖمٜمِل أَ  .َأقْمُٞمٜمَُٝمْؿ، وَمَرَأْي٧ُم اًمرَّ ٌم: وَم نَّ ىَم٤مَل ؾَمالَّ

ِلُّ  ٌَُف اًمٜمٌَّ صْمٜمِل سم٠َِمؿَمدِّ قُمُ٘مقسَم٦ٍم قَم٤مىَم ََٟمٍس: طَمدِّ ِٕ ٤مَج ىَم٤مَل  ، طاحلَجَّ ـَ ًَ ٌََٚمَغ احلَ َذا وَم صَمُف هِبَ ، وَمَحدَّ

صْمُف هِبََذا»وَمَ٘م٤مَل:  ُف مَلْ حُيَدِّ ُم٤م ٟمدُم٧م قمغم رء ُم٤م "وقمـ صم٤مسم٧م طمدصمٜمل أٟمس ىم٤مل:  .(1)شَوِدْدُت َأٟمَّ

 .(3)"ذيمرهقمغم طمدي٨م طمدصم٧م سمف احلج٤مج وم ٟمدُم٧م

 ايدزاض١ املٛضٛع١ٝ:

متٜمك أٟمس واحلًـ اًمٌٍمي، ويمذا قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز
(4)

أٟمف مل يٙمـ طمدث احلج٤مج  

سمحدي٨م اًمٕمرٟمٞملم: ٕٟمف يم٤من فم٤معم٤ًم يتٛمًؽ سم٠مدٟمك رء، وؾمٞمتخذ احلدي٨م ذريٕم٦م ذم اإلهاف ذم 

                                                           

م 1222-هـ2432، 2:، طُمٙمت٦ٌم ًمٞمٜم٦م. حمٛمد زيمل اخلقزم. ت. أسمق احلًـ اًمًٜمدي ،داود ومتح اًمقدود ذم ذح ؾمٜمـ أيب (2)

دار اسمـ  :.حت٘مٞمؼ: ؾمٚمٞمؿ سمـ قمٞمد اهلالزم هـ(792إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك )اعمتقرم: واٟمٔمر أيْم٤ًم آقمتّم٤مم ًمٚمِم٤مـمٌل ،  (4/453)

 .(716 -1/714) م2991 -هـ2421اًمٓمٌٕم٦م: إومم، .، قمٗم٤من، اًمًٕمقدي٦م

 .(213/5685/ 7ٌخ٤مري )( صحٞمح اًم1)

 ."ؾمامقمٞمكم ُمـ وضمف آظمر قمـ صم٤مسم٧م...وؾم٤مق اإل"ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح  (3)

(: 311( وذم إؾمٜم٤مده قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ ىم٤مل ذم اًمت٘مري٥م )ص:23/123/6557أظمرضمف أسمق قمقاٟم٦م ذم ُمًتخرضمف ) (4)

 . "صدوق ذم طمديثف ًملم"
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ىمٌؾ اًمٜمٝمل قمـ ُمع أٟمف ٓ طمج٦م ًمف ومٞمف ٕن ىمّم٦م اًمٕمرٟمٞملم يم٤مٟم٧م ىمٌؾ ٟمزول احلدود، و (2)اًمٕم٘مقسم٦م

 .(1)اقمل وؾمٛمٚمقا قمٞمٜمف واؾمت٤مىمقا اًمٜمٕمؿاعمثٚم٦م، صمؿ هؿ ىمد يمٗمروا سمٕمد إؾمالُمٝمؿ، وىمتٚمقا اًمر

ومٞمًتٗم٤مد ُمٜمف أٟمف ٓ سم٠مس سمٙمتامن احلدي٨م قمٛمـ يتخذه ذريٕم٦م ًمٚمٔمٚمؿ واجلقر، يمام ي٘م٤مس 

وهذه وم٤مئدة ضمٚمٞمٚم٦م، قمغم أن اًمقاقمظ ٓ ي٘مقل ذم جمٚمس "قمٚمٞمف همػمه، ىم٤مل ؿمٝم٤مب اًمديـ اًمٙمقراين: 

وًمق ىمٞمده سم٤مًمٗم٤مؾمؼ اًمذي يتخذ ٟمّمقص اًمققمد وؾمٞمٚم٦م ًمٚمتامدي  .(3)"ًمٗم٤ًمق ُم٤م يدل قمغم ؾمٕم٦م ا

 ذم اًمٗمًؼ ًمٙم٤من أطمًـ. 

وًمٕمؾ قمذر أٟمس ذم حتديثف سمف أٟمف يم٤من ىمد طمّدث سمف، وممـ طمدصمف سمف قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان
(4)

. 

واهلل  ،(5)ام آذاهوم٤مًمٖم٤مًم٥م أن احلج٤مج ىمد سمٚمٖمف احلدي٨م قمـ أٟمس، ومٚمق يمتٛمف إي٤مه سمٕمدُم٤م ؾم٠مًمف قمٜمف ًمرسم

 أقمٚمؿ.

 

 املطًب ايسابع

ُٜطتعإ باحلدٜح ع٢ً غل ايعصا، ٚتفسٜل اجلُاع١  خػ١ٝ ايساٟٚ إٔ 

: ىمٞم٤مؾًم٤م ُمٜمف قمغم "ًمق ُم٤مت قمٛمر ًم٤ٌميٕم٧م ومالًٟم٤م"وسمٚمٖمف أن سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل:  عم٤م طم٩م قمٛمر  (16)

، همْم٥م وهّؿ أن ُيٓم٥م ذم اًمٜم٤مس، ويٌلم هلؿ يمٞمػ يم٤مٟم٧م سمٞمٕم٦م أيب سمٙمر، سمٞمٕم٦م أيب سمٙمر 

َي٤م َأُِمػَم اعم١ُْمُِمٜملَِم: "يمٞمػ شمٙمقن اًمٌٞمٕم٦م ذم اإلؾمالم، ومٜمٝم٤مه قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف وىم٤مل ًمف: و

ٌُقَن قَمغَم ىُمرْ  ـَ َيْٖمِٚم ِذي ُْؿ ُهُؿ اًمَّ سمَِؽ َٓ شَمْٗمَٕمْؾ، وَم٢مِنَّ اعمَْقؾِمَؿ ََيَْٛمُع َرقَم٤مَع اًمٜم٤َّمِس َوهَمْقهَم٤مَءُهْؿ، وَم٢مهِنَّ

، َوَأْن َٓ طِملَم شَمُ٘مقُم ذِم اًمٜم٤َّمِس، َوَأَٟم٤م أَ  ٍ َه٤م قَمٜمَْؽ يُمؾُّ ُُمَٓمػمِّ ُ ظْمَِمك َأْن شَمُ٘مقَم وَمَتُ٘مقَل َُمَ٘م٤مًَم٦ًم ُيَٓمػمِّ

                                                           

ي٦م هبز ومقاهلل ُم٤م اٟمتٝمك احلج٤مج طمتك ىم٤مم هب٤م قمغم اعمٜمؼم وم٘م٤مل طمدصمٜم٤م أٟمس وذم روا"(: 22/241ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح ) (2)

 ."إيدي وإرضمؾ وؾمٛمؾ إقملم ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل أومال ٟمٗمٕمؾ ٟمحـ ذًمؽ ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل طومذيمره وىم٤مل ىمٓمع اًمٜمٌل 

 .(22/241اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ) (1)

 إذا شم٤مب وأٟم٤مب ًمئال ي٘مٜمٓمف اًمِمٞمٓم٤من ُمـ رمح٦م اهلل ومٞمٛمقت ذم هذا اإلـمالق ٟمٔمر وم٤مًمٗم٤مؾمؼ سمح٤مضم٦م إمم اًمتذيمػم سمًٕم٦م رمح٦م اهلل (3)

 ُمٍمًا. 

             .(23/297/6543أظمرضمف أسمق قمقاٟمف ذم ُمًتخرضمف ) (4)

شمـٕمٚمٞمؼ: حمٛمد ٟم٤مس  ،(ـه2386اًمتٜمٙمٞمؾ سمام ذم شم٠مٟمٞم٥م اًمٙمقصمري ُمـ إسم٤مـمٞمؾ، اعمٕمٚمٛمل، قمٌد اًمرمحـ سمـ حيٞمك )ت:اٟمٔمر  (5)

 .(64/ 2هـ )2426، 1ت٥م اإلؾمالُمل، ط:اًمديـ إًم٤ٌمين وآظمرون. اعمٙم
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٤َم َداُر اهِلْجَرِة  َيُٕمقَه٤م، َوَأْن َٓ َيَْمُٕمقَه٤م قَمغَم َُمَقاِوِٕمَٝم٤م، وَم٠َمُْمِٝمْؾ طَمتَّك شَمْ٘مدَم اعمَِديٜم٦ََم، وَم٢مهِنَّ

ٜم٦َِّم، وَمَتْخُٚمَص سم٠َِمْهِؾ اًمِٗمْ٘مِف َوَأْذَ  ًُّ ٜم٤ًم، وَمَٞمِٕمل َأْهُؾ اًمِٕمْٚمِؿ َواًم اِف اًمٜم٤َّمِس، وَمَتُ٘مقَل َُم٤م ىُمْٚم٧َم ُُمَتَٛمٙمِّ

َـّ سمَِذًمَِؽ  -إِْن ؿَم٤مَء اهللَُّ -َُمَ٘م٤مًَمَتَؽ، َوَيَْمُٕمقهَن٤َم قَمغَم َُمَقاِوِٕمَٝم٤م. وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر: َأَُم٤م َواهللَِّ  ىَُمقَُم َٕ

َل َُمَ٘م٤مٍم َأىُمقُُمُف سم٤ِمعمَِْديٜم٦َمِ    .هـ أ. "َأوَّ

 املٛضٛع١ٝ:ايدزاض١ 

وم٢من اعمقؾمؿ َيٛمع رقم٤مع اًمٜم٤مس "حمؾ اًمِم٤مهد ُمٜمف ىمقل قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف: 

، وم٠موم٤مد ىمقل قمٌد اًمرمحـ وُمقاوم٘م٦م قمٛمر ًمف أن اًمٕمٚمؿ "قمغم ُمقاوٕمٝم٤م"إمم ىمقًمف:  ... "وهمقهم٤مءهؿ

وٓ ومرق سملم أن يٙمقن  ،ٓ يٚم٘مك قمغم ُمـ ىمد يًتٕمٛمٚمف ذم شمٗمريؼ يمٚمٛم٦م اعمًٚمٛملم وؿمؼ قمّم٤مهؿ

 .(2)أو يم٤من احل٤مُمؾ ًمف اهلقى وؾمقء اًم٘مّمد إذ اًمٕمؼمة سم٤معمآل واًمٕم٤مىم٦ٌم ،ٝمؾ واًمٌالدةاحل٤مُمؾ ًمف هق اجل

 

 املطًب اخلاَظ

ُٜخٌُ احلدٜح ع٢ً اخلسٚج ع٢ً ٚيٞ األَس  خػ١ٝ ايساٟٚ إٔ 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  (17) ِلِّ  قَم ـِ اًمٜمٌَّ ـْ ىُمَرْيشٍ "ىَم٤مَل:  طقَم تِل َهَذا احْلَلُّ ُِم ُؽ ُأُمَّ
وَماَم شَم٠ْمُُمُرَٟم٤م ىَم٤مًُمقا:  "هُيْٚمِ

 .(3()1)"ًَمْق َأنَّ اًمٜم٤َّمَس اقْمَتَزًُمقُهؿْ "َي٤م َرؾُمقَل اهللِ؟ ىَم٤مَل: 

اضب قمغم هذا "ُم٤مت ومٞمف: اًمذي ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أمحد: وىم٤مل أيب ذم ُمروف 

اؾمٛمٕمقا وأـمٞمٕمقا "، يٕمٜمل ىمقًمف: طاحلدي٨م، وم٢مٟمف ظمالف إطم٤مدي٨م قمـ اًمٜمٌل

 .(4)"واصؼموا

ْ  ،اؾْمَتِ٘مٞمُٛمقا ًمُِ٘مَرْيٍش َُم٤م اؾْمَتَ٘م٤مُُمقا ًَمُٙمؿْ "ط: قل اهلل ىم٤مل: ىم٤مل رؾم قمـ صمقسم٤من   (18)  وَم٢مَِذا مَل

 

                                                           

 (.128/ 32(. اًمتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، اسمـ اعمٚم٘مـ )254/ 21اٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري ) (2)

ًمق أن اًمٜم٤مس اقمتزًمقهؿ حمذوف اجلقاب وشم٘مديره ًمٙم٤من أومم هبؿ واعمراد سم٤مقمتزاهلؿ أن "(: 23/22( ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح )1)

 ."ويٗمروا سمديٜمٝمؿ ُمـ اًمٗمتـ وحيتٛمؾ أن يٙمقن ًمق ًمٚمتٛمٜمل ومال حيت٤مج إمم شم٘مدير ضمقاب ٓ يداظمٚمقهؿ وٓ ي٘م٤مشمٚمقا ُمٕمٝمؿ

 (.1927/ 286/  8) "صحٞمحف"( وُمًٚمؿ ذم 3624/ 299/  4) "صحٞمحف"( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم 3)

 .(8225 /381/ 23( ُمًٜمد أمحد )4)
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اَءُهْؿ..  . ىم٤مل طمٜمٌؾ: (2)احلدي٨م "َيْٗمَٕمُٚمقا وَمَْمُٕمقا ؾُمُٞمقوَمُٙمْؿ قَمغَم قَمَقاشمِِ٘مُٙمْؿ وَم٠َمسمِٞمُدوا ظَمْيَ

اؾمٛمع وأـمع، وًمق : »طؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل ىم٤مل: إطم٤مدي٨م ظمالف هذا، ىم٤مل اًمٜمٌل "

، وم٤مًمذي يروى شاًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ذم قمنك، وينك، وأصمرة قمٚمٞمؽ»وىم٤مل:  .شدعًمٕمٌد جم

 .(1)"ُمـ إطم٤مدي٨م ظمالف طمدي٨م صمقسم٤من، وُم٤م أدري ُم٤م وضمٝمف طقمـ اًمٜمٌل 

 ايدزاض١ املٛضٛع١ٝ:

 اًمتحدي٨م هبذه إطم٤مدي٨م، ويٛمٙمـ شمٕمٚمٞمؾ هنٞمف قمٜمٝم٤م سم٠مُمريـ: مل ير اإلُم٤مم أمحد 

ؾم٠مًم٧م أمحد، قمـ طمدي٨م "٤مل ُمٝمٜم٠ّم سمـ حيٞمك: ، ىمطقمدم صمٌقهت٤م قمـ رؾمقل اهلل  إول:

، وم٘م٤مل: ًمٞمس شأـمٞمٕمقا ىمريِم٤م ُم٤م اؾمت٘م٤مُمقا ًمٙمؿ»إقمٛمش، قمـ ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد، قمـ صمقسم٤من: 

: وأؿم٤مر إمم ٟمٙم٤مرة أو ؿمذوذ طمدي٨م أيب هريرة  ،(3)"سمّمحٞمح، ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد مل يٚمؼ صمقسم٤من

 عمخ٤مًمٗمتف ُم٤م هق أصح ُمٜمف. 

ُمـ َوُٕمػ ومٝمٛمف، أو يم٤من ًمف هقى، ىم٤مل  -واًمٔم٤مهر همػم ُمراد-أن َيِْمّؾ سمٔم٤مهره٤م  اًمث٤مين:

وممـ يمره اًمتحدي٨م سمٌٕمض دون سمٕمض أمحد ذم إطم٤مدي٨م اًمتل فم٤مهره٤م ": اسمـ طمجر 

  .(4)"اخلروج قمغم اًمًٚمٓم٤من

ويت٠ميمد احلذر ُمـ اًمتحدي٨م هب٤م ذم أوىم٤مت اًمٗمتـ واًمثقرات، وومِمق ُمذه٥م اخلقارج ذم 

، وم٢من يم٤من وٓ سمد ومٛمع سمٞم٤من وٕمٗمٝم٤م، ودمٚمٞم٦م وم٘مف اعم٠ًمًم٦م قمغم اًمٜم٤مس، يمام هق احل٤مل ذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا

 أصقل اًمًٚمػ: طمًاًم عم٤مدة اًمٗمتـ. 

 

                                                           

، 2ط: د، ذم اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم،اًمٓمؼماين، ؾمٚمٞمامن سمـ أمحو، خمتٍماً ( 37/72/11388)ذم ُمًٜمده أمحد  أظمرضمف( 2)

ن، -سمػموت/دار قمامر-سمػموت/قمامن، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ُمـ ـمريؼ ؾم٤ممل  -( واًمٚمٗمظ ًمف2/234م. )2985-ـه2425قمامَّ

، وىم٤مل "ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد مل يًٛمع ُمـ أيب أُم٤مُم٦م وٓ صمقسم٤من"سمـ أيب اجلٕمد قمـ صمقسم٤من. وهذا إؾمٜم٤مد ُمٜم٘مٓمع، ىم٤مل اًمٌخ٤مري: 

 (.241. حتٗم٦م اًمتحّمٞمؾ )"سم٤منمل يدرك صمق"أسمق طم٤مشمؿ: 

-ـه2422، اًمري٤مض، دار اًمراي٦م 2( اًمًٜم٦م، اخلالل، أسمق سمٙمر أمحد سمـ حمٛمد اًمٌٖمدادي، اعمح٘مؼ: د. قمٓمٞم٦م اًمزهراين، ط:1)

 (.217/ 2م. )2989

 (.217/ 2( اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )3)

 (. 2/115( ومتح اًم٤ٌمري، اسمـ طمجر )4)
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 املبخح ايطابع

َّا زٟٚ عٔ بعض ايطًف َٔ نسا١ٖ زٚا١ٜ أحادٜح ايصفات  اإلجاب١ ع

 (2)ؾم٠مًم٧ُم "روي قمـ ُم٤مًمؽ يمراه٦م اًمتحدي٨م سمٌٕمض أطم٤مدي٨م اًمّمٗم٤مت، ومٗمل )اًمٕمتٌٞم٦م(:  (19)

وىم٤مل: إين  ،ذم ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ. وم٠مٟمٙمره طذي يذيمره اًمٜم٤مس قمـ اًمٜمٌل ُم٤مًمًٙم٤م قمـ احلدي٨م اًم

 .(1)"أن يتٙمٚمؿ هبذا وٓ يدري ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمتٖمرير أً أهن٤مك أن شم٘مقًمف، وُم٤م يدقمق اُمر

اهتز اًمٕمرش »اًمتحدي٨م سمحدي٨م:  ىم٤مل اًم٤ٌمضمل: ُمٜمع ُم٤مًمؽ ذم اًمٕمتٌٞم٦م"وىم٤مل اًمزرىم٤مين: 

وىم٤مل: ُم٤م  ،"اًم٤ًمق"، وطمدي٨م: شغم صقرشمفإن اهلل ظمٚمؼ آدم قم»، وطمدي٨م: شعمقت ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ

إن اهلل "يدقمق اإلٟم٤ًمن إمم أن حيدث سمف وهق يرى ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمتٖمرير، ومل ير ُمثٚمف طمدي٨م: 

 .(3)"، وم٠مضم٤مز اًمتحدي٨م هبام"يٜمزل رسمٜم٤م"، وطمدي٨م: "يْمحؽ

 شمتٚمخص ومٞمام ي٠ميت: واإلضم٤مسم٦م قمـ هذا اًمٜم٘مؾ قمـ ُم٤مًمؽ 

ٕن اًمُٕمتٞم٦ٌم مجٕم٧م ُم٤ًمئؾ ؿم٤مذة  -يوهق اطمتامل ىمق-اطمتامل قمدم صحتف قمـ ُم٤مًمؽ  -1

ىم٤مل اسمـ ًم٤ٌمسم٦م: وهق اًمذي "وُمٙمذوسم٦م قمغم ُم٤مًمؽ، ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ذم شمرمج٦م اًمٕمتٌل: 

وىم٤مل اسمـ  "مجع اعمًتخرضم٦م، ويمّثر ومٞمٝم٤م ُمـ اًمرواي٤مت اعمٓمروطم٦م، واعم٤ًمئؾ اًمِم٤مذة ...

 .ؽ ومٚمٕمؾ هذا اًمٜم٘مؾ مم٤م ٓ يّمح قمـ ُم٤مًم .(4)"وذم اعمًتخرضم٦م ظمٓم٠م يمثػم..."وو٤مح: 

 أن اًمٕمٚم٦م قمٜمد ُم٤مًمؽ قمدم صمٌقت هذه إطم٤مدي٨م: ٕٟمف أظمرج ذم اعمقـم٠م أطم٤مدي٨م ذم -2

 

                                                           

 ( أٟمف هنك قمـ اًمتحدي٨م سمحدي٨م اًمّمقرة. 27/422ؾمؿ وم٘مد ٟم٘مؾ قمٜمف ذم )( مل يتٌلم زم ُمـ هق اًم٤ًمئؾ، وًمٕمٚمف اسمـ اًم٘م٤م2)

 ( اًمٌٞم٤من واًمتحّمٞمؾ واًمنمح واًمتقضمٞمف واًمتٕمٚمٞمؾ عم٤ًمئؾ اعمًتخرضم٦م، اسمـ رؿمد، أسمق اًمقًمٞمد حمٛمد سمـ أمحد اًم٘مرـمٌل، حت٘مٞمؼ: د.1)

 (.145/ 27م. )2988-ـه2428، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، وهمػمهحمٛمد طمجل 

، 2 ُمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ، اًمزرىم٤مين، حمٛمد سمـ قمٌد اًم٤ٌمىمل سمـ يقؾمػ، حت٘مٞمؼ: ـمف قمٌد اًمرؤوف ؾمٕمد، ط:( ذح اًمزرىم٤مين قمغم3)

 (.48/ 1م. )1223-ـه2414اًم٘م٤مهرة، ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م، 

ـ، ياسمـ شم٤موي٧م اًمٓمٜمجل وآظمر ت ـ.، أسمق اًمٗمْمؾ اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك، اًمٞمحّمٌل( شمرشمٞم٥م اعمدارك وشم٘مري٥م اعم٤ًمًمؽ، 4)

 (.154 -4/153م. )2965ٖمرب، ُمٓمٌٕم٦م ومْم٤مًم٦م، ، اعم2ط:
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يمام ذم  ،(1)"ْمحؽ اهلل إمم رضمٚملمي"وطمدي٨م:  ،(2)"طمدي٨م اًمٜمزول"اًمّمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م: 

وسم٤مب اًمّمٗم٤مت واطمد: ومٞمٙمقن هنٞمف قمـ  ،(3)"أيـ اهلل"ضمقاب اًمزرىم٤مين، وطمدي٨م اجل٤مري٦م: 

، ٓ قمغم أهن٤م حتتٛمؾ اًمتِمٌٞمف واًمتٙمٞمٞمػ هقمٜمدط اهلل  اًمتحدي٨م هب٤م ًمٕمدم صمٌقهت٤م قمـ رؾمقل

 .(4)"ٟمٙمر اإلُم٤مم ذًمؽ، ٕٟمف مل يث٧ٌم قمٜمده، وٓ اشمّمؾ سمف، ومٝمق ُمٕمذورأ"ىم٤مل اًمذهٌل: 

وُم٤م شمْمٛمٜمتف "أٟمف يمره أن شمِم٤مع سملم اًمٕم٤مُم٦م: ومٞمٗمٝمٛمقا ُمٜمٝم٤م اًمتِمٌٞمف، يمام ىم٤مل ذًمؽ اسمـ رؿمد:  -3

اًمتل ي٘متيض فم٤مهره٤م اًمتِمٌٞمف، هذه اًمرواي٦م ُمـ يمراهٞم٦م ُم٤مًمؽ ًمرواي٦م هذه إطم٤مدي٨م 

وٟمحقه٤م ُمـ  ،"اهلل ظمٚمؼ آدم قمغم صقرشمف"وإقمٔم٤مُمف أن حيدث هب٤م، ُمثؾ ُم٤م روي ُمـ: 

إطم٤مدي٨م، وم٤معمٕمٜمك ُمـ ذًمؽ: أٟمف يمره أن شمِم٤مع روايتٝم٤م، ويٙمثر اًمتحدث هب٤م، ومٞمًٛمٕمٝم٤م 

ػم وهذا اًمتٕمٚمٞمؾ هم .(5)"اجلٝم٤مل اًمذيـ ٓ يٕمرومقن شم٠مويٚمٝم٤م، ومٞمًٌؼ إمم فمٜمقهنؿ اًمتِمٌٞمف هب٤م

ؾمديد: وم٢من هذا اعمحذور ُيِمك يمذًمؽ ذم همػمه٤م ُمـ ٟمّمقص اًمّمٗم٤مت ذم يمت٤مب اهلل 

، وُمٜمٝم٤م اًمٜمّمقص اًمتل أظمرضمٝم٤م ُم٤مًمؽ ٟمٗمًف ذم اعمقـم٠م، ومٚمق يم٤من طوؾمٜم٦م رؾمقل اهلل

 .(6)ُمٕمتؼًما قمٜمده ٕقمرض صٗمًح٤م قمـ ذيمر مجٞمع أطم٤مدي٨م اًمّمٗم٤مت

واًمتٛمثٞمؾ: ومٕمٚمٞمف أن وإذا ظمٌم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن يٗمٝمؿ اًمٕم٤مُم٦م ُمـ ٟمّمقص اًمّمٗم٤مت اًمتِمٌٞمف 

َيكم اعم٘م٤مم هلؿ سم٠مؾمٚمقب يٗمٝمٛمقٟمف، سم٠من صٗم٤مت اخل٤مًمؼ ٓ شمِمٌف صٗم٤مت اعمخٚمقق، يمام أن ذات اهلل 

 واهلل أقمٚمؿ. ،(7)"ٓ شمِمٌٝمٝم٤م ذات اعمخٚمقق

                                                           

-ـه2415، أسمقفمٌل اإلُم٤مرات، ُم١مؾم٦ًم زايد سمـ ؾمٚمٓم٤من آل هنٞم٤من، 2ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس، ط:، اإلُم٤مم ( اعمقـم٠م، إصٌحل2)

  .(1/198/137م. )1224

  .(655/447/ 3) اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ( 1)

  .(2218/625/  5( اعمقـم٠م، اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ )3)

   (.224/ 8اًمذهٌل ) ( ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء،4)

 (.421/ 26( اًمٌٞم٤من واًمتحّمٞمؾ، اسمـ رؿمد )5)

( اٟمٔمر: شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد ذم ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد، ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب، اعمح٘مؼ: زهػم 6)

٦م، (. اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى، اسمـ شمٞمٛمٞم522م. )ص:1221-ـه2413دُمِمؼ، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، -، سمػموت2اًمِم٤مويش، ط:

. ـه2386، سمػموت، دار اعمٕمروم٦م، 2أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين، حت٘مٞمؼ: طمًٜملم حمٛمد خمٚمقف، ط:

(6 /332-331.) 

، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، دار اسمـ اجلقزي، 1( اٟمٔمر: اًم٘مقل اعمٗمٞمد قمغم يمت٤مب اًمتقطمٞمد، اسمـ قمثٞمٛملم، حمٛمد سمـ ص٤مًمح، ط:7)

 (.294/ 1) -ـه2414
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 اخلامت١

  :احلٛمد هلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل، وقمغم آًمف وصحٌف وُمـ وآه، أُم٤م سمٕمد

 ،ْمٚمف وُمٜمف إمت٤مم يمت٤مسم٦م اًمٌح٨م، حيًـ أن أظمتٛمف سم٠مسمرز ٟمت٤مئجفومٌٕمد أن ين اهلل شمٕم٤ممم سمٗم

 وم٠مىمقل ُمًتٕمٞمٜم٤ًم سم٤مهلل: 

 إصؾ هق شمٌٚمٞمغ اًمٕمٚمؿ وٟمنمه وإومِم٤مؤه، وأُم٤م اًمٙمتامن أو اإلهار ومٝمل أطمقال اؾمتثٜم٤مئٞم٦م.  -2

وٓ أصح٤مسمف وٓ أهؾ اًمٕمٚمؿ ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًمقطمل اًمذي يتٕمٚمؼ سمف اًمتنميع، ط مل يٙمتؿ اًمٜمٌل  -1

 ، أو يتٕمٚمؼ سمف اقمت٘م٤مد وإيامن. ُمـ طمالل، أو طمرام

ُم٤م ورد ُمـ إطم٤مدي٨م أو أصم٤مر ومٞمف اإلهار أو اًمٙمتامن: إُم٤م ًمٌمء ٓ يتٕمٚمؼ سمف شمنميع، أو  -3

 هق يمتامن ٟمًٌل عمّمٚمح٦م راضمح٦م. 

 قمنم طمديًث٤م وأصمًرا.  شمًٕم٦مسمٚمٖم٧م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر حمؾ اًمدراؾم٦م:  -4

٧م قمٜمف ومٞمٕمٜمل هب٤م وإن صمٌ ،مل يّمح اًمٜمٝمل قمـ رواي٦م أطم٤مدي٨م اًمّمٗم٤مت قمـ ُم٤مًمؽ  -5

 إطم٤مدي٨م اًمتل ٓ شمّمح أؾم٤مٟمٞمده٤م. 

قمغم اًمٕم٤ممل وـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ واًمداقمل إمم اهلل ُمراقم٤مة أطمقال اعمخ٤مـمٌلم، وأٓ حيدصمقهؿ سمام ٓ  -6

 شمٌٚمٖمف أومٝم٤مُمٝمؿ، أو ُم٤م يتقصٚمقن سمف إمم اًم٤ٌمـمؾ قمـ ضمٝمؾ أو هقى. 

 :ايتٛصٝات

٤ًٌم، وم٢من جم٤مل اًمٌح٨م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مإلهار واًمٙمتامن ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م  احلديثٞم٦م ٓ يزال واؾمًٕم٤م رطم

ووقاسمط آؾمتدٓل ط يم٤معمروي٤مت ذم اًمن وأطمٙم٤مُمف وآداسمف، واعمرطمٚم٦م اًمني٦م ذم دقمقة اًمٜمٌل 

وُم٤م ذم ذًمؽ ُمـ  إمم سمٕمض أصح٤مسمف يم٤مسمـ ُمًٕمقد وطمذيٗم٦م ط هب٤م، وسمح٨م إهار اًمٜمٌل 

ت: ًمٜمٍمة سم٤مـمٚمٝمؿ ذم اًمٗم٘مف، وشمٗمٜمٞمد أسم٤مـمٞمؾ اًمِمٞمٕم٦م واًمراومْم٦م واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ذم شمٕمٚم٘مٝمؿ سمٌٕمض اعمروي٤م

وإئٛم٦م، وٟمحق  اًمٙمتامن واإلهار، أو ذم اهت٤مم اًمّمح٤مسم٦م سم٠مهنؿ يمتٛمقا ُم٤م يتٕمٚمؼ سمخالوم٦م قمكم 

 ذًمؽ.

 اإلظمالص واًم٘مٌقل، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم. شمٕم٤ممموهبذا أصؾ إمم هن٤مي٦م سمحثل، ؾم٤مئاًل اهلل 
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 املصادز ٚاملساجع
طم٤ٌمن سمـ أمحد سمـ طم٤ٌمن سمـ ُمٕم٤مذ سمـ اإلطم٤ًمن ذم شم٘مري٥م صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن، حمٛمد سمـ  .2

َُمْٕمٌَد اًمتٛمٞمٛمل، شمرشمٞم٥م: إُمػم قمالء اًمديـ قمكم سمـ سمٚم٤ٌمن، طم٘م٘مف وظمرج أطم٤مديثف وقمٚمؼ 

 م.2988-هـ2428، سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 2قمٚمٞمف: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، ط:

إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمٙمؼمى، اسمـ اخلراط، قمٌد احلؼ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل سمـ احلًلم  .1

ؾمٕمٞمد إسمراهٞمؿ إزدي إٟمدًمز إؿمٌٞم٠ميت، اعمح٘مؼ: أسمق قمٌد اهلل طمًلم سمـ قمٙم٤مؿم٦م،  سمـ

 م.1222-هـ2411، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، 2ط:

إدب اعمٗمرد، اًمٌخ٤مري، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ، اعمح٘مؼ: قمكم قمٌد اًم٤ٌمؾمط ُمزيد  .3

 م.1223 -هـ2413، ُمٍم، ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل 2وقمكم قمٌد اعم٘مّمقد روقان، ط: -

أؾم٤مس اًمٌالهم٦م، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمرو سمـ أمحد، اًمزخمنمي ضم٤مر اهلل )اعمتقرم:  .4

هـ(، حت٘مٞمؼ: حمٛمد سم٤مؾمؾ قمٞمقن اًمًقد، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 538

 .م2998-هـ2429اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

أمحد حمٛمد  اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم، اسمـ طمزم، أسمق حمٛمد قمكم سمـ أمحد، شمـ. اًمِمٞمخ .5

 ؿم٤ميمر، ىمدم ًمف إؾمت٤مذ اًمديمتقر إطم٤ًمن قم٤ٌمس، سمػموت، دار أوم٤مق اجلديدة.

ة سمـ حمٛمد  .6 ٌَػْمَ اإلومّم٤مح قمـ ُمٕم٤مين اًمّمح٤مح، اسمـ هٌػمة، أسمق اعمٔمٗمر قمقن اًمديـ حيٞمك سمـ ُه

 هـ.2427سمـ هٌػمة اًمذهكم اًمِمٞم٤ٌميّن، اعمح٘مؼ: وم١ماد قمٌد اعمٜمٕمؿ أمحد، دار اًمقـمـ، 

ذم أؾمامء اًمرضم٤مل، ُمٖمٚمٓم٤مي، أسمق قمٌد اهلل قمالء اًمديـ ُمٖمٚمٓم٤مي سمـ  إيمامل هتذي٥م اًمٙمامل .7

أسمق حمٛمد أؾم٤مُم٦م سمـ -ىمٚمٞم٩م سمـ قمٌد اهلل اًمٌٙمجري، اعمح٘مؼ: أسمق قمٌد اًمرمحـ قم٤مدل سمـ حمٛمد

 م.1222 -أ.هـ 2411، اًمٗم٤مروق احلديث٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم 2إسمراهٞمؿ، ط:

خرضم٦م، اسمـ رؿمد، أسمق اًمقًمٞمد اًمٌٞم٤من واًمتحّمٞمؾ واًمنمح واًمتقضمٞمف واًمتٕمٚمٞمؾ عم٤ًمئؾ اعمًت .8

حمٛمد سمـ أمحد سمـ رؿمد اًم٘مرـمٌل، حت٘مٞمؼ: د. حمٛمد طمجل وآظمرون، دار اًمٖمرب 

 م.2988-هـ2428اإلؾمالُمل، 
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شم٤مريخ دُمِمؼ، اسمـ قم٤ًميمر، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ احلًـ سمـ ه٦ٌم اهلل، حت٘مٞمؼ: قمٛمرو سمـ  .9

 م.2995-هـ2425همراُم٦م اًمٕمٛمروي، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، 

ٗم٦م اًمتحّمٞمؾ ذم ذيمر رواة اعمراؾمٞمؾ، اسمـ اًمٕمراىمل، وزم اًمديـ أسمق زرقم٦م أمحد سمـ قمٌد حت .22

 اًمرطمٞمؿ سمـ احلًلم، اعمح٘مؼ: قمٌد اهلل ٟمقارة، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد.

شمرشمٞم٥م اعمدارك وشم٘مري٥م اعم٤ًمًمؽ، اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض، أسمق اًمٗمْمؾ اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك  .22

، اعمٖمرب، ُمٓمٌٕم٦م ومْم٤مًم٦م، 2ط:اًمٞمحّمٌل، اعمح٘مؼ: اسمـ شم٤موي٧م اًمٓمٜمجل وآظمرون، 

 م.2965

شمٗمًػم اًمٌٖمقي، = ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن، حمٞمل اًمًٜم٦م، أسمق حمٛمد احلًلم سمـ  .21

هـ(، اعمح٘مؼ: قمٌد اًمرزاق  522ُمًٕمقد سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمراء اًمٌٖمقي اًمِم٤مومٕمل )اعمتقرم: 

 هـ.2412سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، -اعمٝمدي، اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 

شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م، اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين،  .23

 م.2986 –هـ2426، ؾمقري٤م، دار اًمرؿمٞمد، 2اعمح٘مؼ: حمٛمد قمقاُم٦م، ط:

اًمتٜمٙمٞمؾ سمام ذم شم٠مٟمٞم٥م اًمٙمقصمري ُمـ إسم٤مـمٞمؾ، اعمٕمٚمٛمل، قمٌد اًمرمحـ سمـ حيٞمك سمـ قمكم سمـ  .24

رَي٤مت وشمٕمٚمٞم٘م٤مت: حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ هـ( ُمع خت2386حمٛمد اًمٕمتٛمل اًمٞمامين )اعمتقرم: 

قمٌد اًمرزاق محزة، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م،  -زهػم اًمِم٤مويش-إًم٤ٌمين 

 هـ.2426

ِٖمػِم، إُمػم اًمّمٜمٕم٤مين، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ صالح سمـ حمٛمد  .25 ُح اجل٤َمُِمع اًمّمَّ اًمتَّٜمقيُر َذْ

د إؾمح٤مق حمٛمَّ  ، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم دار 2د إسمراهٞمؿ، ط:احلًٜمل اًمٙمحالين، اعمح٘مؼ: د. حمٛمَّ

 م.1222-هـ2431اًمًالم، 

هتذي٥م اًمتٝمذي٥م، اسمـ طمجر، أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ طمجر  .26

، 2اًمٕمً٘مالين، سم٤مقمتٜم٤مء إسمراهٞمؿ اًمزيٌؼ وقم٤مدل ُمرؿمد. سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ط:

 هـ.2435
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أسمق طمٗمص قمٛمر سمـ قمكم سمـ  اًمتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، اسمـ اعمٚم٘مـ، هاج اًمديـ .27

، 2أمحد اًمِم٤مومٕمل اعمٍمي، اعمح٘مؼ: دار اًمٗمالح ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وحت٘مٞمؼ اًمؽماث، ط:

 م.1228-هـ2419دُمِمؼ ؾمقري٤م، دار اًمٜمقادر، 

شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد ذم ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد، ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد  .28

 هـ2413اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل،  دُمِمؼ،-، سمػموت2اًمقه٤مب، اعمح٘مؼ: زهػم اًمِم٤مويش، ط:

 م.1221-

ضم٤مُمع إصقل ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل، اسمـ إصمػم، جمد اًمديـ أسمق اًمًٕم٤مدات اعم٤ٌمرك سمـ  .29

اًمتتٛم٦م -حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اسمـ قمٌد اًمٙمريؿ اًمِمٞم٤ٌمين، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم٤مؤوط

 .ُمٙمت٦ٌم دار اًمٌٞم٤من-ُمٓمٌٕم٦م اعمالح-، ُمٙمت٦ٌم احلٚمقاين2حت٘مٞمؼ سمِمػم قمٞمقن، ط:

ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ذم أطمٙم٤مم اعمراؾمٞمؾ، اًمٕمالئل: صالح اًمديـ أسمق ؾمٕمٞمد ظمٚمٞمؾ سمـ  .12

هـ(، ت. محدي قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل، سمػموت 762يمٞمٙمٚمدي سمـ قمٌد اهلل اًمدُمِم٘مل )ت: 

 .م2986 -هـ2427قم٤ممل اًمٙمت٥م، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، 

ٖمرب ضم٤مُمع اًمؽمُمذي، اًمؽمُمذي، أسمق قمٞمًك حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ ؾَمْقرة، سمػموت، دار اًم .12

 م.2998م/ 2996اإلؾمالُمل، 

ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف، اسمـ قمٌد اًمؼم، أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمؼم  .11

، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 2سمـ قم٤مصؿ اًمٜمٛمري اًم٘مرـمٌل، حت٘مٞمؼ: أيب إؿم٤ٌمل اًمزهػمي، ط:

 م.2994-هـ2424اًمًٕمقدي٦م، دار اسمـ اجلقزي، 

، اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًم٤ًمُمع .13

 صم٤مسم٧م سمـ أمحد سمـ ُمٝمدي، اعمح٘مؼ: د. حمٛمقد اًمٓمح٤من، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف.

اًمدقمقات اًمٙمٌػم، اًمٌٞمٝم٘مل، أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك، اعمح٘مؼ: سمدر سمـ  .14

 م.1229ًمٚمٜمًخ٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م، اًمٙمقي٧م، همراس ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، 2قمٌد اهلل اًمٌدر، ط:
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روو٦م اعمحٌلم وٟمزه٦م اعمِمت٤مىملم، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد ؿمٛمس اًمديـ اسمـ  .15

هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م: 752ىمٞمؿ اجلقزي٦م )اعمتقرم: 

 م.2983-هـ2423

ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ورء ُمـ وم٘مٝمٝم٤م وومقائده٤م، إًم٤ٌمين، أسمق قمٌد اًمرمحـ حمٛمد  .16

 ، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيع.2اًمديـ سمـ احل٤مج ٟمقح سمـ ٟمج٤ميت، ط:ٟم٤مس 

ل اًمٌٖمدادي احلٜمٌكم،  .17 اًمًٜم٦م، اخلالل، أسمق سمٙمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ه٤مرون سمـ يزيد اخلاَلَّ

 م.2989-هـ2422، اًمري٤مض، دار اًمراي٦م 2اعمح٘مؼ: د. قمٓمٞم٦م اًمزهراين، ط:

ٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل، اعمح٘مؼ: ؿمٕمٞم٥م ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، اسمـ ُم٤مضمف، أسمق قمٌد اهلل حم .18

 م.1229-هـ2432، دار اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م 2إرٟم٤مؤوط وآظمرون، ط:

 -ؾمٜمـ أيب داود، أسمق داود، ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين، شمـ. ؿمَٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط  .19

د يم٤مُِمؾ ىمره سمٚمكم، دار اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م، ط:  م.1229 -هـ2432، 2حمَٛمَّ

ل رواي٦م اًمٙمرضمل قمٜمف، اًمؼمىم٤مين، أسمقسمٙمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾم١مآت اًمؼمىم٤مين ًمٚمدارىمٓمٜم .32

، ٓهقر سم٤ميمًت٤من، يمت٥م 2أمحد سمـ هم٤مًم٥م، اعمح٘مؼ: قمٌد اًمرطمٞمؿ حمٛمد أمحد اًم٘مِم٘مري، ط:

 هـ.2424ظم٤مٟمف مجٞم٠ميت، 

ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، اًمذهٌل، ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىَم٤مْيامز،  .32

، ُم١مؾم٦ًم 3ح٘م٘ملم سم٢مذاف اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، ط:اعمح٘مؼ: جمٛمققم٦م ُمـ اعم

 م.2985-هـ2425اًمرؾم٤مًم٦م، 

ذح اًمزرىم٤مين قمغم ُمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ، اًمزرىم٤مين، حمٛمد سمـ قمٌد اًم٤ٌمىمل سمـ يقؾمػ، حت٘مٞمؼ:  .31

 م.1223-هـ2414، اًم٘م٤مهرة، ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م، 2ـمف قمٌد اًمرؤوف ؾمٕمد، ط:

سمـ )اًمٙم٤مؿمػ قمـ طم٘م٤مئؼ اًمًٜمـ(، اًمٓمٞمٌل، ذح اًمٓمٞمٌل قمغم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح اعمًٛمك  .33

 –، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م 2ذف اًمديـ احلًلم سمـ قمٌد اهلل، اعمح٘مؼ: د. قمٌد احلٛمٞمد هٜمداوي، ط:

 م.2997-هـ2427اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمز، 
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ذح ؾمٜمـ أيب داود، اسمـ رؾمالن، ؿمٝم٤مب اًمديـ أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ طمًلم سمـ قمكم سمـ  .34

، اًمٗمٞمقم 2اًم٤ٌمطمثلم سمدار اًمٗمالح سم٢مذاف ظم٤مًمد اًمرسم٤مط، ط:رؾمالن، حت٘مٞمؼ: قمدد ُمـ 

 م.1226-هـ2437ُمٍم، دار اًمٗمالح ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وحت٘مٞمؼ اًمؽماث، 

 ، سمؽمىمٞمؿ اًمِم٤مُمٚم٦م آًمٞم٤م(.7/ 321ذح ؾمٜمـ أيب داود، اًمٕم٤ٌمد، قمٌد اعمحًـ سمـ محد ) .35

أمحد سمـ ذح ؾمٜمـ أيب داود، اًمٕمٞمٜمل، سمدر اًمديـ أسمق حمٛمد حمٛمقد سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ  .36

، اًمري٤مض، 2طمًلم اًمٖمٞمت٤ميب احلٜمٗمل، اعمح٘مؼ: أسمق اعمٜمذر ظم٤مًمد سمـ إسمراهٞمؿ اعمٍمي، ط:

 م.2999-هـ2412ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، 

ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، اسمـ سمٓم٤مل، أسمق احلًـ قمكم سمـ ظمٚمػ سمـ قمٌد اعمٚمؽ، حت٘مٞمؼ: أسمق  .37

 م.1223-هـ2413، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، 1متٞمؿ ي٤مه سمـ إسمراهٞمؿ، ط:

٤مب احلدي٨م، أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م سمـ أمحد سمـ ُمٝمدي اخلٓمٞم٥م ذف أصح .38

هـ(، اعمح٘مؼ: د. حمٛمد ؾمٕمٞمد ظمٓمل اوهمكم، اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء 463اًمٌٖمدادي )اعمتقرم: 

 أٟم٘مرة. -اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م 

اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م، أسمق ٟمٍم إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري اًمٗم٤مرايب  .39

 -ٞمؼ: أمحد قمٌد اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر، اًمٜم٤مذ: دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم هـ(، حت٘م393)اعمتقرم: 

 م.2987-هـ2427سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م: اًمراسمٕم٦م 

صحٞمح اًمٌخ٤مري اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف،  .42

اًمٌخ٤مري، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ، اعمح٘مؼ: حمٛمد زهػم سمـ ٟم٤مس 

ار ـمقق اًمٜمج٤مة )ُمّمقرة قمـ اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م سم٢مو٤موم٦م شمرىمٞمؿ حمٛمد وم١ماد قمٌد ، د2اًمٜم٤مس، ط:

 هـ.2411اًم٤ٌمىمل( 

اًمّمحٞمح اعمًٜمد مم٤م ًمٞمس ذم اًمّمحٞمحلم، اًمقادقمل، أسمق قمٌد اًمرمحـ ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي  .42

 م.1227 -هـ2418، 4أ. هـ(، صٜمٕم٤مء، دار أصم٤مر، ط: 2411)اعمتقرم: 
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اًمٕمدل إمم رؾمقل اهلل، ُمًٚمؿ،  صحٞمح ُمًٚمؿ اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ .41

أسمق احلًلم ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج، اعمح٘مؼ: جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم، سمػموت، دار اجلٞمؾ، 

 هـ.2334اًمٓمٌٕم٦م: ُمّمقرة ُمـ اًمٓمٌٕم٦م اًمؽميمٞم٦م اعمٓمٌققم٦م ذم اؾمت٤مٟمٌقل ؾمٜم٦م 

قم٤مرو٦م إطمقذي سمنمح صحٞمح اًمؽمُمذي، اسمـ اًمٕمريب، اسمـ اًمٕمريب اعم٤مًمٙمل، سمػموت، دار  .43

 اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

اًمٕمٚمؾ، اسمـ اعمديٜمل، أسمق احلًـ قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر اًمًٕمدي سم٤مًمقٓء اعمديٜمل  .44

، سمػموت، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، 1اًمٌٍمي، اعمح٘مؼ: حمٛمد ُمّمٓمٗمك إقمٔمٛمل، ط:

 م.2982

اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين، حت٘مٞمؼ:  .45

 هـ.2386ػموت، دار اعمٕمروم٦م، ، سم2طمًٜملم حمٛمد خمٚمقف، ط:

ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، اسمـ طمجر، أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر  .46

اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل، رىمٛمف حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل. أذف قمغم ـمٌٕمف: حم٥م اًمديـ 

اخلٓمٞم٥م. قمٚمٞمف شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمٕمالُم٦م: قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل سمـ سم٤مز، سمػموت، دار اعمٕمروم٦م، 

 .أ. هـ 2379

ومتح اًمقدود ذم ذح ؾمٜمـ أيب داود، أسمق احلًـ اًمًٜمدي. ت. حمٛمد زيمل اخلقزم. ُمٍم.  .47

 م.1222 -هـ2432، 2ُمٙمت٦ٌم ًمٞمٜم٦م، اًمًٕمقدي٦م. ُمٙمت٦ٌم أوقاء اعمٜم٤مر. ط:

، 1اًم٘مقل اعمٗمٞمد قمغم يمت٤مب اًمتقطمٞمد، اسمـ قمثٞمٛملم، حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم، ط: .48

 هـ.2414زي، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، دار اسمـ اجلق

اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل، اعم٘مدد، أسمق حمٛمد قمٌد اًمٖمٜمل سمـ قمٌد اًمقاطمد، حت٘مٞمؼ: د. ؿم٤مدي  .49

، اًمٙمقي٧م، اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٕمٜم٤مي٦م سمٓم٤ٌمقم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م 2آل ٟمٕمامن، ط:

 م.1227-هـ2437وقمٚمقُمٝمام، 
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سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمًٚمؿ إٟمّم٤مري اًمٙمٜمك وإؾمامء، اًمدوٓيب، أسمق سمنِْم حمٛمد سمـ أمحد سمـ مح٤مد  .52

، سمػموت، دار اسمـ طمزم، 2اًمدوٓيب اًمرازي، اعمح٘مؼ: أسمق ىمتٞم٦ٌم ٟمٔمر حمٛمد اًمٗم٤مري٤ميب، ط:

 م.1222-هـ2412

أ.هـ( مجٕمٝم٤م  2313اًمٙمقيم٥م اًمدري قمغم ضم٤مُمع اًمؽمُمذي، اًمٙمٜمٙمقهل رؿمٞمد أمحد )ت:  .52

ٟمدهٚمقي، ورشمٌٝم٤م: حمٛمد حيٞمك اًمٙم٤مٟمدهٚمقي. اعمح٘مؼ: حمٛمد زيمري٤م سمـ حمٛمد حيٞمك اًمٙم٤م

 أ. هـ. 2395اًمٜم٤مذ: ُمٓمٌٕم٦م ٟمدوة اًمٕمٚمامء اهلٜمد، قم٤مم اًمٜمنم: 

جمٛمؾ اًمٚمٖم٦م، اسمـ وم٤مرس، أسمق احلًلم أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: زهػم قمٌد  .51

 م.2986-هـ2426، سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 1اعمحًـ ؾمٚمٓم٤من، ط:

٘مٞمؼ: حمٛمد قمكم جمٛمقع اًمرؾم٤مئؾ واعمٜمٔمقُم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م. احلٙمؿ، طم٤مومظ سمـ أمحد. حت .53

 م.1222 -هـ2432اًمٌٞمْم٤مين، اًمٗمجػمة، اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م، ُمٙمت٦ٌم اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م. 

اعمراؾمٞمؾ، اسمـ أيب طم٤مشمؿ، أسمق حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ إدريس اًمتٛمٞمٛمل، احلٜمٔمكم،  .54

، 2هـ(، ت. ؿمٙمر اهلل ٟمٕمٛم٦م اهلل ىمقضم٤مين، سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ط:317اًمرازي )ت: 

2397. 

٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح، اعمال اًم٘م٤مري، أسمق احلًـ قمكم سمـ ؾمٚمٓم٤من حمٛمد، ُمرىم٤مة اعمٗم .55

 م.1221-هـ2411، سمػموت، دار اًمٗمٙمر، 2ط:

ُمًتخرج أيب قمقاٟم٦م، أسمق قمقاٟم٦م، يٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري  .56

-هـ2429، سمػموت، دار اعمٕمروم٦م، 2اإلؾمٗمرايٞمٜمل، حت٘مٞمؼ: أيٛمـ سمـ قم٤مرف اًمدُمِم٘مل، ط:

 م.2998

تدرك قمغم اًمّمحٞمحلم، احل٤ميمؿ، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري، اعمً .57

 سمػموت، دار اعمٕمروم٦م.

ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ، اسمـ طمٜمٌؾ، أسمق قمٌد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞم٤ٌمين،  .58

 م.1222-هـ2412، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 2اعمح٘مؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وآظمرون ط:
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ٕمروف سمـ )ؾمٜمـ اًمدارُمل(، اًمدارُمل، أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ ُمًٜمد اًمدارُمل اعم .59

، 2سمـ اًمٗمْمؾ سمـ هَبرام سمـ قمٌد اًمّمٛمد اًمدارُمل، حت٘مٞمؼ: طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد اًمداراين، ط:

 م.1222-هـ2421اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، دار اعمٖمٜمل ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، 

د سمـ أيقب سمـ ُمٓمػم اًمٚمخٛمل ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم، اًمٓمؼماين، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمح .62

، سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 2اًمِم٤مُمل، اعمح٘مؼ: محدي سمـ قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل، ط:

 م.2984 -هـ2425

ُمِم٤مرق إٟمقار اًمقه٤مضم٦م وُمٓم٤مًمع إهار اًمٌٝم٤مضم٦م ذم ذح ؾمٜمـ اإلُم٤مم اسمـ ُم٤مضمف،  .62

-هـ2417، اًمري٤مض، دار اعمٖمٜمل، 2اإلصمٞمقيب، حمٛمد سمـ قمكم سمـ آدم سمـ ُمقؾمك، ط:

 م.1226

 –ضمدة  -، ضمدة/دُمِمؼ، دار اًم٘مٌٚم٦م 2اعمّمٜمػ، اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، ط: .61

 م.1226-هـ2417ؾمقري٤م. اًمٓمٌٕم٦م،  –دُمِمؼ  -اًمًٕمقدي٦م/ُم١مؾم٦ًم قمٚمقم اًم٘مرآن 

، اًم٘م٤مهرة، دار احلرُملم، 2اعمٕمجؿ إوؾمط، اًمٓمؼماين، ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين، ط: .63

 م.2995-هـ2425

، سمػموت/قمامن، اعمٙمت٥م 2ؼماين، ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين، ط:اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم، اًمٓم .64

ن، -سمػموت/دار قمامر-اإلؾمالُمل  م.2985-هـ2425قمامَّ

اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم، اًمٓمؼماين، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب سمـ ُمٓمػم اًمٚمخٛمل  .65

 ، اًم٘م٤مهرة، ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.1اًمِم٤مُمل، اعمح٘مؼ: محدي سمـ قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل، ط:

، أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٛمر عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿ، اًم٘مرـمٌل اعمٗمٝمؿ .66

هـ( طم٘م٘مف وقمٚمؼ قمٚمٞمف وىمدم ًمف: حمٞمل اًمديـ دي٥م ُمٞمًتق وآظمرون، سمػموت، 656)ت:

 هـ.2427: 2دار اسمـ يمثػم. ط:

ُمٜم٤مىم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، اسمـ اجلقزي، أسمق اًمٗمرج اسمـ اجلقزي، اعمح٘مؼ: أسمق  .67

 حمٛمد إؾمامقمٞمؾ، دار اسمـ ظمٚمدون.أٟمس اعمٍمي طمٚمٛمل 
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