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إطار احلىمَت اىشرعٍت ىيَظارف واىبْىك احمليٍت اىعاٍيت يف املَينت 
(دراست فقهٍت ّظرٌت) اىعربٍت اىسعىدٌت  

 (حمَد بِ سعىد اإلسالٍٍت اإلٍاً)جاٍعت اىطىٌرش  إمياُ بْج سالٍه بِ سيٌٍد. 
[6-60]  
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ٌ
ح ملا وافقه اىظحٍح سبب اىْسوهقاعدة

ِّ
رج

ُ
ٍِ أوجه  اىظرٌح ٍ

د"دراست ّظرٌت حطبٍقٍتد"اىخفسري  

 (حائو)جاٍعت   اىباحثت: وفاء حمَد ٍطًْ اىعْسي
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ٍْهج اإلٍاً أبً بنر األثرً يف خمخيف احلدٌث ٍِ خاله مخابه: ّاسخ 
وٍْسىخهاحلدٌث   

عًِد. 
ْ
س

َ
ٍ ٌِ

ِّ
ت) ّىر اىد

ّ
 (وزارة األوقاف اىنىٌخٍ

 

 (جاٍعت امليل خاىد)  ظافر بِ حسِ اىعَريد.  4
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ٌ
ت
َّ
ىعٍِ

ُ
ض

ْ
ى
َ
ٍ 

ٌ
ت
َ
اس

َ
رٌٌِِ  ِدر

َ
آُِ اىن

ْ
ر
ُ
 اىقىه اىطٍب ِفً اىق

 (جاٍعت اإلٍاً عبد اىرمحِ بِ فٍظو) شرٌفت بْج أمحد بِ ٍبارك اىغاٍديد. 
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اىشبه اىيغىٌت وأثرها عيى اىْض اىشرعً د"اىْظىص املخعيقت مبسأىت رؤٌت 
أمنىذجاد"اهلل حعاىل يف اَخرة   

 (جاٍعت اجملَعت) عاده بِ عبداىرمحِ طاحل اىعيٍاُد. 
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ٍىخِِه )ث
ُ
 ش

ْ
، عِ

ِّ
ً

ِّ
ارٍ اىرق

ّ
ٍ
َ
اٍِرِ بِِ س

َ
دٍ ع

َّ
حَ

ُ
 حدٌِث َأبً ٍ

ْ
 فٍِه ٍِ

ٌ
سء

ُ
-241ج

هـ( دراست وحتقٍق250  
(شقراءجاٍعت ) اىْرية بْج بدر بِ غساي اىعضٍاًّد.   

[61-97] 

[98-149] 

دراست فقهٍت د"اٍخداد عقد اإلجارة بعد اّخهاء ٍدحه وحطبٍقاحه اىقضائٍت  
 [209-150] ٍقارّت باىْظاً اىسعىدي

[210-254] 

[255-306] 

[307-355] 

[393-450] 

[351-392] 



ػ

 بدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 وصددددحسه وشددددؾم وظددددذ  فددددهملسو هيلع هللا ىلص احلؿددددد ل وافوددددمة وافسددددمم ظددددذ رشددددول ال 

 بعد:ثم أّمو                                                                                                                   تسؾقاًم ـثرًا. 

ـؾـو يعرف ذفك افشعور افؽسر افذي تؾتؼي حوفه وتـودي به ـل افدوائر ادشتغؾي بوفعؾم افؼظي: 

فسحوث افؼظقي هذا هل يعؽس واؿُع ا وافسمال ادطروح بنحلوٍح:. "اإلشمم صوفٌح فؽلِّ زموٍن ومؽون"

 األمر؟ أم أنَّ اكػووالً كؽدًا حيول بغ هذا افـوع من افدرس واالتوول بوفواؿع؟

بضؿٍر -من خمل متوبعتـو هلذا افػضوء ادعرذم، وتتسعـو فؾـتوج افسحثي ادعورص؛ يؿؽــو افؼول 

فسمال افذي يػرضه هذا بلن افسحٌ افؼظي ادعورص ال يعؽس هذه ادؼوفي بودؼدار افؽوذم. وا -مطؿئنٍ 

ـقف فـو أن كتجووز هذه افؼطقعي؟ ومو هو:  -بعد افتسوؤل ظن افسسى افؽومن خؾف هذا افضؿور-افواؿع 

 اآلفقوت افتي كؼسحفو دواـسي افسحٌ افؼظي مستجدات افعك؟

 أهم األشسوب افتي تؼفإػ  -من وجفي كظركو اخلوصي-وؿسل اإلجوبي ظذ هذا افسمال اهلوم؛ كشر 

مع افتلـقد ظذ أن هذه  ظن افدرس ادعورص، -ذم مسوحوت صوشعي-خؾف اكحسور افسحٌ افؼظي 

 إال فغؾسي افتؼؾقد من جفي، واشتقمء شوء افظن فدى 
ٍ
األشسوب ُمَعرضٌي فسوء افػفم من بعض افؼراء، ال فقء

فعؾفو أن دمد من يؾؼي  -رؽم هذا ـؾه-ظدٍد من ادشتغؾغ بوفسحٌ افؼظي من جفٍي أخرى. فؽــو َكذـرهو 

 ظؾقفو افضوَء افؽوذم ذم مؼوٍم أوشع من هذا ادؼوم.

  يؿؽن حكهو ذم ثمثي أشسوب: -ذم تؼديركو-هذه األشسوب 

حؼقؼته افتفقُّى من ـل جديد، واهلروب إػ ادـطؼي اآلمـي، ادتعؾؼي بوفكاع مع  أوهلو: شسى كػيس،

فو مئوت افسـغ، ال يؿؾك أصحوهبو افدؾوع ظن أكػسفم ادوتى، واكتؼود أصخوٍص وممفػوٍت مه ظؾق

وأؾؽورهم إال بوفوـوفي، من خمل بوحثغ  خرين يعقشون ذم افتوريخ، وال حيسـون شوى هذه ادعورك 

افتورخيقي؛ األمر افذي يشؽل افوؿود افؽوذم الشتؿرارهو. هذا افسعد افـػيس فؾفروب من افواؿع يؼدمه أصحوبه 

من كوع: االصتغول بعؾوم افسؾف، وافزهد ذم افواؿع، وأن افعؾم احلؼقؼي هو افذي يعقش  حتً ظـووين براؿي،

ذم تؾك احلؼى افتورخيقي. ومع ظؾؿـو بلن هذه افشعورات مغوفطي مـطؼقي؛ إذ فقس افسحٌ ذم أمهقي افعؾم 

أن  -هـو-د افتلـقد ادوروث ظن افسؾف، وال رضورة اإلدوم بوفتوريخ ذم ُبعديه افـظري وافتطسقؼي؛ فؽــو كري



هذا افـوع من االكسحوب مل َتُعد صعوراته تؾك تسعػه فتؿريره ذم دوائر افسحٌ افعؾؿي افرصغ. ويؽػي 

أصحوب هذا االدموه االظساف بعدم افؼدرة ظذ توطقف ظؾوم افسؾف ذم معوجلي مشؽمت افواؿع، وأن 

فعؾؿقي دشؽمت افواؿع إػ موورظي ضواحغ اهلروب مو هو إال حقؾي كػسقي تزر االكسحوب من ادعوجلي ا

 افتوريخ.

تؽؿن حؼقؼته ذم ضعف ـثر من ادشتغؾغ بوفسحٌ افؼظي وافدراشوت  ثوكقفو: شسى موضوظي، 

اإلشممقي. وفقس خوؾقًو ظذ أحٍد أن إدراك ادعـى افؼظي من خمل افـص أمٌر مقسور، وذم متـوول افؽثر من 

فؽن افشلن ذم تـؼقح ادـوط وحتؼقؼه وخترجيه، وهو األمر افذي يستدظي  أصحوب افتخوووت افؼظقي،

اصتامل ادشتغل بوفعؾم افؼظي ظذ ظدٍد من افعؾوم وادعورف بدًءا بعؾوم اآلفي، واكتفوًء بعؾوم افغويوت ِمن 

شواًء ظذ جفي - جفي، واإلدوم بوفواؿع ِمن جفٍي ثوكقي، ومعرؾي  فقوت افتـزيل من جفٍي ثوفثي. وهذه افثمثقي

حمل ضعٍف ـسر فدى رشحيٍي ظريضي من ادـتسسغ فؾعؾم افؼظي؛ األمر  -االكػراد، أو ذم هقئتفو ادجؿوظي

افذي جيعل اصتغوهلم بوفدرس ادعورص من خمل افرؤيي افؼظقي متعذرًا أو متعرسًا؛ وحقـفو يوسح اهلروب إػ 

يؼوم بقء شوى  -وإن ادظى افتحؾقل وافـؼد-د افسوحٌ ؾقفو مسوئل كوجزة، ؿوبعي ذم ؽقوهى افتوريخ، ال يؽو

 افوصف= هو ادتعغ فدى ضعوف افسوحثغ.

ويـضوف إػ هذا افضعِف افعوم ذم األؿسوم افعؾؿقي، وضؾسي افدراشوت افعؾقو: ضعُف  فقوت افؼسول 

افتػرغ افعؾؿي، وجوائز فؾرشوئل افعؾؿقي، وأبحوث افسؿقي ذم اجلومعوت، وظؿوم افـتوج افسحثي، ورشوط 

 افتؿقز، وـذا  فقوت ؿسول ادتؼدمغ إػ اجلومعوت، شواء فؾدراشي أو افتوطقف.

 هذا افسسى ادوضوظي يشؽل رــًو رـقـًو ذم ابتعود افدراشوت افؼظقي ظن ادعورصة واجلدة واالبتؽور.

حقٌ كرى ظدًدا ـسًرا ذم األؿسوم افعؾؿقي يعورض تسجقل افرشوئل ذم افػؾسػوت  ثوفثًو: افتشوه ادعرذم،

ذم حقوته -أو تلثرهم هبذه اددارس، وـلن افطوفى  -ذم زظؿه-خشقي اكحراف افطمب  -مثمً -ادعورصة 

ا ضحقًي أو ـوكو-أشٌر دو يؼسحه األشتوذ أو افؼسم من افؽتى ادؼررة. وؽػل همالء  -خورج أشوار اجلومعي

 معرذمٍّ ال حمدود، شواًء ظذ مستوى  -فؾتشوه ادعرذم فدهيم
ٍ
ظن أن همالء افطمب يتواصؾون مع ؾضوء

ادمفػوت، أو ظؿوم افـتوج ادعرذم ادرئي وادسؿوع، ادـشور ظذ افشسؽي افعـؽسوتقي، بل وشفوفي افتواصل مع 

ذا افػريق فعؾم بلن اصتغول افطوفى بوفدرس رّواد افػؽر افعودي من ادـظامت واألصخوص. وفو تلّمل ه

3 



 -حتً شؿع ادؼف وبكه، وتؼققم افؼسم ادختص، ثم كؼد ادـوؿشغ الحؼوً -ادعورص فألؾؽور وافػؾسػوت 

 أؾضل فه من جفٍي، وفؾـوتٍ ادعرذم من جفٍي أخرى.

إال  -ال ـّثرهم ال -افقوم وأشوأ من هذا افػريق وأـثر تشوهًو معرؾًقو، ؾريٌق  خر، وهو وإن ـون ؿؾقًم  

أكه ؾوظٌل وممثر: زمرة ترى أن االصتغول بودسوئل ادعورصة داخٌل ذم افسدظي، وأن هدي افسؾف ـون مـحًكا 

ذم االصتغول بوفوحي، واإلظراض افؽع ظام يػرضه افواؿع من رؤى وأؾؽور. واحلؼقؼي أكه فو ـون ثؿي ؿول من 

هذا افؼول، وفؽـو كؾػً افـظر إفقه؛ فؽوكه ممثًرا، وذا حضور ذم بعض األؿوال حؼقق بوإلظراض ظـه فؽون 

 األؿسوم افعؾؿقي، َيعرف هذا ـلُّ من يشورك ذم هذه األؿسوم األـوديؿقي.

 أّمو ـقف كتجووز هذه افؼطقعي؟ ومو افذي كؼسحه إلدخول افسحٌ افؼظي ذم ؿؾى ادسوئل ادعورصة؟

بؿؽوٍن جيعؾه حؼقًؼو بؿممتٍر ظؾؿي ُتدظى إفقه افعؼوُل افؽسرة افتي تدرك ؾوحلؼقؼي أن هذا افسمال من افضخومي 

خطورة هذا افواؿع، و ثوره ادؿتدة إػ األجقول افمحؼي، ـام كرى أكه من افرشوخ بؿؽوٍن حيتوج معه إػ ؿراٍر 

توؿد افشعؾي  جريء يتخذه موفك افؼرار ذم مثل هذا ادؾف. وفؽـو شـذـر ظدًدا من اإلضوءات افتي كرجو أن

أن تسفم ذم تؼديم أرضقي يؿؽن أن ُتسـى ظؾقفو افرؤى افتي من  -من وجفي كظركو-فدى ادفتؿغ، وفعؾفو 

 صلهنو أن حتدث افتغقر ادطؾوب.

افرؤيي افتي كؼسحفو ؿد تسدو فسعض ادتعجؾغ يسرًة، أو شفؾَي افتطسقق، وفؽـفو ظـد ادتلمل ذم ؽويي 

 من اآلفقوت وادـوهٍ، بل تستوجى ؿراًرا جريًئو ُتستسفل ذم شسقؾه ـلُّ ادؼوومي افوعوبي، وتستدظي افؽثر

افتي ؿد تواجفه من بعض افؼائح ادذـورة ذم بدايي حديثـو وَمن خيتسئ وراءهو من مجوهر ادؼؾدة، افتي يودق 

 إال ألهنو ال حتسن صقئًو ش"اجلامهر بم ظؼول"ظؾقفو ادثل ادشفور: 
ٍ
 وى إثورة افضوضوء.؛ ال فقء

هذه . "رضورة صقوؽي ؾؾسػي افسحٌ افعؾؿي افؼظي من جديد"هذه افرؤيي يؿؽن اختوورهو ذم  

افوقوؽي اجلديدة تستدظي َتشوُرك افؽثر من افعؼول ادعرؾقي ذم بـوء هذه افوقوؽي اجلديدة، من خمل افؽثر 

معوت افعومل وممشسوهتو افسحثقي، وفوال كػر من ـل من افؾؼوءات ادطوفي مع ادفتؿغ بوفعؾم ذم خمتؾف جو

جومعي مـفم ضوئػي فقتػؼفوا ذم هذا افسوب، وفقـذروا ؿومفم إذا رجعوا إفقفم؛ فؽون حسـًو ؽويي احلسن. 

الحًؼو إظودة افـظر ذم ـقػقي بـوء ادشتغل بوفعؾم افؼظي من جفي، وادطؾوب وشتػرض هذه افوقوؽي اجلديدة 

افؼظي ذم األؿسوم األـوديؿقي وادمشسوت احلؽومقي من جفٍي أخرى. وهذا بدوره يستدظي  من أشوتذة افعؾم

افؽثر من اآلفقوت اإلجرائقي ادتعؾؼي بد: ادـوهٍ، وضرائق افتدريس، ورشوط افتعوؿد، وافؼسول ذم اجلومعوت 
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وخطط األؿسوم شواًء فؾتوطقف أو افدراشي، ورشوط افسؿقوت، ومزرات افتػرغ واالتوول افعؾؿي، 

افعؾؿقي، وضسقعي ادشوريع افسحثقي ؾقفو شواًء افرشوئل افعؾؿقي، أو افـتوج افسحثي فألشوتذة، وـذا مـوؾذ افـؼ، 

 واالصساضوت ادتعؾؼي هبو ...افخ.

إشـودهو إػ افؽؾقوت أو األؿسوم؛ دو  -من وجفي كظري-واحلؼقؼي أن افرؤيي افتي كؼسحفو ال يؿؽن  

تعوكقه افقوم من ترهٍل أضحى يشؽل ظوئًؼو أموم اشتشعور خطورة افواؿع، ؾضًم ظن إدراك افرؤيي ادؼسحي 

افوزارة، ثم وـوالت فتغقر هي فسـوء ادستؼسل. وهلذا كرى أن افذي جيى ظؾقه محل افرايي ذم إحداث هذا ا

من خمل ظدٍد من اآلفقوت افتي يػرض افواؿُع اشتحداَثفو؛  اجلومعوت فؾدراشوت افعؾقو وافسحٌ افعؾؿي،

فؾخروج من ؿؿؼم االكعزال ظن افواؿع ذم افسحٌ افؼظي، بـوًء ظذ دراشوٍت معؿؼٍي من أشوتذة ظؾم االجتامع 

 إدارة افتغقر. وافػؾسػي وافتوريخ وادختوغ ذم ظؾم

هذا افذي كتؼدم به فؾؼراء كعؾم يؼقـًو أكه حمتوٌج إػ تػوقٍل ضويل، فؽـو كطؿع من خمفه أن كحدث 

رشارًة فعؾفو دمد من يـؼؾفو إػ صعؾي افتغقر، واالرتؼوء بوفسحٌ افؼظي إػ مستوى افشعور ادذـور ذم أول 

  ادؼول.

 وال أظؾم

  وظذ  فه وأصحوبه وشؾم تسؾقاًم ـثرا.ملسو هيلع هللا ىلص ؿد وصذ ال وشؾم ظذ كسقـو حم

   

 رـتحريْال سُـْـئيرَ 

 يّنِرْد القَمَّحَمُ نُبْ دُالِد. خَأ.
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 ًَدص ايبشح

طمديثل ٟم٤مدر، ٕطمد اًمرواة اعمت٘مدُملم ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجري، اعمخٓمقط> قم٤ٌمرة قمـ ضمزء 

، مجع ومٞمف جمٛمققم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل رواه٤م قمـ وهق أسمق حمٛمد قم٤مُمر سمـ ؾمٞم٤مر اًمرىمل

ؿمٞمقظمف، واجلزء حيتقي قمغم أرسمٕم٦م وشمًٕملم طمديث٤ًم، ُمـ صمالصم٦م وقمنميـ ؿمٞمخ٤ًم، ُمٜمٝم٤م صمامٟمٞم٦م قمنم 

أطم٤مديثف صمالصمٞم٦م وهل أقمغم ُم٤م قمٜمده ذم هذا اجلزء، أو اًمت٤مسمٕملم، وهم٤مًم٥م أصمرًا قمـ اًمّمح٤مسم٦م

وأٟمزل ُم٤م قمٜمده اخلامؾمٞم٤مت، واجلزء حيتقي قمغم صمالصم٦م وأرسمٕملم طمديث٤ًم صمالصمٞم٤ًم ُمرومققم٤ًم، وصمالصملم 

 طمديث٤ًم رسم٤مقمٞم٤ًم، وصمالصم٦م أطم٤مدي٨م مخ٤مؾمٞم٦م.

 قم٤مُمر سمـ ؾمٞم٤مر، أسمق ُمٕمنم، اًمرىّمل.اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م: 
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Abstract 

The Manuscript; It is a rare Hadith section, by one of the earliest Hadith 

narrators in the third century AH, Abu Mohammed Amir ibn Sayyar al-

Ruqi, may God Almighty have mercy on him. He collected in it a group of 

hadiths that he narrated from his sheikhs. The section contains ninety-four 

hadiths narrated from twenty-three sheikhs, of which eighteen were 

narrated from the Companions of the Messenger of God, may God be 

pleased with them, or the successors. Most of his hadiths are from three 

successive narrators, which are the highest he has in this part, and the 

lowest ones are from five successive narrators. The section contains forty-

three hadiths are told by three successive narrators, thirty hadiths are told 

by four successive narrators and three hadiths are told by five successive 

narrators. 

Keywords: Amir ibn Sayyar, Abu Ma'ashar, al-Ruqi. 
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وأومْمؾ اًمّمالة وأشمؿ اًمتًٚمٞمؿ قمغم ؾمٞمدٟم٤م وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد، وقمغم آًمف 

 وصحٌف أمجٕملم، وسمٕمد:

وحت٘مٞم٘م٤ًم وم٢من قمٚمؿ احلدي٨م أذف اًمٕمٚمقم، وظمدُم٦م يمت٥م اًمؽماث اإلؾمالُمل> خترجي٤ًم 

ودراؾم٦ًم، ٓ ؾمٞمام يمت٥م اًمًٜمـ واعم٤ًمٟمٞمد واعمٕم٤مضمؿ، وإضمزاء احلديثٞم٦م، هلق قمٛمؾ ضم٤ٌمر، ومٞمف إطمٞم٤مء 

 ًمٚمًٜم٦م، وظمدُم٦م ًمٚمٕمٚمؿ، وشمذًمٞمؾ ًمٚمٛمٕمٚمقُم٦م، ووصؾ ظمٚمػ إُم٦م سمًٚمٗمٝم٤م.

وم٢من يمثػمًا ُمـ إضمزاء احلديثٞم٦م ٓ يزال ذم ـمل اعمخٓمقـم٤مت واخلزائـ اعمٙمتٌٞم٦م، وهذه 

ٌػمة ذم إطمٞم٤مء أصح٤مهب٤م، وسمٞم٤من ؿمٞمقظمٝمؿ، وإسمراز ىمٞمٛمتٝمؿ ذم اًمرواي٦م واإلؾمٜم٤مد، إضمزاء هل٤م ىمٞمٛم٦م يم

 ًمذًمؽ ًمزاُم٤ًم قمغم ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ واًم٤ٌمطمثلم أن حُيٞمقا هذا اًمؽمث اًمٕمٔمٞمؿ، وخيرضمقه إمم اًمٜمقر.

 أ١ُٖٝ املٛضٛع ٚسبب االختٝاز:

 اظمؽمت حت٘مٞمؼ هذا اجلزء عم٤م ومٞمف ُمـ أمهٞم٦م شمتٛمثؾ سمام يكم:

 وُمٙم٤مٟمتٝمؿ، ورضورة إظمراج شمراصمٝمؿ.ذف أهؾ احلدي٨م  -3

أمهٞم٦م ص٤مطم٥م اجلزء، وىمٞمٛمتف احلديثٞم٦م طمٞم٨م أن هم٤مًم٥م أطم٤مديثف صمالصمٞم٦م، ويمقٟمف ُمـ رضم٤مل  -4

 اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م.

قمدم ُمٕمروم٦م ص٤مطم٥م اجلزء قمٜمد اًمٙمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، وٟم٦ًٌم سمٕمض اعمؽممجلم ًمف إمم اجلٝم٤مًم٦م  -5

 ُمع يمثرة ؿمٞمقظمف اًمذيـ روى قمٜمٝمؿ.

 ٟمٗم٤مؾم٦م اعمخٓمقط وضمقدشمف. -6

 دزاسات ايشابك١:اي

سمٕمد ـمقل سمح٨م وُمت٤مسمٕم٦م ذم اعمٙمت٤ٌمت اًمرؾمٛمٞم٦م وُمرايمز اًمٌحقث، واعم١مؾم٤مت اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م> مل 

 أضمد ُمـ طم٘مؼ هذا اعمخٓمقط، أو درؾمف.
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 َٓٗذٞ يف ايتشكٝل ٚايدزاس١:

 يتٛمثؾ ُمٜمٝمجل ذم حت٘مٞمؼ اعمخٓمقط ودراؾمتف ذم هذه اخلٓمقات:

ُمالء، وقمالُم٤مت اًمؽمىمٞمؿ، واًمتٜمًٞمؼ ٟمًخ٧م اعمخٓمقط ٟمًخ٤ًم يم٤مُماًل، راقمٞم٧م ومٞمف ىمقاقمد اإل .3

 احلدي٨م.

 وٌط اًمٜمص اعمح٘مؼ، ُمع احلرص قمغم شمِمٙمٞمؾ طمرف اإلقمراب. .4

 وٌط إطم٤مدي٨م وٌٓم٤ًم دىمٞم٘م٤ًم، وشمِمٙمٞمٚمٝم٤م شمِمٙمٞماًل شم٤مُم٤ًم، ومتٞمٞمزه٤م سمخط هم٤مُمؼ. .5

 وٌط إؾمامء، وإقمالم، واًمٌٚمدان، وشمِمٙمٞمٚمٝم٤م شمِمٙمٞماًل يم٤مُماًل ًمتقىمل اًمٚمٌس. .6

اًمٙمريٛم٦م سمذيمر رىمٛمٝم٤م وؾمقرهت٤م، واًمتزُم٧م اًمرؾمؿ اًمٕمثامين ذم قمزوت أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م  .7

 يمت٤مسمتٝم٤م.

 ووٕم٧م رىماًم ًمٙمؾ طمدي٨م سملم ُمٕمٙمقومتلم. .8

 شمرمج٧م ًمٚمٛم١مًمػ ص٤مطم٥م اجلزء. .9

وم٧م سم٤مجلزء احلديثل ُمع اًمتح٘مؼ ُمـ اؾمٛمف، وشمقصمٞمؼ ٟمًٌتف إمم اعم١مًمػ. .:  قمرَّ

 وصػ اعمخٓمقط اًمذي اقمتٛمدشمف ذم اًمدراؾم٦م واًمتح٘مٞمؼ. .;

ضم٧م إطم٤مدي٨م  .32  اًمقاردة ذم اجلزء وومؼ اعمٜمٝمجٞم٦م اًمت٤مًمٞم٦م:ظمرَّ

 :قمغم اًمؽمشمٞم٥م اًمت٤مزماعمت٤مسمٕم٤مت  ىمٛم٧م سمتخري٩م إطم٤مدي٨م قمغم ـمري٘م٦م

 .ُمـ رواه سمًٜمد اجلزء، أو ُمـ ـمريؼ أطمد رواشمف 

 .ُمـ رواه ُمـ ـمريؼ ص٤مطم٥م اجلزء> قم٤مُمر سمـ ؾمٞم٤مر 

 أو أطمد ُمِم٤مخيف ذم ؾمٜمد احلدي٨م، وم٢من مل أضمد أذيمر ُمـ رواه سمٜمحقه  ،ُمـ شم٤مسمٕمف قمـ ؿمٞمخف

 وًمق قمـ همػم اًمّمح٤ميب اًمذي رواه قمٜمف ص٤مطم٥م اجلزء.

 .إن مل أضمد ُمـ ظمّرج احلدي٨م أو رواه، أىمقل: مل أىمػ قمٚمٞمف 

 .قمدم اًمتقؾمع ذم ذيمر ُمّم٤مدر اًمتخري٩م 

 .ذيمر اخلالف قمٜمد احل٤مضم٦م إًمٞمف 

 ٌٝم٤م شمرشمٞم٤ًٌم زُمٜمٞم٤ًم.ذيمر اعمّم٤مدر اعمتٗم٘م٦م ذم اعمدار، وشمرشمٞم 



ـْ ؿُمٞمقظِمفِ  ضُمزٌء ومٞمفِ   ، قم ـِ ؾَمّٞم٤مٍر اًمرىمِّلِّ ٍد قَم٤مُِمِر سم ـْ طمدي٨ِم َأيب حُمٛمَّ  اًمٜمػمة سمٜم٧م سمدر سمـ همزاي اًمٕمْمٞم٤مين : د.إقمداد......                    ُم

        534 

 م4243 - ه3665 اًمث٤ميندد ـاًمٕم  -اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـاعمٚمؽ ظم٤مُمٕم٦م ـ٦م ضمـجمٚم         

 

 ُم٤م وضمدت ًمذًمؽ ؾمٌٞمال إذا يم٤من ذم همػم اًمّمحٞمحلم، ذيمر أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم احلدي٨م. 

 خط١ ايبشح:

 اعم٘مدُم٦م: وومٞمٝم٤م أمهٞم٦م اًمٌح٨م وؾم٥ٌم اظمتٞم٤مره، واًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م، وُمٜمٝمجٞم٦م اًمتح٘مٞمؼ.

 ىمًؿ اًمدراؾم٦م، وومٞمف ُمٌحث٤من:اًم٘مًؿ إول: 

 زء، وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:اعمٌح٨م إول: شمرمج٦م اعم١مًمػ ص٤مطم٥م اجل

 اؾمٛمف وٟمًٌتف، وطمٞم٤مشمف. اعمٓمٚم٥م إول:

 ؿمٞمقظمف وشمالُمذشمف. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 ووم٤مشمف. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 اعمٌح٨م اًمث٤مين: دراؾم٦م اًمٙمت٤مب، وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:

 اًمتٕمريػ سم٤مًمٙمت٤مب. اعمٓمٚم٥م إول:

 حت٘مٞمؼ اؾمؿ اًمٙمت٤مب وٟمًٌتف إمم اعم١مًمػ. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 وصػ اعمخٓمقط.  اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 حت٘مٞمؼ اعمخٓمقط: ويِمتٛمؾ قمغم حت٘مٞمؼ اًمٜمص، ووٌٓمف، وختري٩م أطم٤مديثف.اًم٘مًؿ اًمث٤مين: 

 وومٞمٝم٤م أسمرز اًمٜمت٤مئ٩م.اخل٤ممت٦م: 
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 ايكشِ األٍٚ

 قشِ ايدزاس١

 املبشح األٍٚ: تسمج١ املؤيف صاسب اجلز٤

 :(3)املطًب األٍٚ: امس٘ ْٚشبت٘، ٚساي٘

، اًمتٛمٞمٛمل، أسمق حمٛمد اًمٜمِّْحكم، احلٚمٌل، سمـ طم٤مزم ،سمـ قمٌد اًمرمحـ هق قم٤مُمر سمـ ؾمٞم٤مر،

ىمِّل، اخلراؾم٤مين، اًمدارُمل،   .لم ىمري٦م ُمـ أقمامل طمٚم٥مٚمِ حْ ُمٜمًقب إمم ٟمِ اًمرِّ

 ىم٤مل قمٜمف أسمق طم٤مشمؿ، واسمـ اًمٜمج٤مر: جمٝمقل.

 وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، وىم٤مل: رسمام أهمرب.

 ُم٘م٤مرب.وىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان: ًمف ُم٤م يٜمٙمر، وطمديثف 

 وٟم٘مؾ اسمـ اجلقزي قمـ إزدي شمْمٕمٞمٗمف.

واًمٕمج٥م ُمـ أيب قمٌد اهلل سمـ اًمٜمج٤مر طمٞم٨م ي٘مقل: "وشمٕم٘م٥م اسمـ اًمٕمديؿ ُمـ ضمّٝمٚمف، وىم٤مل: 

ث قمـ قم٤مُمر سمـ ؾمٞم٤مر ؿمٞمخ جمٝمقل، وقم٤مُمر سمـ ؾمٞم٤مر ؿمٞمخ ُمٕمروف متٞمٛمل ُمـ أهؾ ٟمحٚمٞمٜمل طمدّ 

 .(4)"ُمـ ضمٌؾ اًمًامق، يمت٥م قمٜمف مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء

ن ًمف ذم اًمث٘م٤مت، وذـمف ذم اًمث٘م٤مت ُمِمٝمقر، ومٝمق يْمع ومٞمف يمؾ ُمـ ويٙمٗمل ذيمر اسمـ طم٤ٌم

يّمح آطمتج٤مج سمف، ىم٤مل اسمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م ذم اًمث٘م٤مت ممـ مل ي٘مع ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م، سمٕمد أن ٟم٘مؾ و٤مسمط 

ى ظمؼُمه قمـ اخلّم٤مل "اسمـ طم٤ٌمن ذم يمت٤مسمف اًمث٘م٤مت، ىمقًمف:  ومٙمؾ ُمـ ذيمرشمف ذم يمت٤ميب هذا إذا شمٕمرَّ

ْي٧ُم "، ىم٤مل اسمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م: "آطمتج٤مج سمخؼمه ومٝمق قَمْدل جيقز ،اًمتل ذيمرهت٤م ىمٚم٧م: ومٕمـ هذا شَمَّمدَّ

ومل جُيرح، ومل يٙمـ احلدي٨م  ،ًمٙمت٤مسمف، وقمـ هذا ىمٞمؾ: إٟمف ىمد يذيمر اعمجٝمقل إذا روى قمٜمف صم٘م٦م

ـْ يم٤من هبذه اًمّمٗم٦م ومٝمق طمج٦م قمٜمد اًمٜم٤ًمئل أيْم٤ًم، وإن ُمـ ارشمٗمع قمٜمف اؾمؿ  ،ُمٜمٙمرًا، وىمٞمؾ: إن َُم

                                                           

، 724/:، اسمـ طم٤ٌمن، اًمث٘م٤مت، 3/57، ويمٞمع اسمـ طمٞم٤من، أظم٤ٌمر اًم٘مْم٤مة، 8/544ؿ، اسمـ أيب طم٤مشم، اٟمٔمر: اجلرح واًمتٕمديؾ( 3)

، اًمذهٌلم، اإلؾمالشم٤مريخ ، 4/93، اسمـ اجلقزي، اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم، ::3/5، اسمـ ُم٤ميمقٓ، اإليمامل ذم رومع آرشمٞم٤مب

، اسمـ طمجر، ًم٤ًمن اعمٞمزان، ;4/57، اًمذهٌل، ُمٞمزان آقمتدال، 3/545، اًمذهٌل، اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء، 7/3374

5/445. 

 .5;8/49، سمٖمٞم٦م اًمٓمٚم٥م ذم شم٤مريخ طمٚم٥م( 4)
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وقم٤مُمر سمـ ؾمٞم٤مر روى قمٜمف  .(3)"ومٞمف ُم٘م٤مٌل يٙمقن طمديثف طمًٜم٤مً  ،ومل ُيٕمرفاجلٝم٤مًم٦م سمرواي٦م اصمٜملم قمٜمف 

مج٤مقم٦م ُمـ اًمث٘م٤مت، وروى قمٜمف يمثػم ُمـ اًمرواة، وشمرضمؿ ًمف أهؾ اًمؽماضمؿ ومال يّمح ٟمًٌتف إمم 

 اجلٝم٤مًم٦م.

، ٓؿمتٝم٤مره هب٤م، "اًمٜمِّْحكم"وذيمره اًمًٛمٕم٤مين واسمـ إصمػم اجلزري قمٜمد يمالُمٝمؿ قمـ ٟم٦ًٌم 

 .(4)ومٙمٞمػ يٙمقن جمٝمقًٓ 

 

 املطًب ايجاْٞ

 (5)شٝٛخ٘ ٚتالَرت٘

 أٚاًل: شٝٛخ٘:

 أهؾ اًمِم٤مم واًمٕمراق واحلج٤مز، وسمٕمض اخلراؾم٤مٟمٞملم، وهمػمهؿ يمثػم. طمدث قمـ

قمٌد و وأسمرز ؿمٞمقظمف: أسمق ُمٕمنم اعمدين، وطمٗمص سمـ قمٛمر اًمٙمٜمدي، وزيمري٤م سمـ طمٙمٞمؿ،

ؾمٚمٞمامن سمـ أرىمؿ، ووحمٛمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ إٟمّم٤مري،  ،وقمٓم٤مف سمـ ظم٤مًمد ،إقمغم سمـ أيب اعم٤ًمور

، وإؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر، وقمٌد اًم٘مدوس سمـ طمٌٞم٥م، وؾمقار سمـ ُمّمٕم٥م، وقمٌد احلٛمٞمد سمـ هبرام

وقمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـ اًم٘مرر، وومرات سمـ اًم٤ًمئ٥م، وأسمق اًمّم٤ٌمح اًمقاؾمٓمل، وأسمق قم٘مٞمؾ حيٞمك 

 سمـ اعمتقيمؾ، وهمػمهؿ يمثػم.

 ثاًْٝا: تالَرت٘:

حمٛمد سمـ مح٤مد سم٘مل سمـ خمٚمد، و قمٜمف: مج٤مقم٦م ُمـ اًمث٘م٤مت، وُمـ أسمرز ُمـ روى طمدث قمٜمف

واحلًـ سمـ قمٌد اهلل  طم٤مزم سمـ حيٞمك احلٚمقاين،، وواحلًـ سمـ أمحد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ومٞمؾ ،اًمرازي

اًم٘مٓم٤من، وأسمق طمٗمص قمٛمر سمـ احلًـ سمـ ٟمٍم احلٚمٌل، وقمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب اًمٜمجؿ، وحمٛمد 

ف، واحلًـ سمـ قمكم سمـ سمـ ؾمٞم٤مر اًمِمػمزي، وقمكم سمـ قم٤مصؿ إُمقي، وحمٛمد سمـ أسم٤من اًمٕمال

                                                           

 .3/478، اسمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م، اًمث٘م٤مت ممـ مل ي٘مع ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م( 3)

 .5/523، اسمـ إصمػم، اًمٚم٤ٌمب ذم هتذي٥م إٟم٤ًمب، :35/6، اًمًٛمٕم٤مين، اٟمٔمر: إٟم٤ًمب( 4)

، 724/:، اسمـ طم٤ٌمن، اًمث٘م٤مت، 3/57، ويمٞمع اسمـ طمٞم٤من، أظم٤ٌمر اًم٘مْم٤مة، 8/544ؿ، اسمـ أيب طم٤مشم، اٟمٔمر: اجلرح واًمتٕمديؾ( 5)

 .5/445، اسمـ طمجر، ًم٤ًمن اعمٞمزان، ;4/57، اًمذهٌل، ُمٞمزان آقمتدال، 7/3374، اًمذهٌلم، شم٤مريخ اإلؾمال
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ؾمٕمٞمد سمـ ؿمٝمري٤مر اًمرىمل، وقمٌد اًمٕمزيز سمـ ؾمٚمٞمامن احلرُمكم، واحلًـ سمـ ُمقؾمك إٟمٓم٤ميمل، 

 وهمػمهؿ.

 

 املطًب ايجايح

 ٚفات٘

 ىم٤مل اخلٓمٞم٥م أسمق سمٙمر: سمٚمٖمٜمل أٟمف شمقذم ٟمحق ؾمٜم٦م أرسمٕملم، أو سمٕمد ذًمؽ.

 .(3)ـه472 – 463وضمٕمٚمف اًمذهٌل سملم قم٤مُمل 

 

 

  

                                                           

 .5/445، اسمـ طمجر، ًم٤ًمن اعمٞمزان، ;4/57، اًمذهٌل، ُمٞمزان آقمتدال، 7/3374، اًمذهٌلم، اٟمٔمر: شم٤مريخ اإلؾمال (3)
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 املبشح ايجاْٞ

 دزاس١ ايهتاب

 :املطًب األٍٚ: ايتعسٜف بايهتاب

هق قم٤ٌمرة قمـ ضمزء ذيمر ومٞمف قم٤مُمر سمـ ؾمٞم٤مر أطم٤مديثف قمـ ؿمٞمقظمف، همػم ُمرشّم٥م قمغم إسمقاب، 

ُمـ صمالصم٦م وقمنميـ ؿمٞمخ٤ًم، ُمٜمٝم٤م صمامٟمٞم٦م  ملسو هيلع هللا ىلص أو اًمِمٞمقخ، ذيمر ومٞمف أرسمٕم٦م وشمًٕملم طمديث٤ًم قمـ اًمٜمٌل

الصمٞم٦م وهل أقمغم ُم٤م قمٜمده ذم هذا أو اًمت٤مسمٕملم، وهم٤مًم٥م أطم٤مديثف صمقمنم أصمرًا قمـ اًمّمح٤مسم٦م

 اجلزء، وأٟمزل ُم٤م قمٜمده اخلامؾمٞم٤مت.

 

 املطًب ايجاْٞ

 حتكٝل اسِ ايهتاب ْٚشبت٘ إىل املؤيف

اًمٕم٘مد اًمثٛملم ذم شم٤مريخ "اًمٙمت٤مب أو اجلزء ذيمره شم٘مل اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد اًمٗم٤مد اعمٙمل ذم 

ن اسمـ صديؼ اًمّمقذم اعم١مذن> ، ومذيمر ضمزء قم٤مُمر سمـ ؾمٞم٤مر ُمـ مجٚم٦م ؾمامقم٤مت اًمؼمه٤م"اًمٌٚمد إُملم

(، قمغم اًمِمٞمخ اًمٕمدل جمد ـه28:وهق إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ صديؼ اسمـ يقؾمػ اًمدُمِم٘مل )ت

 .(3)اًمديـ حمٛمد سمـ حمٛمد اسمـ قمٛمر إصٌٝم٤مين طمٗمٞمد اًمٕمامد اًمٙم٤مشم٥م

وٟم٘مؾ اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري، طمديث٤ًم قمـ ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي، وٟمًٌف إمم ضمزء قم٤مُمر سمـ ؾمٞم٤مر، 

 .(4)"قم٤مُمر سمـ ؾمٞم٤مر أن ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي ؾم٠مًمف قمـ ذًمؽ أيْم٤مً وذم ضمزء "وم٘م٤مل: 

وذيمر اسمـ طمجر هذا اجلزء ُمـ مجٚم٦م ؾمامقم٤مشمف ذم اعمجٛمع اعم١مؾمس، واعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس، 

ىمرأشمف قمغم أيب إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد  :ضمزء قم٤مُمر سمـ ؾمٞم٤مر"وؾم٤مق ٟمٗمس ؾمٜمد اجلزء، وم٘م٤مل: 

أٟم٠ٌمٟم٤م يقؾمػ سمـ ظمٚمٞمؾ  ،٤مق أُمديسمـ صديؼ اًمرؾم٤مم سمًامقمف ًمف قمغم إؾمح٤مق سمـ حيٞمك سمـ إؾمح

أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق ـم٤مًم٥م قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد سمـ  ،أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حيٞمك سمـ أؾمٕمد سمـ سمقش ،احل٤مومظ

                                                           

 .:5/37، شم٘مل اًمديـ اًمٗم٤مد، اًمٕم٘مد اًمثٛملم( 3)

 .3/479، اسمـ طمجر، ومتح اًم٤ٌمري( 4)
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أٟم٠ٌمٟم٤م قمٛمر سمـ  ،أٟم٠ٌمٟم٤م قمٛمر سمـ حمٛمد اًمزي٤مت ،أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق حمٛمد احلًـ سمـ قمكم اجلقهري ،يقؾمػ

 .(3)"طمدصمٜم٤م قم٤مُمر سمـ ؾمٞم٤مر سمف ،حمٛمد سمـ احلًلم احلٚمٌل

 .(4)طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م ذم ؾمٚمؿ اًمقصقل وذيمره

 

 املطًب ايجايح

 ٚصف املدطٛط

يٕمد اعمخٓمقط ُمـ أٟمٗمس خمٓمقـم٤مت إضمزاء احلديثٞم٦م يمقن ص٤مطمٌف ُمـ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م، 

وىمد طمّمؾ ًمٕمدد ُمـ إئٛم٦م ؾمامقم٤مت هلذا اجلزء، ومل أطمّمؾ إٓ قمغم ٟمًخ٦م يتٞمٛم٦م ًمٚمٛمخٓمقط، 

وهل ٟمًخ٦م ٟمٗمٞم٦ًم، وٟم٤مدرة، مل أضمده٤م إٓ ذم ُمٙمت٦ٌم آل سم٤ًمم ذم قمٜمٞمزة، ووضمدهت٤م ٟمٗمًٝم٤م أيْم٤ًم ذم 

 –ف[ 337] 5/3/583حمٛمد سمـ ؾمٕمقد، ذم اًمري٤مض، حت٧م قمٜمقان:  ُمٙمت٦ٌم ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم

 هـ.947ر(، ىمٌؾ ;)

وٟمًخ٦م اعمخٓمقط اًمذي ىمٛم٧م سمتح٘مٞم٘مف ُمٙمتقب سمخط ضمٞمد، يت٠مًمػ ُمـ شمًٕم٦م أًمقاح، سمام 

 ( يمٚمٛم٦م شم٘مري٤ًٌم.34( ؾمٓمرًا، ويمؾ ؾمٓمر )44يٕم٤مدل صمامٟمٞم٦م قمنم ورىم٦م، يمؾ ورىم٦م )

 ذم آظمره.  وقمٚمٞمف ـمٌؼ ؾمامع اسمـ طمجر 

 قمغم اؾمؿ اًمٜم٤مؾمخ، وٓ شم٤مريخ اًمٜمًخ.ومل أىمػ 

 

  

                                                           

 .526، صاسمـ طمجر، اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس، 3/448، اسمـ طمجر، اعمجٛمع اعم١مؾمس ًمٚمٛمٕمجؿ اعمٗمٝمرس( 3)

 .5;4/3، طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م، ؾمٚمؿ اًمقصقل إمم ـمٌ٘م٤مت اًمٗمحقل( 4)
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 :مناذز َٔ ايٓشد١ املدطٛط١

 ٚزق١ اخلامت١                              ٚزق١ ايغالف                                           
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 :ايٛزق١ األٚىل
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 :ايٛزق١ األخري٠
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 طايٓص احملكلص 

ـْ ؿُمٞمقظِمِف،  (3)اجلُزءُ  ، َٟمزيِؾ طَمٚم٥ٍم، قم ـِ ؾَمّٞم٤مٍر اًمرىمِّلِّ ٍد قَم٤مُِمِر سم ـْ طمدي٨ِم َأيب حُمٛمَّ  ومٞمِف ُم

طمٞمؿِ  ـِ اًمرَّ مح د وقمغَم آًمِِف وَصحٌِِف وؾمٚمَّؿَ  سمًِِؿ اهللِ اًمرَّ  .اًمٚمَُّٝمؿَّ صؾِّ قمغَم حُمٛمَّ

ـِ  ـُ حَيَٞمك سم ٍد إؾْمح٤مُق سم ـِ إسْمراِهٞمَؿ أُِمديُّ أظْمؼَمٟم٤م أسُمق حُمٛمَّ أٟم٤م احل٤مومُِظ أسُمق ، (4)إؾْمح٤مَق سم

ُمِْم٘ملُّ  ـِ قمٌِد اهللِ اًمدِّ ـُ ظَمٚمٞمِؾ سم ٤مِج يقؾُمُػ سم ذم ؾَمٜم٦ِم صَمامٍن وأرسَمٕملَم وؾِمتِّاِمئ٦ٍم سمَحٚم٥َم، أٟم٤م أسُمق  (5)احلجَّ

ـِ سمقش ـُ َأؾْمٕمَد سم ومَخًاِمئ٦ٍم، أظْمؼَمٟم٤م أسُمق ـم٤مًم٥ٍِم اًمت٤مضِمُر سمٌِْٖمداَد ؾَمٜم٦َم صَمامٍن وصماَمٟملَم  (6)اًم٘م٤مؾِمِؿ حَيَٞمك سم

ـِ ُيقؾمَػ  ِد سم ـُ حُمٛمَّ قَمٌُد اًم٘م٤مِدِر سم
ـِ  (7) ـُ قمكمِّ سم ـُ سم ٍد احَلً ؾَمٜم٦َم ؾِم٧مَّ قَمنمَة ومَخًْاِمئ٦ٍم، أٟم٤م أسُمق حُمٛمَّ

                                                           

، أو يمٚمٞمٝمام، أو ُمـ طمٞم٨م اًمًٜمد، هل ُمّمٜمٗم٤مت طمديثٞم٦م خمتٍمة شمْمؿ أطم٤مدي٨م ُمـ طمٞم٨م ُمْمٛمقن اعمتـ إضمزاء احلديثٞم٦م (3)

أو ُمـ سمٕمدهؿ وىمد خيت٤مرون ، اًمّمح٤مسم٦م شم٠مًمٞمػ إطم٤مدي٨م اعمروي٦م قمـ رضمؾ واطمد ُمـ"سم٠مٟمف:  اجلزء اًمٙمت٤مين قمّرف ىمد و

وصمٜم٤مئٞم٤مت إمم ، ووطمداٟمٞم٤مت وومقائد طمديثٞم٦م أيْم٤مً ، يّمٜمٗمقن ومٞمف ُمًٌقـم٤مً ، ُمـ اعمٓم٤مًم٥م اعمذيمقرة ذم صٗم٦م اجل٤مُمع ُمٓمٚم٤ٌم ضمزئٞم٤م

اًمرؾم٤مًم٦م اعمًتٓمروم٦م ًمٌٞم٤من ُمِمٝمقر يمت٥م اًمًٜم٦م ، "وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ، واعم٤مئت٤من، واعم٤مئ٦م، ٟمقٟمٞم٤متوصمام، وأرسمٕمقٟمٞم٤مت، اًمٕمِم٤مري٤مت

 .;42، صٟمقر اًمديـ قمؽم، واٟمٔمر: ُمٜمٝم٩م اًمٜم٘مد ذم قمٚمقم احلدي٨م، 8:، صحمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اًمٙمت٤مين، اعمنموم٦م

ـ، ه862وًمد ؾمٜم٦م، اعمحدث، اًمٗم٘مٞمف، أُمدي اًمدُمِم٘مل أسمق حمٛمد، ( إؾمح٤مق سمـ حيٞمك سمـ إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ4)

 ويقؾمػ سمـ ظمٚمٞمؾ، ومحدان سمـ ؿمٞم٨م، ؾمٛمع ُمـ اًمِمٞمخ جمد اًمديـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦مو، سمدُمِمؼ، س سمدار احلدي٨م سم٤مًمٔم٤مهري٦مدرّ 

يٜمٔمر: ُمٕمجؿ  ـ.ه947، سمدُمِمؼ ؾمٜم٦م إمم أن ُم٤مت، وشمقمم ُمِمٞمخ٦م دار احلدي٨م اًمٔم٤مهري٦م، ومج٤مقم٦م، وشمٗمرد سم٤مًمرواي٦م قمٜمف

، شم٘مل اًمديـ اًمٖمزي، اًمٓمٌ٘م٤مت اًمًٜمٞم٦م ذم شمراضمؿ احلٜمٗمٞم٦م، 3/648، اسمـ طمجر، اًمٙم٤مُمٜم٦ماًمدرر ، :3/38، اًمذهٌل، اًمِمٞمقخ

 .:38ص

وًمد ، حمدث طمٚم٥م، اًمدُمِم٘مل، يقؾمػ سمـ ظمٚمٞمؾ سمـ قمٌد اهلل، أسمق احلج٤مج، ؿمٛمس اًمديـم، ُمًٜمد اًمِم٤م، اًمرطم٤مل، ( احل٤مومظ5)

د وشمٗمرّ ، ئ٦م٤مؿمٞمقظمف ٟمحق مخس ُمو، وسمٌٖمداد ُمـ حيٞمك سمـ سمقش، ؾمٛمع سمدُمِمؼ ُمـ: حيٞمك اًمث٘مٗمل وـمٌ٘متفـ، ه772، ؾمٜم٦م

وإؾمح٤مق سمـ حيٞمك ، واحل٤مومظ أسمق اًمٕم٤ٌمس اًمٔم٤مهري، وطمدث قمٜمف: احل٤مومظ اًمدُمٞم٤مـمل، ج ًمٜمٗمًف أؿمٞم٤مءوظمرَّ ، سمٌمء يمثػم

، اًمذهٌل، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، 6;6/3، اسمـ قمٌد اهل٤مدي، . يٜمٔمر: ـمٌ٘م٤مت قمٚمامء احلدي٨مـه:86شمقذم ؾمٜم٦م، أُمدي

38/588. 

وسمقرك ذم قمٛمره ، ؾمٛمع اًمٙمثػم سم٢موم٤مدة ظم٤مًمف قمكم سمـ أيب ؾمٕمد اخل٤ٌمز، سمقش َأسُمق اًم٘م٤مؾمؿ اخل٤ٌمز إزضمل( حَيٞمك سمـ أؾمٕمد سمـ 6)

وروى قمٜمف اعمقومؼ ، وأيب ـم٤مًم٥م قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ يقؾمػ، وأيب حمٛمد اًمًٛمرىمٜمدي، روى قمـ أيب قمكم اًم٤ٌمىمرطمل، واطمتٞم٩م إًمٞمف

، اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، يٜمٔمر: شم٤مريخ سمٖمداد ـ.ه5;7شمقذم ؾمٜم٦م، وأسمق احلج٤مج يقؾمػ سمـ ظمٚمٞمؾ، اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد

 .8/362، يقؾمػ سم٧م شمٖمري، اًمٜمجقم اًمزاهرة، 37/5:9

احلًـ  طمدث قمـ أيب إؾمح٤مق اًمؼمُمٙمل وأيب حمٛمد، اًمٞمقؾمٗمل اًمٌٖمدادي ( قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد أسمق ـم٤مًم٥م7)

يم٤من ُمـ ىم٤مل قمٜمف اسمـ ٟم٘مٓم٦م احلٜمٌكم: ، وحيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد سمـ سمقش، طمدث قمٜمف احلٗم٤مظ: أسمق اًمٓم٤مهر اًمًٚمٗمل، سمـ اجلقهري

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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ٍد اجلَقَهريُّ  حُمٛمَّ
ي٤مِت (3) ـِ اًمزَّ  قمكمٍّ اًمٍّمذمُّ اعمٕمروُف سم٤مسم

ـِ ِد سم ـُ حُمٛمَّ ٜم٦َم ؾم (4)، أٟم٤م أسمق طَمٗمٍص قُمٛمُر سم

ـِ َٟمٍٍم اًم٘م٤ميض احلَٚمٌلُّ  ـِ سم ـُ احَلً : صمٜم٤م  (5)أْرسمٍع وؾَمٌٕملَم وصمالصماِمئ٦ٍم، أٟم٤م أسُمق طَمٗمٍص قُمٛمُر سم ىِمراءًة قمكمَّ

ـُ ؾَمٞم٤ّمرٍ  ٍد قم٤مُِمُر سم  ىَم٤مَل: (6)سمَِحٚم٥َم ؾمٜم٦َم أْرسمٍع وصمالصملَِم وُِم٤مئتلمِ  أسمق حُمٛمَّ

ـْ قمٚمَ٘مٛم٦مَ 3] ـُ أيِب اعُم٤ًموِر قم صَمٜم٤م قَمٌُد إقْمغَم سم ـِ سُمرْيدَة  [ طَمدَّ ـْ قمٌِد اهللِ سم ـِ َُمرصمٍد قم سم

ـْ َأسمِٞمِف ىَم٤مَل: ظمرَج إًمْٞمٜم٤م َرؾمقُل اهلِل  ، قَم ـْ ملسو هيلع هللا ىلصإؾْمٚمٛملِّ ، وهَن٤مٟم٤م قم
ٍ
َّٓ ذِم ؾِم٘م٤مء ، ومٜمَٝم٤مٟم٤م أْن َٟمنمَب إ

ـْ زي٤مرِة اًمُ٘مٌقِر، صمؿَّ ظمرَج إًمْٞمٜم٤م ومَ٘م٤مَل:  ىمْد »حلُقِم إَو٤مطِمل أْن ُٟمٛمًَٙمَٝم٤م وَمقَق صمالصَم٦ِم أّي٤مٍم، وهَن٤مٟم٤م قم

 َٓ  وم٤مَذسُمقا ومٞماَم سَمدا ًمُٙمْؿ> وم٢منَّ اًمٔمُّروَف ٓ حُتؾُّ ؿمٞمًئ٤م، و
ٍ
َّٓ ذِم ؾِم٘م٤مء يمٜم٧ُم هنٞمُتٙمْؿ أْن شَمنمسُمقا إ

                                                                                                                                                                          

، ـيّ ، دصم٘م٦م، ىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين: ؿمٞمخ ص٤مًمحو، وىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل: اًمِمٞمخ إُملم اًمث٘م٦م اًمٕم٤ممل اعمًٜمد، اًمث٘م٤مت اعم٠مُمقٟملم اعمٙمثريـ=

يٜمٔمر: اًمت٘مٞمٞمد عمٕمروم٦م  ـ.ه738شمقذم ؾمٜم٦م، ومحؾ قمٜمف اًمٙمثػم، اٟمتنمت قمٜمف اًمرواي٦م ذم اًمٌٚمدان، يمثػم اًمًامع، ذم اًمرواي٦م ُمتحرٍّ 

 .5:8/;3، اًمذهٌل، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، 574، صاسمـ ٟم٘مٓم٦م احلٜمٌكم، رواة اًمًٜمـ واعم٤ًمٟمٞمد

ؾمٛمع ُمـ أيب طمٗمص اسمـ اًمزي٤مت ـ، ه585، وًمد ؾمٜم٦م، ( احلًـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ احلًـ اًمِمػمازي صمؿ اًمٌٖمدادي اجلقهري3)

واًم٘مٓمٞمٕمل ، وروى قمٜمف: أسمق ـم٤مًم٥م قمٌد اًم٘م٤مدر اسمـ يقؾمػ، ومج٤مقم٦م ،وأيب احلًـ اًمدارىمٓمٜمل، وأيب سمٙمر اًم٘مٓمٞمٕمل، اًمٍمذم

شمقذم ، ىم٤مل اخلٓمٞم٥م: يم٤من صم٘م٦م أُمٞمٜم٤م يمتٌٜم٤م قمٜمفو، اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اعمحدث اًمّمدوق ُمًٜمد أوم٤مقىم٤مل اًمذهٌل: ، وهمػممه٤م يمثػم

 .35/535، اًمذهٌل، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، 9/626، اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، يٜمٔمر: شم٤مريخ سمٖمداد ـ.ه676ؾمٜم٦م

وضمٕمٗمرا ، ؾمٛمع: إسمراهٞمؿ سمـ ذيؽـ، ه4:8وًمد ؾمٜم٦م، اسمـ اًمزي٤مت، ( أسمق طمٗمص قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ حيٞمك اًمٌٖمدادي4)

وصم٘مف: اسمـ أيب ، وأسمق حمٛمد اجلقهري، وأسمق حمٛمد اخلالل، وطمدث قمٜمف: اًمؼمىم٤مين، وأسم٤م طمٗمص قمٛمر اًم٘م٤ميض احلٚمٌل، اًمٗمري٤ميب

اخلٓمٞم٥م ، يٜمٔمر: شم٤مريخ سمٖمداد .هـ597شمقذم ؾمٜم٦م، واًمذهٌل، ديواخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدا، واًمؼمىم٤مين، واًمٕمتٞم٘مل، اًمٗمقارس

 .38/546، اًمذهٌل، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، 35/347، اًمٌٖمدادي

وطمدث سمدُمِمؼ وسمٖمداد قمـ حمٛمد سمـ ، وزم ىمْم٤مء دُمِمؼ، ( قمٛمر سمـ احلًـ سمـ ٟمٍم سمـ ـمرظم٤من أسمق طمٗمص اًم٘م٤ميض احلٚمٌل5)

ىم٤مل ، إؾمامقمٞمؾ اًمقراق وأسمق طمٗمص قمٛمر سمـ حمٛمد اًمزي٤متحمٛمد سمـ وطمدث قمٜمف: ، وقم٤مُمر سمـ ؾمٞم٤مر، ىمداُم٦م اعمّمٞميص

، اًمذهٌل، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، ;65/77، اسمـ قم٤ًميمر، يٜمٔمر: شم٤مريخ دُمِمؼ ـ.ه528شمقذم ؾمٜم٦م، اًمدارىمٓمٜمل: صم٘م٦م صدوق

36/476. 

اًمًٜمد ذيمر اسمـ طمجر ؾمٜمد هذا اجلزء قمـ ؿمٞمخف أيب إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اًمرؾم٤مم قمـ إؾمح٤مق سمـ حيٞمك أُمدي سمٜمحق ( 6)

 .526، صاسمـ طمجر، اعمذيمقر إمم قم٤مُمر سمـ ؾمٞم٤مر. اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس
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ُٙمقا َُم٤م سَمدا ًمُٙمْؿ، وهنٞمُتٙمْؿ  ًِ ٙمقَه٤م وَمقَق صمالصم٦م أّي٤مٍم وم٠َمُم ًِ ـْ حلُقِم إو٤مطِمل أْن مُت ُُمُف، وهنٞمُتٙمْؿ قم حُترِّ

ـْ ِزي٤مرِة اًمُ٘مٌقِر وَمُزورو ُر أظمرةَ قم ٤م شُمذيمِّ  .(3)شَه٤م وم٢مهنَّ

سمػِم 4] ـِ اًمزُّ ـِ قمٌِد اهللِ سم ـْ قم٤ٌمِد سم ـُ قَمجالَن، قم ـُ ؾُمٚمٞمامَن، طمّدصَمٜمل ص٤مًمُح سم صَمٜم٤م وُمٚمٞمُح سم [ طَمدَّ

ـْ قم٤مئِم٦َم ُأمِّ اعم١مُمٜملَم ىَم٤مًَم٧ْم: عم٤َّم شُمقذَم ؾمٕمٌد َأُمَرْت قَم٤مئِم٦ُم أْن ُيٛمرَّ سمِف ذِم اعمًجِد ومُٛمرَّ سمفِ  ـِ اًمَٕمّقاِم، قم  سم

جِد، وَمدقم٧ْم ًمُف، وم٠مْٟمٙمُروا ذًمَؽ قَمٚمٞمٝم٤م، ومَ٘م٤مًَم٧ْم:  ًْ ًم٘مْد َأهَع اًمٜم٤مُس ذم اًم٘مقِل، ُم٤م َصغمَّ »ذِم اعم

جدِ ملسو هيلع هللا ىلص  َرؾمقُل اهللِ  ًْ َّٓ ذم اعم ـِ سمٞمْم٤مَء إ   .(4)شقمغَم اسم

ـِ ضُمدقم٤مَن 5] ـِ َزيِد سم ، قمـ قمكمِّ سم ٌٍَميُّ ـُ قمٌِد اًمقاطمِد أسُمق اهلُذيِؾ اًم صَمٜم٤م خَمٚمُد سم [ طَمدَّ

ـِ إْٟمّم٤مريِّ ىم٤مَل: ظمرَج قمٚمْٞمٜم٤م َرؾمقُل اهللِ اًم٘مُ  ـْ قمٌِد اًمّرمح ـِ اعمًُّٞم٥ِم، قم ـْ ؾمٕمٞمِد سم ، قم ملسو هيلع هللا ىلص  ررِّ

ـُ ذم َُمًجِد اعمديٜم٦ِم، وَمَ٘م٤مَل:  تِل ضَم٤مَءُه َُمَٚمُؽ »وٟمح ـْ ُأُمَّ ٤ًٌم: رأي٧ُم رضُماًل ُم ًَم٘مْد رأي٧ُم اًم٤ٌمِرطم٦َم قَمج

ُه سمِقاًمِديْ  َط قَمغَم قَمذاِب اعمْقِت ًمَِٞمْ٘مٌَِض ُروطَمُف، وَمج٤مَءُه سمرُّ ًِ تِل ىمْد سُم ـْ ُأُمَّ ُه قَمٜمُف، ورأي٧ُم رضُماًل ُم ف وَمردَّ

ٞم٤مـملُم،  تِل ىمِد اطْمتقؿَمْتُف اًمِمَّ ـْ ُأُمَّ ـْ ذًمَؽ، ورأي٧ُم رضُماًل ُم اًمَ٘مؼِم، وَمج٤مَءُه ُوُوقُؤُه وم٤مؾمَتٜمَْ٘مَذُه ُم

ـْ  فُ َّم ٚمَّ ومخَ  ومَج٤مَءُه ِذيمُر اهللِ  تِل ىمدِ  ،ٝمؿْ ٜمِ سمٞمْ  ُم ـْ ُأُمَّ ، ذاِب اًمٕمَ  ُمالئٙم٦مُ  فُ تْ تقؿَم اطْم  ورأي٧ُم رضُماًل ُم

ـْ سمْٞمٜمِٝمؿْ  فُ الشمُ َص  فُ ٤مءشمْ ومجَ  تِل يَ ومخٚمََّّمتُف ُم ـْ ُأُمَّ  عَ ٜمِ ٤م ُمُ قًو طَم  ردَ ام وَ ٚمَّ ٤م، يمُ ٓمًِم قمَ  ٚمٝم٨ُم . ورأي٧ُم رضُماًل ُم

ًَ  فُ ٞم٤مُمُ ِص  هُ ج٤مءَ ، ومَ ٜمفُ ُمِ  تِل واًمٜمَّ واهُ رْ وأَ  ٘م٤مهُ وم ـْ ُأُمَّ اْٟمتَٝمك  امٚمَّ ٤م، يمُ ٘مً ٚمَ ٤م طمِ ٘مً ٚمَ طمِ  ٕمقدٌ ىمُ  قنَ ٌٞمّ . ورأي٧ُم رضُماًل ُم

ـَ  فُ ت٤ًمًمُ اهمْ  هُ ج٤مءَ ، ومَ إمَم طَمٚمَ٘م٦ٍم ُردَّ  تِل سَملَم طَمٚم٘م٦مٍ  إمَم  هُ ٠مىمٕمدَ ومَ  هِ سمٞمدِ  ٠مظمذَ ومَ  اجلٜم٤مسم٦مِ  ُم ـْ ُأُمَّ . ورأي٧ُم رضُماًل ُم

ـْ ٦مٌ ٛمَ ٚمْ فمُ  فِ ٗمِ ٚمْ ظَم  ـْ ، وُمِ ٛم٦مٌ ٚمْ فمُ  فِ يديْ  ـْ ٛم٦مٌ ٚمْ فمُ  فِ ٛمٞمٜمِ يَ  ، وقم ـْ ٛم٦مٌ ٚمْ فمُ  فِ امًمِ ؿِم  ، وقم  ٝمقَ وم، ٚمٛم٦مٌ فمُ  فِ قىمِ ومَ  ، وُم

ـْ  ٤مهُ خرضَم ، وم٤مؾمتَ فُ ٛمرشمُ وقمُ  فُ طمجُّ  وَمَج٤مُءه٤م، ومٞمٝمَ  تحػّمٌ ُمُ  ، ورأي٧ُم رضُماًل قرَ اًمٜمُّ  الهُ ظَم وأدْ  ٚمٛم٦مِ اًمٔمُّ شمٚمَؽ  ُم

تِل يُ  ـْ ُأُمَّ ، ٛمقهُ ، يمٚمِّ اعم١مُمٜملمَ  ٕمنَم : ي٤م ُمَ ، ومَ٘م٤مًَم٧ْم ُتُف ًمِرمحِفِ ٚمِص  فُ ، ومج٤مءشمْ فُ ٛمقٟمَ ٙمٚمِّ  يُ َٓ و اعم١مُمٜملمَ  ؿُ ٙمٚمِّ ُم

                                                           

، ;3، رىمؿ342، صأظمرضمف سمٜمحقه ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من قمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ ُمرصمد سمف: أسمق طمٜمٞمٗم٦م ذم ُمًٜمده سمرواي٦م احلّمٙمٗمل( 3)

، سمردةقمـ ؾمٚمٞمامن سمـ سمردة سمدل قمٌد اهلل سمـ ، وأظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف، 99;3، رىمؿ5/3786، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف

 .3732، رىمؿ5/368

، :373، رىمؿ3/6:8، واسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف، :;466، رىمؿ63/68، أظمرضمف سمٜمحقه سمًٜمد اعمّمٜمػ: أمحد ذم ُمًٜمده( 4)

ص٤مًمح سمـ و، ومٚمٞمح سمـ ؾمٚمٞمامن. واحلدي٨م صحٞمح وىمد شمقسمع يمؾ ُمـ ;:53، رىمؿ5/566، وأسمق داود ذم ؾمٜمٜمف، وىمّقاه

 .:;466يمام قمٜمد أمحد سمرىمؿ / قمجالن
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َٛمُف اعم١مُمٜمقَن وص٤موَمُحقُه، ودظَمَؾ َُمٕمُٝمؿْ وص٤محِلقُه وم٘مْد يم٤مَن واِصاًل  ـْ ًمَِرمحِِف، ومَٙمٚمَّ . ورأي٧ُم رضُماًل ُم

تِل يَ   ال  وفمِ  فِ  وضمٝمِ ا قمغَم ؽمً ؾِم  ّم٤مرْت ومَ  فُ ىمتُ دَ َص  شمفُ ، ومج٤مءَ فِ قضمٝمِ وسمِ  هِ ٤م سمٞمدِ هَ رَ وَذَ  اًمٜم٤مرِ  ٩َم ل وهَ ٘مِ تَّ ُأُمَّ

تِل فِ  رأؾِم قمغَم  ـْ ُأُمَّ ـْ  ٦مُ سم٤مٟمٞمَ اًمزَّ ي٠مظمُذُه . ورأي٧ُم رضُماًل ُم  فُ وهنٞمُ  روِف سم٤معمٕمْ  هُ رُ أُمْ  هُ ، ومج٤مءَ ُمٙم٤منٍ  يمؾِّ  ُم

ـِ  ـْ  اهُ ٘مذَ ، وم٤مؾمتٜمْ رِ ٜمٙمِ اعمُ  قم ـْ وَمّم٤مَر ُمٕمُٝمؿْ  مح٦مِ اًمرَّ  ُمالئٙم٦مِ  ُمعَ  الهُ ظَم دْ ، وأَ ؿْ يدهيِ أَ  ُم . ورأي٧ُم رضُماًل ُم

تِل ضم٤مصمِ  ـُ طُم  هُ ، ومج٤مءَ ج٤مٌب طمِ  وسَملَم اهللِ فُ ، سمٞمٜمَ فِ ٞمْ يمٌتَ  رُ ٤م قمغَم ٞمً ُأُمَّ   اهللِ قمغَم  فُ وم٠مدظمٚمَ  هِ سمٞمدِ  هُ ، وم٠مظمذَ فِ ٘مِ ٚمُ ظُم  ً

 َتِل ىم ـْ ُأُمَّ ـِ  فُ ظمقومُ  هُ ومج٤مءَ وىمِد اؾمقدَّ وضمُٝمُف ، فِ ِمامًمِ سم فُ حٞمٗمتَ َص  ُأقْمٓمَل  دْ . ورأي٧ُم رضُماًل ُم  اهللِ  ُم

ـْ ؿمامًمِِف، وووَٕمٝم٤موم٠مظمذَ  تِل .فِ  يٛمٞمٜمِ ذِم  َه٤م ُم ـْ ُأُمَّ  َؾ ٘مَّ ومثَ  فُ ومرـمُ  هُ ، ومج٤مءَ فُ ُمٞمزاٟمُ  ػَّ ظَم  ورأي٧ُم رضُماًل ُم

تِل .فُ ُمٞمزاٟمَ  ـْ ُأُمَّ ـَ  فُ ٚمُ ضَم وَ  هُ ج٤مءَ ، ومَ ؿَ ٝمٜمّ ضَم  ٗمػمِ  ؿَم قمغَم  ُأىمٞمؿَ  ورأي٧ُم رضُماًل ُم ٝم٤م ُمٜمْ  هُ ٘مذَ ٜمْ ، وم٤مؾمتَ اهللِ ُم

تِلوُم٣َم  ـْ ُأُمَّ اِط وَمٝمَق ذِم ضَمٝمٜمَّؿَ  . ورأي٧ُم رضُماًل ُم ـِ اًمٍمِّ ـْ ل سمٙمَ اًمتِ  فُ ُمققمُ دُ  فُ ، ومج٤مءشمْ زاَل قم  ك ُم

ـَ  وم٠مظْمرضَمْتفُ  اهللِ ِمٞم٦مِ ظَم  تِل ىم٤مئِ ، ورأي٧ُم ٤مرِ اًمٜمّ  ُم ـْ ُأُمَّ ًَّ  رقمدُ  شمَ يماَم  رقمدُ يَ  اطِ  اًمٍمِّ  قمغَم اًم رضُماًل ُم  ٗم٦مُ ٕمَ اًم

ـُ طُم ومج٤مَءُه ، ذِم ريٍح قم٤مِصٍػ  ًَ  سم٤مهللِ  فِ فمٜمِّ  ً اِط،  ، وُم٣َم فُ قمدشمَ رِ  ـَ ٙمَّ ، وم ورأي٧ُم رضُماًل قمغَم اًمٍمِّ

تِل ـْ ُأُمَّ  ، وم٠مظمذُت قمكمَّ  فُ صالشمُ  شمفُ ومج٤مءَ ، ، ويَتٕمٚمُؼ أطمٞم٤مًٟم٤م٤مٞم٤مٟمً ق أطْم ٌُ وحَي  ،٤مٞم٤مٟمً أطْم  اًمٍماطُ  َيزطمُػ سمفِ  ُم

تِل اٟمتَ اطِ  اًمٍمِّ ك قمغَم َِم وُمَ  قمغَم ىمدُِمفِ  فُ وم٠مىمٛمتُ  هُ يدَ  ـْ ُأُمَّ ، اجلٜم٦مِ  سمقاِب  أَ ٝمك إمَم . ورأي٧ُم رضُماًل ُم

َّٓ  فَ  إًمَ َٓ  : أنْ ةُ ٝم٤مدَ ؿَم  فُ شمْ ، ومج٤مءَ فُ دوٟمَ  ٘م٧ِم إسمقاُب ٚمِّ ومٖمُ   .(3)شدظمَؾ و إسمقاُب  ًمفُ  ح٧ْم تِّ ٗمُ ، ومَ  اهللُ إ

صَمٜم٤م أسُمق َُمٕمنٍم اعمديٜملُّ [ 6] ـْ َأيِب ُهرْيَرَة، ىَم٤مَل رؾُمقُل اهللِ  ،طَمدَّ ، قَم َٓ ملسو هيلع هللا ىلص : »صمٜم٤م ؾمٕمٞمُد اعم٘مؼُميُّ

 َٓ ، و ـٌ َٓ َينُق اًم٤ًمرُق طملَم َينُق وهَق طمٞمٜمئٍذ ُُم١مُم ، و ـٌ ايِن طملَم َيزيِن َوهَق طمٞمٜمئٍذ ُم١مُم َيْزين اًمزَّ

                                                           

، 5/66، واسمـ طم٤ٌمن ذم اعمجروطملم، ;38صط، سمٜمحقه سمًٜمد ص٤مطم٥م اجلزء: اًمرزاز اًمقاؾمٓمل ذم شم٤مريخ واؾمأظمرضمف ( 3)

ووٕمٗمف آًم٤ٌمين ذم وٕمٞمػ ، 5:/6، واًمذهٌل ذم ُمٞمزان آقمتدال، وىم٤مل قمـ خمٚمد سم٠مٟمف ُمٜمٙمر احلدي٨م ضمدًا يٜمٗمرد سمٛمٜم٤ميمػم

، اًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م( ُمـ أطمًـ إطم٤مدي٨موهق ) أصقل اًمًٜم٦م شمِمٝمد ًمفوىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ، 525، صاجل٤مُمع اًمّمٖمػم

 .:39ص
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ـٌ  َٓ يٜمتٝم٥ُم هُن٦ٌمً ينمُب اخلَٛمَر طملَم ينمهُب٤م وهَق طَمٞمٜمئٍذ ُُم١مُم ذاَت ذٍف يرومُع اًمٜم٤مُس إًمْٞمٝم٤م  (3)، و

ـٌ أسمّم٤مرَ   .(4)شُهْؿ وهَق طَمٞمٜمئٍذ ُُم١مُم

ـْ َأيِب ُهرْيَرَة، ىَم٤مَل رؾُمقُل اهلِل 7] ، قَم ـِ أيب ؾمٕمٞمٍد اعم٘مؼُميِّ ـْ ؾمٕمٞمِد سم ، قم صَمٜم٤م أسُمق ُمٕمنَمٍ [ طَمدَّ

رضَم٦ِم إمَم ملسو هيلع هللا ىلص: »  إمَم إرِض، َأقْمالَه٤م اجلٜم٦َُّم ُِم٤مئ٦ُم َدَرضم٦ٍم، َُم٤م سَملَم اًمدَّ
ِ
امء ًَّ رضم٦ِم ُِمثُؾ َُم٤م سَملَم اًم اًمدَّ

ٚمقُه اًمِٗمردوَس ملسو هيلع هللا ىلص: »ىَم٤مَل: ومَ٘م٤مَل اًمٜمٌلُّ ش. اًمِٗمْردوُس، وومِٞمَٝم٤م إهْن٤مرُ  ًَ إَذا ؾم٠مًمُتُؿ اهللَ قَمزَّ وضَمؾ َّوَم

 .(5)شإقْمكَم 

ـِ اعمُٜمٙم8] ِد سم ـْ حُمٛمَّ ـِ صم٤مسم٧ٍم، قم ـْ ُُمّمَٕم٥ِم سم صَمٜم٤م أسُمق َُمْٕمنٍم، قم ـِ َأيب [ طَمدَّ ـْ َأيب سُمردَة سم ِدِر، قَم

ـْ َأسمِٞمِف َأيب ُُمقؾَمك، ىَم٤مَل رؾُمقُل اهللِ  َّٓ َي٠ْميِت َيقَم اًمِ٘مٞم٤مُم٦ِم سمِٞمُٝمقِديٍّ أْو ملسو هيلع هللا ىلص: »ُُمقؾَمك، قَم ـٍ إ ـْ ُُم١ْمُِم َُم٤م ُِم

ـَ اًمٜم٤ّمرِ   .(6)شَٟمٍْماينٍّ ومَٞمُ٘مقُل: َهذا ومِدائل ُم

ـْ 9] ـْ مُحٞمِد اًمٓمَّقيِؾ، قم صَمٜم٤م أسُمق َُمْٕمنٍم، قم ـِ ُم٤مًمٍِؽ: ؾَمِٛمٕم٧ُم رؾمقَل اهلِل  [ طَمدَّ ملسو هيلع هللا ىلص  أٟمِس سم

ٌِّل هِباَم مجٞمًٕم٤م:  ٦مٍ »ُيٚم ٌَّٞمَؽ سمُٕمْٛمرٍة وطَمجَّ  .(7)شًَم

                                                           

، وهمػمه، اًمٜمقن واهل٤مء واًم٤ٌمء أصؾ صحٞمح يدل قمغم شمقزع رء ذم اظمتالس ٓ قمـ ُم٤ًمواة. ُمٜمف اٟمتٝم٤مب اعم٤ملاًمٜمٝم٦ٌم:  (3)

 هن٥م(.) 7/582، اسمـ وم٤مرس، واًمٜمٝمٌك: اؾمؿ ُم٤م اٟمتٝم٥م(. ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م

واسمـ ُمٜمده ذم ، خمتٍماً ، 2;68رىمؿ/، 7/67، : أسمق داود هريرةأظمرضمف سمٜمحقه ُمـ ـمرق قمـ ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي قمـ أيب ( 4)

وأظمرضمف سمٜمحقه ُمـ ، وصححف قمغم ذط اًمِمٞمخلم، 3/94، خمتٍماً ، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك، 4/822، خمتٍماً ، اإليامن

 .(ومل يذيمرا اًمٜمٝم٦ٌم، )322رىمؿ، 3/76ؿ، وُمًٚم، 4697رىمؿ، 5/358، : اًمٌخ٤مريـمرق قمـ أيب هريرة

: أمحد ذم وأظمرضمف سمٜمحقه ُمـ ـمرٍق قمـ أيب هريرة) أظمرضمف سمًٜمد ص٤مطم٥م اجلزء قم٤مُمر سمـ ؾمٞم٤مر أو شم٤مسمٕمف قمٚمٞمفمل أضمد ُمـ ( 5)

، 32/693، واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف، 9645، رىمؿ347/;، واًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، 696:، رىمؿ36/3:2، ُمًٜمده

 .6833رىمؿ

، 872;3، رىمؿ;54/63، وأمحد ذم ُمًٜمده، ;35/48، أظمرضمف سمٜمحقه سمًٜمد ص٤مطم٥م اجلزء: أسمق يٕمغم اعمقصكم ذم ُمًٜمده( 6)

ُمـ ـمريؼ ط، . وأظمرضمف سمٜمحقه اًمٓمؼماين ذم إوؾم7;5، صواًمْمٞم٤مء ذم اعمٜمت٘مك، ;3/7، واسمـ أيب اًمّمٚم٧م ذم ومقائده

: ُمًٚمؿ ذم وأظمرضمف سمٜمحقه ُمـ ـمرق قمـ أيب سمردة قمـ أسمٞمف قمـ اًمٜمٌل /.;;8:، رىمؿ524/:، اًمٚمٞم٨م قمـ ُمّمٕم٥م سمف

 .822;3، رىمؿ54/597، د ذم ُمًٜمدهوأمح، 4989، رىمؿ;6/433، صحٞمحف

وأمحد ذم ، 36522، رىمؿ2;5/4، : اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمفأظمرضمف سمٜمحقه ُمـ ـمرق قمـ محٞمد قمـ أٟمس قمـ اًمٜمٌل( 7)

، ;:;/4، واسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف، 3473، رىمؿ37;/4، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، 2;342، رىمؿ365/;3، ُمًٜمده

 .7;39، رىمؿ4/379، وأسمق داود ذم ؾمٜمٜمف، ;8;4رىمؿ
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ـِ قُمٛمَر ىَم٤مَل: قُمِرو٧ُم قمغَم رؾمقِل اهللِ :] ـِ اسم ـْ َٟم٤مومٍع، قم صَمٜم٤م أسُمق َُمٕمنٍم، قم يقَم سَمدٍر ملسو هيلع هللا ىلص  [ طَمدَّ

ـُ صَمالَث قَمنمَة ؾَمٜم٦ًم ومٚمْؿ َيْ٘مٌْٚمٜمِل، وقُمِرْو٧ُم قم ـُ أرسمَع قمنمَة ؾَمٜم٦ًم ومٚمْؿ وَأٟم٤م اسم ٚمْٞمِف يقَم ُأطمٍد وَأٟم٤م اسم

ـُ مَخَس قمنمَة ومَ٘مٌَِٚمٜمل  .(3)َيْ٘مٌْٚمٜمِل، وقُمرو٧ُم قمٚمْٞمِف يقَم اخلَٜمدِق وَأٟم٤م اسم

ـْ قَم٤مئِم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم: يم٤مَن رؾُمقُل اهلِل ;] ـْ َأسمِٞمِف، قم ـِ قُمروة، قَم ـْ ِهِم٤مِم سم صَمٜم٤م أسُمق َُمٕمنٍم، قم [ طَمدَّ

 .(4)ذم سمٓمٜمِِف ؿَمٞمًئ٤م َٓ ُيّمغمِّ وهَق جِيدُ ملسو هيلع هللا ىلص  

ـْ قُمِرَض 32]  ـْ قَمٓمٞم٦ََّم اًمُ٘مَرفملِّ ىم٤مَل: يُمٜم٧ُم ومٞمٛم ، قم ـِ قُمٛمػْمٍ ِؽ سم
ـْ قمٌِد اعمٚمِ صَمٜم٤م ُهِمٞمٌؿ، قم [ طَمدَّ

، ومخٚمَّْقا ش. اْٟمُٔمُروا هْؾ َأْٟم٧ٌَم »يقَم ىُمرئم٦َم وم٘م٤مَل: ملسو هيلع هللا ىلص قمغَم رؾمقِل اهلِل  ومٜمَٔمُروا ومٚمْؿ جَيُدوين أْٟم٧ٌمُّ

 .(5)قَمٜمِّل

صَمٜم٤م 33] ـِ [ طَمدَّ ـْ قمٌِد اًمٕمزيِز سم ، قم ـُ قمٌِد اًمٕمزيِز اًمقاؾِمٓملُّ ٤ٌَّمِح قمٌُد اًمٖمٗمقِر سم أسُمق اًمّم

ـِ اصْمٜمَْل قمنمَة ؾمٜم٦ًَم، وشُمٙمت٥ُم  ـِ َُمًٕمقٍد ىَم٤مَل: شُمٙمت٥ُم احلًٜم٤مُت ٓسم ـْ قمٌِد اهللِ سم ـْ َأسمِٞمِف قم ؾمٕمٞمٍد، قَم

ـِ صمالَث  ٞمئ٤مُت ٓسم ًَّ اًم
ـِ ؾم٧مَّ    .(6)ؾمٜم٦مً قمنمَة  قمنمَة ؾمٜم٦ًم، وشُم٘م٤مُم احلدوُد قمغَم اسم

                                                           

، 78/;، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء، 92;3، رىمؿ5/5:8، أظمرضمف سمٜمحقه سمًٜمد ص٤مطم٥م اجلزء: اًمٓمٞم٤مًمز ذم ُمًٜمده( 3)

، /. وأظمرضمف سمٜمحقه ُمـ ـمرق قمـ ٟم٤مومع سمف: اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف33524، رىمؿ4;/8، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى

 .6949، رىمؿ;33/4، صحٞمحف واسمـ طم٤ٌمن ذم، :3:8، رىمؿ2;5/36، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، 4886، رىمؿ5/399

وىم٤مل: مل يروه قمـ ، 4583، رىمؿ5/48ط، أظمرضمف سمٚمٗمٔمف ُمـ ـمرق قمـ حمٛمد سمـ سمٙم٤مر قمـ أيب ُمٕمنم: اًمٓمؼماين ذم إوؾم( 4)

وىم٤مل اسمـ قمدي: ومٞمف ٟمجٞمح أسمق ُمٕمنم ُمع وٕمٗمف يٙمت٥م ، ;53/:، واسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ، أيب ُمٕمنم إٓ حمٛمد سمـ سمٙم٤مر

قمـ م، قمـ هِم٤م، ورواه قمٛمران اًم٘مٓم٤من، وىم٤مل: وهؿ ومٞمف أسمق ُمٕمنم، 5777، رىمؿ36/425، واًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ، طمديثف

، واسمـ اًم٘مٞمناين ذم ذظمػمة احلٗم٤مظ قمـ قمٌد اهلل سمـ إرىمؿ.، قمـ أسمٞمفم، قمـ هِم٤م، ووهؿ ومٞمف. واًمّمحٞمح، قمـ اسمـ قمٛمر، أسمٞمف

م، سمق ُمٕمنم ؿمٞمئ٤م> إٟمام هق: هِم٤ممل يٕمٛمؾ أوىم٤مل: ، 459، رىمؿ6;/4، ووٕمٗمف. وذيمره اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اًمٕمٚمؾ، :5/398

، قمـ أسمٞمف، وإٟمام أراد أسمق ُمٕمنم طمدي٨م قم٤مئِم٦م اًمذي يرويف اسمـ أيب قمتٞمؼ، ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمٌل ؿ، قمـ قمٌد اهلل سمـ إرىم، قمـ أسمٞمف

 .وٓ وهق يداومع إظمٌثلمم، ٓ يّمٚملم أطمديمؿ سمحية اًمٓمٕم٤مملسو هيلع هللا ىلص: قمـ اًمٜمٌل، قمـ قم٤مئِم٦م

سمًٜمد ، 69:2، رىمؿ33/325، واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف، 643;3، رىمؿ54/385، أظمرضمف سمٜمحقه: أمحد ذم ُمًٜمده( 5)

، وأسمق داود ذم ؾمٜمٜمف، 6626، رىمؿ6/363، 4763، رىمؿ;6:/4، ص٤مطم٥م اجلزء. وأظمرضمف سمٜمحقه: اسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف

وىم٤مل: طمًـ صحٞمح واًمٕمٛمؾ قمغم هذا قمٜمد سمٕمض ، 37:6، رىمؿ6/367، واًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف، 6626، رىمؿ6/363

وصححف احل٤ميمؿ ذم ، ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٛمػم، 5652، رىمؿ8/377، ؾمٜمٜمفواًمٜم٤ًمئل ذم ؿ، أهؾ اًمٕمٚم

 .6555، رىمؿ5/59، وواوم٘مف اًمذهٌل، اعمًتدرك

 .9/43، اًمٙم٤مُمؾ، وأسمق اًمّم٤ٌمح هذا ىم٤مل اًمٌخ٤مري واسمـ قمدي قمٜمف: شمريمقه ُمٜمٙمر احلدي٨م، مل أىمػ قمغم ختري٩م ًمٚمحدي٨م( 6)
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ـِ اعُمًٞمَّ 34] ـِ أيب قُمت٦ٌَم قم ـْ قُمت٦ٌَم سم ـُ أيب اعم٤ًُموِر قم صَمٜم٤م أسُمق َُمًٕمقٍد قمٌُد إقْمغَم سم ـِ [ طَمدَّ ٥ِم سم

َؿ قمٚمْٞمٝمْؿ ُِمثَؾ َُم٤م  ـْ َأسمِٞمِف ىَم٤مَل: َأظَمَذ قمكمٌّ سمٞمِدي، واْٟمتَٝمك يب إمَم ىمْتغَم ُُمٕم٤موي٦َم ومؽَمطمَّ َٟمَج٦ٌَم اًمَٗمزاريِّ قَم

َؿ قمغَم ىَمتغَم ُمُ  ُؿ قمغَم أصح٤مِب ُُمٕم٤موي٦َم وىمِد اؾْمتحَٚمْٚم٧َم شَمرطمَّ ٕم٤موي٦َم، وم٘مٚم٧ُم: ي٤م أُمػَم اعم١مُمٜملَم أشَمؽَمطمَّ

٤مرَة ُذٟمقهِبِْؿ ىمتَٚمٜم٤م إي٤َّمهؿْ   .(3)دُم٤مَءهْؿ؟ ومَ٘م٤مَل: إنَّ اهلَل ضمٕمَؾ يَمٗمَّ

ـْ 35] ـِ َوٛمرَة، قم ـْ قم٤مصِؿ سم ، قم ـْ َأيب إؾْمح٤مَق اهلَٛمداينِّ ٤مئ٥ِم، قَم ًَّ ـُ اًم صَمٜم٤م وُمراُت سم [ طَمدَّ

لِّ قمكمٍّ  ـِ اًمٜمٌَّ الِة ومٚمامَّ ىم٣َم صالشَمُف ىَم٤مَل ًمُف: ملسو هيلع هللا ىلص  ، قَم ُف اؾْمتٌٓم٠َم رضُماًل ذم اًمّمَّ أْدريم٧َم ُمَٕمٜم٤م »أٟمَّ

َه٤م؟»ىَم٤مَل: َٟمَٕمْؿ. ىَم٤مَل: ش اًمّمالَة؟ َه٤م؟ ىَم٤مَل: ش. وَم٠مْدريم٧َم طَمدَّ ىَم٤مَل: ش. اًمتَّٙمٌػمُة إُومَم »ىَم٤مَل: وَُم٤م طمدُّ

ًَمْق أنَّ اًمِذي ؿَمٖمَٚمَؽ قمٜمَْٝم٤م أًْمُػ ٟم٤مىَم٦ٍم ؾَمقداَء »قْمتذَر سمُِٕمذٍر. ومَ٘م٤مَل: وم٤مش وماَم ؿَمَٖمَٚمَؽ قَمٜمَٝم٤م؟»ٓ. ىَم٤مَل: 

ـْ ذًمَؽ  ضَمٕمدةٍ  الَة ظمػٌم ًمَؽ ُِم صم٧ُم ش. مَحٚم٧َم قمَٚمْٞمَٝم٤م ذِم ؾَمٌٞمِؾ اهللِ يم٤مَن أْن شُمدِرَك اًمّمَّ ىَم٤مَل وُمراٌت: ومحدَّ

ـْ َأيب إؾْمح٤مَق، ىَم٤مَل: َصدَق> ىم ـَ ُِمٝمراَن هبَذا احلدي٨ِم قَم ٤م ُمْٞمٛمقَن سم ـُ قُمٛمَر أهنَّ ْد طَمدصَمٜمِل قمٌُد اهللِ سم

 .(4)ُِم٤مئ٦ُم راطِمٚم٦ٍم، وًم٧ًُم أْدِري ذم ىمقًمَِؽ أًمًٗم٤م أٟم٧َم ومِه٧َم أْو أسُمق إؾْمح٤مَق 

ـْ َأيب فمٌِٞم٦َم أْو ـمٞم٦ٌَم 36] ـِ طَمقؿم٥ٍم، قَم ـْ ؿَمٝمِر سم ، قم ـُ هْبراَم اًمٗمَزاريُّ صَمٜم٤م قَمٌُد احلٛمٞمد سم [ طَمدَّ

ٛمِط قمٛمرَ  ًّ ـُ اًم صمل طمديًث٤م ًمٞمَس ومٞمِف ىَم٤مَل: دقَم٤م ُذطمٌٞمُؾ سم ٚمٛملَّ ىَم٤مَل: هْؾ أٟم٧َم حُمدِّ ًّ ـَ قم٦ًٌَم اًم و سم

ـْ رؾمقِل اهللِ  ٌد، وٓ يمذٌب ؾمٛمٕمَتُف أٟم٧َم ُِم ـْ همػِمَك؟ ىَم٤مَل ملسو هيلع هللا ىلصشمَزيُّ ـْ آظمَر ؾمٛمَٕمُف ُم صْمٜمٞمِف قم ، وٓ حُتدِّ

ـْ أَ ىَم٤مَل اهللُ »َيُ٘مقُل: ملسو هيلع هللا ىلص ؾَمِٛمٕم٧ُم رؾمقَل اهللِ  ـَ يتح٤مسمُّقَن ُِم ٌَّتِل ًمٚمذي ٧ْم حَم ٧ْم : طَم٘مَّ ضْمكِم، وطم٘مَّ

 ٌَّ ٌَّ حَم ـْ َأضْمكم، وطم٘م٧ْم حَم ـَ َيت٤ٌمذًمقَن ُم ٌَّتل ًمٚمذي ٧ْم حم ـْ أضْمكِم، وطم٘مَّ ـَ َيتزاَوروَن ُِم ـَ تِل ًمٚمذي تل ًمٚمذي

ـْ أضمكِم   .(5)شَيَتٜم٤مسوَن ُم

                                                           

 أيب قمـ، حمٛمد اجلقهري أيب قمـ، هم٤مًم٥م سمـ اًمٌٜم٤م أيبُمـ ـمريؼ ، 99/:5، دُمِمؼأظمرضمف سمٚمٗمٔمف اسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ ( 3)

 قمـ ص٤مطم٥م اجلزء قم٤مُمر سمـ ؾمٞم٤مر سمف.، قمٛمر سمـ احلًلم سمـ ٟمٍم اًم٘م٤ميض احلٚمٌل قمـ، طمٗمص قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمزي٤مت

، 8، صسمـ ؾمٞم٤مر سمفُمـ ـمريؼ ص٤مطم٥م اجلزء قم٤مُمر ، "جمٚم٤ًمن ُمـ أُم٤مزم اخلالل"ذم ، أظمرضمف سمٚمٗمٔمف: أسمق حمٛمد اخلالل( 4)

 .8رىمؿ

وقمٌد سمـ ، :65;3، رىمؿ54/3:6، وأمحد ذم ُمًٜمده، ;93، رىمؿ;3/46، أظمرضمف سمٜمحقه: اسمـ اعم٤ٌمرك ذم اًمزهد واًمرىم٤مئؼ( 5)

واًمٌقصػمي ، 86، صوأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم إرسمٕمقن قمغم ُمذه٥م اعمتح٘م٘ملم ُمـ اًمّمقومٞم٦م، 526، رىمؿ347، صمحٞمد ذم ُمًٜمده

ُمـ ـمرق قمـ قمٌد احلٛمٞمد سمـ هبرام. وأظمرضمف سمٜمحقه: اًمٓمؼماين ذم ، سمًٜمد ص٤مطم٥م اجلزء، 3/539، ذم إحت٤مف اخلػمة اعمٝمرة

ُمـ ـمريؼ قمٌد اًمرمحـ سمـ قم٤مئذ قمـ ذطمٌٞمؾ سمف. ، 8;;:، رىمؿواًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن، 2:2;، رىمؿ62/;ط، إوؾم
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ـْ أؾْمامَء سمٜم٧ِم َيزيَد 37] ـِ طَمقؿم٥ٍم، قم ـْ ؿمٝمِر سم ، قم ـُ هبرام اًمَٗمزاريُّ صَمٜم٤م قَمٌُد احلٛمٞمِد سم [ طَمدَّ

 ًَّ ـِ اًم ـِ إٟمّم٤مري٦ِم ىَم٤مًَم٧م: ىُمٌَض رؾمقُل اهللِ سم وِدرقُمُف َُمرهقٟم٦ٌم قمٜمَد هَيقديٍّ سم٤معمديٜم٦ِم قمغم ملسو هيلع هللا ىلص ٙم

ـْ ؿَمٕمػمٍ   .(3)وؾمٍؼ ُِم

ـْ َأيب ُهرْيَرة، ىَم٤مَل رؾُمقُل اهلِل 38] ـْ َأسمِٞمِف، قَم ، قَم
ِ
ـِ اًمٕمالء ـُ ضَمٕمٗمٍر، قم صَمٜم٤م إؾْمامقمٞمُؾ سم [ طَمدَّ

ـْ َرآيِن ذم اعمَٜم٤مِم وَم٘مْد َرآيِن>ملسو هيلع هللا ىلص: » ٞمٓم٤مَن ٓ َيتٛمثَُّؾ سمِٛمٙم٤ميِن  َُم  .(4)شوم٢منَّ اًمِمَّ

ـْ َأيب ُهرْيَرة، ىَم٤مَل رؾُمقُل اهلِل 39] ـْ َأسمِٞمِف، قَم ، قَم
ِ
ـِ اًمٕمالء ـُ ضَمٕمٗمٍر، قم صَمٜم٤م إؾمامقمٞمُؾ سم [ طَمدَّ

َّٓ يُمٜم٧ُْم ؿَمٗمٞمًٕم٤م ًَمُف يقَم ملسو هيلع هللا ىلص: » تِل إ ـْ ُأُمَّ هِت٤م َأطَمٌد ُِم  اعمديٜم٦ِم َوؿِمدَّ
ِ
واء َٕ  .(5)شاًمِ٘مٞم٤مُم٦مِ ٓ َيّمؼِمُ قمغَم 

ـْ َأيب ُهرْيَرةَ :3] ـْ َأسمِٞمِف، قَم ، قَم
ِ
ـِ اًمٕمالء ـُ ضَمٕمٗمٍر، قم صَمٜم٤م إؾمامقمٞمُؾ سم ، ىَم٤مَل رؾُمقُل اهلِل [ طَمدَّ

ـُ ضم٤مُرُه سمقائَ٘مفُ ملسو هيلع هللا ىلص: » ـْ ٓ َي٠مُم  .(7)ش(6)ٓ َيدظُمُؾ اجلٜم٦ََّم َُم

                                                                                                                                                                          

، اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥موصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح ، : ورضم٤مل أمحد صم٘م٤مت;32/49، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد=

5/384. 

واسمـ ُم٤مضمف ، 49787، رىمؿ67/768، وأمحد ذم ُمًٜمده، 42243، رىمؿ6/494، أظمرضمف سمٜمحقه: اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف( 3)

سمف. م، ُمـ ـمرق قمـ قمٌد احلٛمٞمد سمـ هبرا، 666، رىمؿ46/398، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم، :465، رىمؿ37:/4، ذم ؾمٜمٜمف

 وىم٤مل: ًمف ؿم٤مهد ذم اًمّمحٞمحلم.، 5/95، ضم٤مضم٦موطمًـ إؾمٜم٤مده اًمٌقصػمي ذم ُمّم٤ٌمح اًمز

، 33/594، وأسمق يٕمغم اعمقصكم ذم ُمًٜمده، ;53، صأطم٤مدي٨م إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر"أظمرضمف سمٜمحقه: إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر ذم ( 4)

ُمـ ـمرق قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ، 3:76، رىمؿ8/32:3، واًمالًمٙم٤مئل ذم ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م، ::86رىمؿ

ُمـ ـمريؼ قمٌد اًمٕمزيز سمـ أيب طم٤مزم قمـ اًمٕمالء سمف. ، 23;5، رىمؿ4/34:6، اسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمفسمف. وأظمرضمف ، ضمٕمٗمر

ُمـ ـمرق قمـ أيب ، 4488، رىمؿ6/3997، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، 332، رىمؿ3/55، وأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف

 . هريرة

، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، 383;، رىمؿ6:/37، وأمحد ذم ُمًٜمده، :53، صأظمرضمف سمٜمحقه: إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر ذم أطم٤مديثف( 5)

ُمـ ، ;595، رىمؿ78/;، واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف، 86:9، رىمؿ33/594، وأسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده، :359، رىمؿ4/3226

 سمف.، ـمرق قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر

ِّ واخلُّمقُم٤مِت ، سمقائ٘مف: اًم٤ٌمئ٘م٦م: اًمداهٞم٦م (6) ، اًمٗمػموز آسم٤مديط، وسم٤مق اًم٘مقَم: هىمٝمؿ. اًم٘م٤مُمقس اعمحٞم، وسم٤مَق: ضم٤مَء سم٤مًمنمَّ

 .3/384، . اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م ٓسمـ إصمػمهمقائٚمف وذورهسمقق(. واعمٕمٜمك: ، )92:ص

واًمٌخ٤مري ذم إدب ، 78::، رىمؿ36/667، وأمحد ذم ُمًٜمده، ;53، صأظمرضمف سمٜمحقه: إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر ذم أطم٤مديثف( 7)

ُمـ ـمرق قمـ ، ;86، رىمؿ33/597، وأسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده، 68، رىمؿ:3/8، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، 77، صاعمٗمرد

 سمف.، إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر
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ـْ َأيب ُهرْيَرةَ ;3] ٜم٦ٍم، وملْ يْٕمٛمْٚمَٝم٤م، يمتٌُتٝم٤م إَذا هؿَّ قَمٌِدي سمحًملسو هيلع هللا ىلص: »، ىَم٤مَل رؾُمقُل اهللِ [ وسمِِف قَم

ًمُف طَمًٜم٦ًم، وإْن قمِٛمَٚمٝم٤م يمتٌُتَٝم٤م ًمُف قمنَم طمًٜم٤مٍت إمم ؾمٌِٕمامئ٦ِم وٕمٍػ، وإذا َهؿَّ سمًٞمئ٦ٍم، وملْ يٕمٛمْٚمَٝم٤م، ملْ 

ٌَْٝم٤م قمٚمٞمِف، وإْن قمِٛمَٚمٝم٤م يمتٌُتٝم٤م ؾمٞمِّئ٦ًم واطمدةً   .(3)شأيمت

ؾُمقَل 42] ـْ ُم٤ملٍ »ىَم٤مَل: ملسو هيلع هللا ىلص [ وسمِف أنَّ اًمرَّ ، وُم٤م زاَد اهللُ قمًٌدا سمَٕمٗمٍق  َُم٤م ٟمَ٘مّم٧ْم َصدىم٦ٌم ُِم ىمطُّ

َّٓ قِمز   َّٓ رومَٕمُف اهللُ إ  .(4)شا، وُم٤م شمقاَوَع أطَمٌد إ

ـَ اًمٕم٘مقسم٦ِم ُم٤م ـَمٛمَع ذم »ىَم٤مَل: ملسو هيلع هللا ىلص [ وسمِف أنَّ رؾمقَل اهلِل 43] ـُ ُم٤م قِمٜمَد اهللِ ُم ًمْق يٕمٚمُؿ اعم١مُم

مْح٦ِم ُم٤م ىم ـَ اًمرَّ ـْ رمحتِِف َأطَمدٌ ضمٜمَّتِِف أطَمٌد وًمْق يٕمٚمُؿ اًمٙم٤مومُِر ُم٤م قِمٜمَد اهللِ ُم  .(5)شٜمََط ُم

ـْ َأيب ُهرْيَرة: 44] ـِ إقمرِج، قَم ـِ َأيب قمٛمٍرو، قم ـْ قمٛمِرو سم ـُ ضَمٕمٗمٍر، قم صَمٜم٤م إؾْمامقمٞمُؾ سم [ طَمدَّ

٠ُم قمٚمٞمِٝمام، ومَ٘م٤مَل اًمٜمٌلُّ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ اًمٜمٌلَّ  ش َُم٤م ؿَم٠مُن َهذا اًمِمٞمِخ؟ملسو هيلع هللا ىلص: »أدَرَك ؿمْٞمًخ٤م يٛمٌِم سَملَم اسمٜمْٞمِف يتقيمَّ

ٞمُخ> وم٢منَّ اهللَ همٜملٌّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اهلِل، يم٤مَن قمٚمْٞمِف َٟمذٌر. ومَ٘م٤مَل ًمُف اًمٜمٌلُّ  ىَم٤مَل اسمٜم٤مُه: ي٤م رؾمقَل  ٤م اًمِمَّ اْريم٥ْم أهيُّ

ـْ ٟمذِركَ   .(6)شقمٜمَؽ، وقم

ـِ قم٤ٌمٍس، ىَم٤مَل اًمٜمٌلُّ 45] ـِ اسم ـِ طَمقؿم٥ٍم، قم ـْ ؿَمٝمِر سم ـُ هبراَم، قم صَمٜم٤م قَمٌُد احلَٛمٞمِد سم [ طَمدَّ

قَمك إمَم همػِم واًمديِف أوْ ملسو هيلع هللا ىلص: » ـَ أقمتُ٘مقُه وم٢منَّ قمٚمْٞمِف ًمٕمٜم٦َم اهلِل  أيُّام ُرضمٍؾ ادَّ شمقممَّ همػَم َُمقاًمِٞمِف اًمذي

 .(7)شواعمالِئٙم٦ِم إمَم يقِم اًمِ٘مٞم٤مُم٦ِم ٓ ُي٘مٌُؾ ُمٜمُف َسٌف وٓ قَمْدٌل 

                                                           

، وأسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده، :34، رىمؿ3/339، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، 547، صأظمرضمف سمٜمحقه: إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر ذم أطم٤مديثف( 3)

 سمف.، ُمـ ـمرق قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر، 5;3/6، واسمـ ُمٜمده ذم اإليامن، 8722، رىمؿ33/5:8

وُمًٚمؿ ذم ، :393، رىمؿ4/3264، واًمدارُمل ذم ؾمٜمٜمف، ;55، صثفأظمرضمف سمٜمحقه: إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر ذم أطم٤مدي( 4)

. وأظمرضمف سمٜمحقه: قمـ اًمٜمٌل، قمـ أيب هريرة، سمف، ُمـ ـمرق قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر، ::47، رىمؿ6/4223، صحٞمحف

 سمف.، ُمـ ـمريؼ اًمٕمالء سمـ قمٌد اًمرمحـ، 4/3222، ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م

واسمـ طم٤ٌمن ذم ، 4977، رىمؿ;6/432، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، 544، صأظمرضمف سمٜمحقه: إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر ذم أطم٤مديثف( 5)

، ُمـ ـمرق قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر، :325، رىمؿ4/678، واًمٌٞمٝم٘مل ذم إؾمامء واًمّمٗم٤مت، 878، رىمؿ4/654، صحٞمحف

 سمف.

وأسمق يٕمغم ذم ، 3865، رىمؿ5/3486، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، ;7::، رىمؿ36/669، أظمرضمف سمٜمحقه: أمحد ذم اعمًٜمد( 6)

 سمف.، ُمـ ـمرق قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر، 5265، رىمؿ6/569، واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف، 8576رىمؿ ،33/457، ُمًٜمده

، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم، 28;4، رىمؿ3;:6/3، واًمدارُمل ذم ؾمٜمٜمف، 43;4، رىمؿ2;/7، أظمرضمف سمٜمحقه: أمحد ذم اعمًٜمد( 7)

 .5/523، سمف. وطمًٜمف اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد، ُمـ ـمريؼ قمٌد احلٛمٞمد، 35233، رىمؿ34/468
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ُُمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص: »[ وسمِِف ىَم٤مَل رؾُمقُل اهلِل 46] إنَّ ًمِٙمؾِّ ٟمٌلٍّ طَمرًُم٤م، وطَمرُِمل اعمديٜم٦ُم، اًمٚمَُّٝمؿَّ إينِّ ُأطَمرِّ

ؿَمجُره٤م، وٓ شُم١مظمُذ  (5)، وٓ ُيٕمْمدُ (4)، وٓ خُيتغَم ظمالُؤه٤م(3)ىَم٤مَل: ٓ ُي١مَوى ومٞمٝم٤م حُمِدٌث . سمُحرُمتَِؽ 

 .(6)شًم٘مٓمُتٝم٤م إٓ عمُِٜمِمدٍ 

ـِ ُمٝمراَن ذم ىمقًمِِف شمٕم٤ممم: 47] ـْ ُمٞمٛمقِن سم ـِ سُمرىم٤مَن، قم ـْ ضمٕمٗمِر سم ـُ صم٤مسم٧ٍم، قم صَمٜم٤م قمكمُّ سم [ طَمدَّ

 .(7)ىَم٤مَل: قمذاٌب دائؿٌ  [;]اًمّم٤موم٤مت: َّزتمت رت ىبيبٱُّٱ

ـِ ي٤ًمٍر ذم ىمقًمِِف شمَٕم٤ممم48]  سم
ِ
ـْ قمٓم٤مء ـْ َأيب طم٤مزٍم، قم صَمٜم٤م أسُمق ُمٕمنٍم، قَم  لك خكٱُّ: [ طَمدَّ

 . (8)ىَم٤مَل: قمذاُب اًم٘مؼمِ  [ 346]ـمف: َّجل مك

                                                           

 ث: إُمر احل٤مدث اعمٜمٙمر اًمذي ًمٞمس سمٛمٕمت٤مد وٓ ُمٕمروف ذم اًمًٜم٦م. واعمحدث يروى سمٙمن اًمدال وومتحٝم٤مدَ احلَ حمدث:  (3)

هق إُمر اعمٌتدع  وطم٤مل سمٞمٜمف وسملم أن ي٘متص ُمٜمف. واًمٗمتح:( وأضم٤مره ُمـ ظمّمٛمف) أو آواه( ومٛمٕمٜمك اًمٙمن: ُمـ ٟمٍم ضم٤مٟمٞم٤م)

اٟمٔمر:  وم٢مٟمف إذا ريض سم٤مًمٌدقم٦م وأىمر وم٤مقمٚمٝم٤م ومل يٜمٙمر قمٚمٞمف وم٘مد آواه.( واًمّمؼم قمٚمٞمف ويٙمقن ُمٕمٜمك اإليقاء ومٞمف اًمرو٤م سمف) ٟمٗمًف

 .3/573، اسمـ إصمػم، اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م

 .4/97، اسمـ إصمػم، اٟمٔمر: اًمٜمٝم٤مي٦مواظمتالؤه: ىمٓمٕمف. ، اًمٜم٤ٌمت اًمرـم٥م اًمرىمٞمؼ ُم٤م دام رـم٤ٌماخلال:  (4)

 .5/473، إصمػماسمـ ، اٟمٔمر: اًمٜمٝم٤مي٦م، يٕمْمد: أي ي٘مٓمع (5)

واسمـ قمدي ذم ، 42;4، رىمؿ2;/7، وأمحد ذم اعمًٜمد، 5649، رىمؿ4;6، صأظمرضمف سمٜمحقه: اسمـ اجلٕمد ذم ُمًٜمده( 6)

ُمـ ـمرق ، :45/43، واسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ، خمتٍماً  3/624، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم شم٤مريخ أصٌٝم٤من، 7/84، اًمٙم٤مُمؾ

 .5/523، اعمجٛمعطَمًـ اهلٞمثٛمل إؾمٜم٤مده ذم سمف. و، قمـ قمٌد احلٛمٞمد

[ أي قمذاب دائؿ> روي ; ]اًمّم٤موم٤مت:َّزتمت رت ىبيبٱُّٱذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ( وًمف ؿم٤مهد) مل أىمػ قمٚمٞمف قمـ ُمٞمٛمقن( 7)

واسمـ زيد> أظمرضمف حيٞمك سمـ ؾمالم ذم شمٗمًػمه ، وقمٙمرُم٦م، وُمٕمٛمر، وىمت٤مدة، وجم٤مهد، ذًمؽ ُمقىمقوم٤ًم قمـ: اسمـ قم٤ٌمس

، 43/39، واًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه، 3:26، رىمؿ9/366، قمٙمرُم٦موؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف قمـ ، 46:/4، قمـ جم٤مهد

 .32/5427، واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه

أي: قمذاب اًم٘مؼم: روي ، [346 ]ـمف:َّجل مك لك خكٱُّٱوًمف ؿم٤مهد ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:، مل أىمػ قمٚمٞمف قمـ قمٓم٤مء( 8)

وقمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م ، 56:59، رىمؿ9/366، ُمقىمقوم٤ًم قمٜمد اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف  ذًمؽ قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري

  وقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، 378، صواسمـ أيب زُمٜملم ذم أصقل اًمًٜم٦م، 3/4:8، ُمرومققم٤ًم> أظمرضمف حيٞمك سمـ ؾمالم ذم شمٗمًػمه

وأيب ، 365;، رىمؿ455/;، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم، ;364، رىمؿ4/822، أظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م، ُمقىمقوم٤مً 

 .5;5/:3، واًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه، 3676، رىمؿ4/834، سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم اًمًٜم٦مص٤مًمح احلٜمٗمل> أظمرضمف قمٌد اهلل 
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ـْ طُمّملمٍ 49] ـُ أيب إؾمقِد قم صَمٜم٤م ُمٜمّمقُر سم ـِ  ،(3)[ طَمدَّ ـْ ضم٤مسمِر سم ـِ أيب اجلٕمِد، قم ـْ ؾم٤مملِ سم قم

ْقا سم٤مؾمِٛمل، وٓ شَمٙمٜمَّْقا سمُٙمٜمَٞمتِل> وم٢مينِّ إٟمَّام سمٕمث٧ُم ىم٤مؾماًم أىمًُؿ ملسو هيلع هللا ىلص: »قمٌِد اهلِل، ىَم٤مَل رؾُمقُل اهلِل  شَمًٛمَّ

 .(4)شسمٞمٜمُٙمؿْ 

ـْ قمكمٍّ ىَم٤مَل :4] ، قم  اًمِمٕمٌلِّ
ـِ ـُ اًم٤ًمئ٥ِم، قم ـُ أيب إؾمقِد، صمٜم٤م قمٓم٤مُء سم صَمٜم٤م ُمٜمّمقُر سم : [ طَمدَّ

ـَ رؾمقُل اهللِ  ٌَُف، وؿم٤مهدْيِف، وُم٤مٟمَع اًمّمدىم٦ِم، واًمقاؿمٛم٦َم  ملسو هيلع هللا ىلصًمٕم َٚمُف، ويم٤مشم
سَم٤م، وُمقيمِ آيمَؾ اًمرِّ

ـِ  ـْ  واعمًتقؿِمٛم٦َم، واعمُحؾَّ واعمحٚمََّؾ ًمُف، وهنَك قم  .(5)اًمٜمَّقِح، وملْ يٚمٕم

ـْ َأسمِٞمِف ىَم٤مَل: رأي٧ُم قمٚمٞم ٤م سمِٙمأِل اًمٌٍمةِ ;4] ، قَم
ِ
ـُ أيب اًمّمٝم٤ٌمء صَمٜم٤م قُم٘م٦ٌُم سم ـِ  [ طَمدَّ َي٠ًمُل قم

 .(6)إؾمٕم٤مر

ـْ َأسمِٞمِف ىَم٤مَل: رأْي٧ُم ؾِمؽًما قمغَم سم٤مِب قم٤مئِم٦َم ُأمِّ اعم١مُمٜملَم 52] ، قَم
ِ
ـُ أيِب اًمّمٝم٤ٌمء صَمٜم٤م قم٘م٦ٌُم سم [ طَمدَّ

ؽمِ  ًِّ  اًم
ِ
ـْ وراء ٌٍَمِة شَم٠ميِت شم٠ًمُل ُم  .(7)ذم ُمًجِد اًم

                                                           

وهق اًمّمحٞمح ومجٛمٞمع ُمـ ظمّرج احلدي٨م مل يذيمر ؿ، ؾم٤مىمط قمٜمد اًمٌخ٤مري وُمًٚم "طمّملم"ذيمر ذم طم٤مؿمٞم٦م اعمخٓمقط أن ( 3)

 ُمٜمّمقرا قًمـ طمّملم.

، ;45/43، خمتٍماً ، ذم اعمًٜمد وأمحد، 89:;3، رىمؿ33/66، خمتٍماً ، أظمرضمف سمٜمحقه: ُمٕمٛمر سمـ راؿمد ذم ضم٤مُمٕمف( 4)

، 5/38:4، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، خمتٍماً ، :575، رىمؿ6/3:8، واًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، خمتٍماً ، 86;36رىمؿ

. وأظمرضمف سمٜمحقه: أمحد ذم ُمًٜمده، ملسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمٌل، قمـ ضم٤مسمر، قمـ ؾم٤مملؿ، ُمـ ـمرق قمـ ُمٜمّمقر سمـ أؾمٚم، 4355رىمؿ

/ 4355، رىمؿ5/38:5، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، 83:9رىمؿ، 64/:، واًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، ;3646، رىمؿ44/374

 .ملسو هيلع هللا ىلص ، قمـ اًمٜمٌلُمـ ـمريؼ، هِمٞمؿ، وقمٌثر، وظم٤مًمد اًمٓمح٤من، صمالصمتٝمؿ قمـ طمّملم، قمـ ؾم٤ممل، قمـ ضم٤مسمر

، قمـ قمٓم٤مء، ُمـ ـمريؼ ظمٚمػ سمـ ظمٚمٞمٗم٦م، :732، رىمؿ:36/:، وأظمرضمف سمٜمحقه: اًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف، مل أىمػ قمٚمٞمف هبذا اًمًٜمد( 5)

قمـ اًمِمٕمٌل ، ُمـ ـمريؼ ضم٤مسمر، 37574، رىمؿ537/:، سمٜمحقه: قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف قمـ اًمِمٕمٌل ُمرؾماًل. وأظمرضمف

، 3/844، واسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف خمتٍماً ، 66:، رىمؿ4/429، . وأظمرضمف سمٜمحقه: أمحد ذم اعمًٜمدقمـ قمكم، واحل٤مرث

، ;333، رىمؿ;5/63، واًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف خمتٍماً ، 4298، رىمؿ4/449، وأسمق داود ذم ؾمٜمٜمف خمتٍما، 57;3رىمؿ

 . قمـ قمكم، قمـ احل٤مرث، ُمـ ـمرق قمـ ؿمٕم٦ٌم، وىم٤مل: طمدي٨م قمكم وضم٤مسمر طمدي٨م ُمٕمٚمقل

، ;57، رىمؿ7/343، واًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم، 3/769، أظمرضمف سمٜمحقه: أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م( 6)

 سمف.، ُمـ ـمرق قمـ قم٘م٦ٌم سمـ أيب اًمّمٝم٤ٌمء، 5/444، واًمٓمؼمي ذم اًمري٤مض اًمٜمية ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمٕمنمة

 سمف.، قمـ قم٘م٦ٌم، ُمـ ـمريؼ ُمقؾمك سمـ إؾمًامقمٞمؾ، ;57، رىمؿ7/343، أظمرضمف سمٜمحقه: اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم( 7)
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ـْ َأيب53] ـِ أيب ؾمٕمٞمٍد اعم٘مؼُميِّ قَم ـْ ؾمٕمٞمِد سم صَمٜم٤م أسُمق ُمٕمنٍم، قم  ، ىَم٤مَل رؾُمقُل اهللِ ُهرْيَرةَ  [ طَمدَّ

َـّ أطمًدا ُمٜمْٙمْؿ أشم٤مُه قمٜمِّل طمدي٨ٌم وُهَق ُُمتَّٙمٌئ قمغَم أريٙمتِِف ومَٞمُ٘مقُل: اشمُؾ قمكمَّ سمِف ىُمرآًٟم٤م، ملسو هيلع هللا ىلص: » ٓ أقْمِروم

ـْ ظَمػْمٍ ىُمْٚمُتفُ  ، وم٢مينِّ ٓ أَُم٤م ضَم٤مَءيُمْؿ قَمٜمِّل ُِم ـْ ذٍّ ا، أْو ملْ أىُمْٚمُف، وم٠مٟم٤م ىمٚمُتُف، وَُم٤م أشم٤ميُمْؿ قمٜمِّل ُِم  .(3)شىمقُل َذ 

[54 ، ـْ قمكمٍّ  احل٤مرِث، قم
ـِ ، قم ـْ َأيِب إؾمح٤مَق اهلَٛمداينِّ ، قَم ـُ قُمٛمَر اًمٙمٜمديُّ صَمٜم٤م طَمٗمُص سم [ طَمدَّ

ـْ َأطم٥مَّ أْن يُٛمدَّ اهللُ ذم قُمٛمِرِه، ومٚمٞمتَِّؼ اهللَ، وًمٞمِّمْؾ َرمَحفُ ملسو هيلع هللا ىلص: »ىَم٤مَل رؾُمقُل اهللِ   .(4)شَُم

ـِ 55] ـِ اسم ـُ قُمٛمَر، قم صَمٜم٤م طمٗمُص سم ـْ ضم٤مسمٍر ىَم٤مَل: هَنك رؾمقُل [ طَمدَّ سمػِم، قم ـْ َأيب اًمزُّ َأيب ًمْٞمغَم، قَم

ايمدِ ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ   اًمرَّ
ِ
 .(5)أْن َيٌقَل اًمرضمُؾ ذم اعم٤مء

ـْ مح56] ـُ ضمٕمٗمٍر، قم صَمٜم٤م إؾمامقمٞمُؾ سم ـْ أٟمٍس، أنَّ اًمٜمٌلَّ [ طَمدَّ إَذا  إنَّ اهللَ »ىَم٤مَل: ملسو هيلع هللا ىلص ٞمٍد، قم

ُ٘مُف ًمٕمٛمٍؾ ص٤مًمٍح ىمٌَؾ اعمقِت »ُٚمُف؟ ىَم٤مَل: وم٘مٞمَؾ: يمٞمَػ يًتٕمٛمش. أراَد سمٕمٌٍد ظمػًما اؾمتٕمٛمَٚمفُ   .(6)شُيقومِّ

ـْ 57] ـِ َأيب قَمتٞمٍؼ، قم ـْ قمٌِد اهلِل سم ـِ َأيب ٟمٛمٍر، قم ـْ ذيِؽ سم ـُ ضمٕمٗمٍر، قم صَمٜم٤م إؾمامقمٞمُؾ سم [ طَمدَّ

٤م شمِري٤مُق »ىَم٤مَل: ملسو هيلع هللا ىلص قم٤مئِم٦َم أنَّ رؾمقَل اهللِ  إنَّ اًمَٕمجقَة اًمٕم٤مًمٞم٦َم ؿمٗم٤مٌء، وإهنَّ
 .(5)ش(4)أوِل اًمٌْٙمرةِ  (3)

                                                           

واسمـ اجلقزي ذم ضم٤مُمع ، 3/636، وأضمري ذم اًمنميٕم٦م، 23::، رىمؿ36/622، أظمرضمف سمٜمحقه: أمحد ذم اعمًٜمد( 3)

سمف. وطمًٜمف ، ُمـ ـمرق قمـ أيب ُمٕمنم، 3/326، وٟمقر اًمديـ اهلٞمثٛمل ذم هم٤مي٦م اعم٘مّمد، 7345، رىمؿ7/748، اعم٤ًمٟمٞمد

ُمـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ أيب ؾمٕمٞمد ، 43، رىمؿ;/3، . وأظمرضمف سمٜمحقه اسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف4/66، اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد

 .قمـ أيب هريرة، قمـ ضمده، اعم٘مؼمي

وطمٗمص ، ـمريؼ طمٗمص سمف ُمـ، 33/557، واسمـ طمجر ذم اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م، 3;4/5، أظمرضمف سمٜمحقه: اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ( 4)

. وأظمرضمف اًمٌزار ذم ٓ حيؾ آطمتج٤مج سمف، يروي قمـ اًمث٘م٤مت اعمقوققم٤مت: ;3/47، هذا ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن ذم اعمجروطملم

قمـ ، قمـ قم٤مصؿ سمـ وٛمرة، ُمـ ـمريؼ طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م، 438/;، واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن، 4/596، اًمٙم٤مؿمػ

 >ويًتج٤مب دقم٤مؤه، ويدومع قمٜمف ُمٞمت٦م اًمًقء، ويًٌط ذم رزىمف، قمٛمرهأطم٥م أن يٛمد ذم  ُمـ"سمٚمٗمظ:  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلقمـ ، قمكم

 ."ومٚمٞمّمؾ رمحف

، ;;36، رىمؿ3/352، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ، ;37، رىمؿ444، صأظمرضمف سمٜمحقه: اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم ذم اًمٓمٝمقر( 5)

أيب ًمٞمغم سمف. وأظمرضمف ُمـ ـمرق قمـ اسمـ ، ;4/9، واسمـ طمجر ذم اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م، 3/37، واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر

 قمـ أيب اًمزسمػم سمف.، ُمـ ـمرق قمـ اًمٚمٞم٨م، 4:3، رىمؿ3/457، سمٜمحقه> ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف

، 563، رىمؿ4/75، واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف، وصححف، 4364، رىمؿ6/672، أظمرضمف سمٜمحقه> اًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف( 6)

ُمـ ، :;62، رىمؿ2;36/4 ،واًمٌٖمقي ذم ذح اًمًٜم٦م، وصححف قمغم ذط اًمِمٞمخلم، 2;3/6، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك

 ـمرق قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر سمف.
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ـْ ُذطْم 58] ـُ قمٞم٤مٍش، قم : [ صمٜم٤م إؾْمامقمٞمُؾ سم ـْ َأيِب ُأُم٤مُم٦َم اًم٤ٌمهكمِّ ، قَم  ُُمًٚمٍؿ اخلقٓينِّ
ـِ ٌٞمؾ سم

ُف، وَمال وصٞم٦ََّم »قم٤مَم طمج٦ِم اًمقداِع:  ملسو هيلع هللا ىلصؾَمِٛمٕم٧ُم رؾمقَل اهللِ  إنَّ اهللَ ىمْد َأقْمَٓمك يُمؾَّ ِذي طمؼٍّ طم٘مَّ

ـِ ادَّقمك إ مَم همػِم أسمٞمِف، أْو شمَقممَّ همػَم ُمقاًمٞمِف، وم٢منَّ ًمِقارٍث، اًمقًمُد ًمٚمٗمراِش، وطِم٤ًمهُبْؿ قمغم اهللِ، وُم

ـْ  َٓ قمدٌل، ٓ حَيؾُّ ُٓمراٍة أْن شُمٜمٗمَؼ ُم قمٚمٞمِف ًمٕمٜم٦َم اهللِ اًمت٤مسمٕم٦َم إمَم يقِم اًم٘مٞم٤مُم٦ِم، ٓ ُيْ٘مٌُؾ ُمٜمُف سٌف و

َّٓ سم٢مذٟمِفِ  َٓ اًمٓمَّٕم٤مُم؟ ىَم٤مَل: ش. سمٞم٧ِم َزوضِمَٝم٤م إ ـَ اًم٘مقِم: ي٤م رؾمقَل اهللِ، و َذًمَؽ أوْمْمُؾ »ومَ٘م٤مَل رضُمٌؾ ُِم

اة، واعمٜمح٦مُ أُمقاًمِٜم٤م ىَم٤مَل: اًمٕم٤مريَّ  ، واًمزقمٞمُؿ هم٤مرمٌ  (6)٦ُم ُم١مدَّ ـُ َُمْ٘ميضٌّ ي  .(8)ش(7)َُمردودٌة، واًمدَّ

ـُ 59] ُد سم صمٜمل َأسُمق ىِمالسم٦َم اجلَرُملُّ وحُمٛمَّ ، طمدَّ ـُ طمٌٞم٥ٍم اًمٙمالقملُّ صَمٜم٤م قَمٌُد اًمُ٘مدوِس سم [ طَمدَّ

ـَ ذم اًمِذي ي٘مرُأ اًمًجدَة إَذا رومَع   .(9)رأؾَمُف وَمٚمٞمًٚمِّؿْ ؾمػمي

                                                                                                                                                                          

وهب٤م ، سمزي٤مدة حلقم إوم٤مقمل ومٞمفؿ، ومتٛمف أٟمدروُم٤مظمس اًم٘مدي، اظمؽمقمف ُم٤مهمٜمٞمس، دواء ُمريم٥موأصٚمٝم٤م: ، اًمؽمي٤مق: اًمِمٗم٤مء (3)

 اًمؽمي٤مق(.، )92:صط، . اًم٘م٤مُمقس اعمحٞموهق ُمًٛمٞمف هبذا ٕٟمف ٟم٤مومع ُمـ ًمدغ اهلقام اًمًٌٕمٞم٦م، يمٛمؾ اًمٖمرض

، 3/4:9، اسمـ وم٤مرس، أول اًمٜمٝم٤مر. اٟمٔمر: ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م( وأول اًمٌٙمرة: أي اًمٖمداة) أول اًمٌٙمرة: اًمٌََٙمَر: أول اًمٌمء وسمدؤه (4)

 سمٙمر(.)

، 46959، رىمؿ63/479، وأمحد ذم اعمًٜمد، :399، رىمؿ:5/324، أظمرضمف سمٜمحقه> إؾمح٤مق سمـ راهقيف ذم ُمًٜمده( 5)

ُمـ ـمريؼ إؾمامقمٞمؾ سمـ ، 9738، رىمؿ2:/9، ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى واًمٜم٤ًمئل، :426، رىمؿ;5/383، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف

 ضمٕمٗمر سمف.

يٜمتٗمع سمٚمٌٜمٝم٤م ويٕمٞمده٤م. ويمذًمؽ ، أو ؿم٤مة، وُمٜمح٦م اًمٚمٌـ: أن يٕمٓمٞمف ٟم٤مىم٦م، ق: اًم٘مرضرِ ٛمٜمح٦م اًمقَ وم، أو اًمٕم٤مري٦م، اعمٜمح٦م: اًم٘مرض (6)

 .6/586، اسمـ إصمػم، . اٟمٔمر: اًمٜمٝم٤مي٦مزُم٤مٟم٤م صمؿ يرده٤م، وصقومٝم٤م، إذا أقمٓم٤مه ًمٞمٜمتٗمع سمقسمره٤م

  م: أداءُ رْ وي١مديف. واًمٖمُ ( وشمٙمٗمؾ سمف) : اًمذي يٚمتزم ُم٤م وٛمٜمفواًمٖم٤مرم( اًمٙمٗمٞمؾ: اًمزقمٞمؿ ) اًمزقمٞمؿ هم٤مرم: اًمٙمٗمٞمؾ و٤مُمـ (7)
ٍ
 رء

 .5/585، اسمـ إصمػم، اًمٜمٝم٤مي٦م ٓزم.

 واسمـ، 42784، رىمؿ6/538، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ، 9499، رىمؿ:6/36، أظمرضمف سمٜمحقه> قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف( 8)

، :5/6، واًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف، 4:92، رىمؿ5/336، وأسمق داود ذم ؾمٜمٜمف، 4229، رىمؿ3/869، ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف

 ُمـ ـمرق قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞم٤مش سمف. ، وطمًٜمف، 892رىمؿ

ُمـ ـمريؼ هِمٞمؿ قمـ ظم٤مًمد قمـ أيب ىمالسم٦م وحمٛمد سمـ ؾمػميـ. ، :639، رىمؿ3/586، أظمرضمف سمٜمحقه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف( 9)

. 63:2وإطمقص رىمؿ/، ;639قمـ أيب قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل رىمؿ/، 3/586، سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمفوًمف ؿم٤مهد قمٜمد ا

قمـ أيب ، قمـ قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م، قمٌد اًمًالم سمـ طمربقمـ ، 2;63، رىمؿ3/587، وروى اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم أيْم٤ًم ذم ُمّمٜمٗمف

وىم٤مل: ش وؾمٚمؿ، وأوُم٤م، سم٤مًمًجدة يمؼموم٢مذا ُمر ، وٟمحـ ٟمٛمٌم، يمٜم٤م ٟم٘مرأ قمغم أيب قمٌد اًمرمحـ»قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل ىم٤مل: 

ىم٤مل: ، 5995قم٘م٥م طمدي٨م رىمؿ/، 4/682، . وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى"يم٤من يّمٜمع ذًمؽ، وزقمؿ أن اسمـ ُمًٕمقد"
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ـِ قم٤ٌمٍس ىَم٤مَل: ٟم٤موًم٧ُم :5] ـِ اسم ، قم ـْ قم٤مُمٍر اًمِمٕمٌلِّ ـُ طمٌٞم٥ٍم، قم صَمٜم٤م قَمٌُد اًمُ٘مدوِس سم [ طَمدَّ

 زُمزَم ومَ  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقَل اهللِ 
ِ
ـْ ُم٤مء  .(3)َب، وهَق ىم٤مئؿٌ نِم ُم

ـِ قم٤ٌمٍس، ىَم٤مَل رؾُمقُل اهللِ ;5] ـِ اسم ـْ قمٙمرُم٦َم، قم ـُ طمٌٞم٥ٍم، قم َي٤م ملسو هيلع هللا ىلص: »[ صمٜم٤م قمٌُد اًمُ٘مدوِس سم

ضمِؾ ذم قمٚمِٛمِف، أؿمدُّ ُمَ  ٕمنَم إظْمقايِن شَمٜم٤مَصُحقا ذِم اًمِٕمٚمِؿ، وٓ يْٙمُتْؿ سمٕمُْمٙمْؿ سمٕمًْم٤م> وم٢منَّ ظمٞم٤مٟم٦َم اًمرَّ

ـِ ظمٞم٤مٟمتِِف ذم ُم٤مًمِفِ   .(4)شُم

ـِ أمِّ ؾمٚمٛم٦َم زوِج اًمٜمٌلِّ 62] ـْ َأسمِٞمِف، قم ـِ ـم٤موٍس قَم ـِ اسم صَمٜم٤م قَمٌُد اًمُ٘مدوِس، قم  ملسو هيلع هللا ىلص[ طَمدَّ

شُم١مُذوا َُمْقشم٤ميُمْؿ سم٤مًمَٕمقيِؾ، وٓ سم٤مًمتَّزيمٞم٦ِم، وٓ سمِت٠مظمػِم اًمقصٞم٦َِّم، ٓ ملسو هيلع هللا ىلص: »ىَم٤مًَم٧م: ىَم٤مَل رؾُمقُل اهللِ 

ٚمقا ىمْم٤مَء دَ   وقَمجِّ
ِ
قء ًُّ ٌُقا ُمقشم٤ميُمْؿ ضمػماَن اًم ٜمقا، وضمٜمِّ  .(5)شيٜمِِف، وإَذا طَمٗمرشُمْؿ، وم٠مقْمِٛمُ٘مقا، ومَتٙمَّ

ـْ جم٤مهٍد ذم ىَمقِل 63] ، قم ُم٤مينِّ ـْ َأيِب ه٤مؿمٍؿ اًمرُّ صَمٜم٤م أسُمق اًمّّم٤ٌمِح، قَم  ىت نتُّٱاهللِ شَمٕم٤ممَم:[ طَمدَّ

 .(6)ىَم٤مَل: ضم٤مَع وم٠مظمَذ ٟمقاًة َيُٚمقيُمٝم٤م ذم ومٞمفِ  ،[46]اًم٘مّمص: َّىثيث نث مث زث رث يت

                                                                                                                                                                          

 قمٌد أيب قمـ سمٕمْمٝمؿ ورومٕمف، اًمٞمٛملم قمـ شمًٚمٞمٛم٦م اًمًجدة  ذم ؾمٚمام ويذيمر قمـ أيب قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل وأيب إطمقص أهنام =

 . ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد إمم اًمرمحـ

ُمـ ، 58/639، واسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ، 3262، رىمؿ4/979، أظمرضمف سمٜمحقه> أسمق سمٙمر اًمِم٤مومٕمل ذم اًمٖمٞمالٟمٞم٤مت( 3)

، سمف. وأظمرضمف سمٜمحقه> أمحد ذم اعمًٜمد، قمـ ص٤مطم٥م اجلزء قم٤مُمر سمـ ؾمٞم٤مر، ـمرق قمـ أيب طمٗمص قمٛمر سمـ احلًـ اًم٘م٤ميض

ُمـ ، 4249، رىمؿ5/3823، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، 3859، رىمؿ4/378، واًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، :3:5، رىمؿ:5/55

 ـمرق قمـ اًمِمٕمٌل سمف.

قمـ ص٤مطم٥م اجلزء قم٤مُمر ، ُمـ ـمريؼ قمٛمر سمـ طمٗمص احلٚمٌل، ;373، رىمؿ9;4/3، أظمرضمف سمٜمحقه> مت٤مم اًمرازي ذم ومقائده( 4)

، قمكم إسم٤مرُمـ ـمريؼ أمحد سمـ ، ;4/36، سمف. وأظمرضمف اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي واًم٤ًمُمع، سمـ ؾمٞم٤مر

، 5;3/3، سمف. وأظمرضمف سمٜمحقه> أسمق اًم٘م٤مؾمؿ إصٌٝم٤مين ذم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م، قمـ ص٤مطم٥م اجلزء قم٤مُمر سمـ ؾمٞم٤مر

ُمـ ـمرق قمـ قمٌد اًم٘مدوس ، :52/:، واسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ، 9/598، واخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم شم٤مريخ سمٖمداد

وىم٤مل اًمٗمالس: أمجٕمقا قمغم ، قمٌد اًم٘مدوس ُمؽموك احلدي٨م : ومٞمف34/948، سمف. وىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم اجل٤مُمع اًمٙمٌػم، اًمٙمالقمل

سمف. ، قمـ قمٙمرُم٦م، ُمـ ـمريؼ أيب ؾمٕمد، 33923، رىمؿ33/492، شمرك طمديثف. وأظمرضمف سمٜمحقه: اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم

 سمف.، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ، ُمـ ـمريؼ اًمْمح٤مك، 42/;، وأظمرضمف سمٜمحقه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م

ذم وىم٤مل اسمـ اعمؼمد: ، 57:، رىمؿ5/375، ذم اًمتخري٩م اًمّمٖمػم واًمتحٌػم اًمٙمٌػممل أىمػ قمٚمٞمف. وًمٙمـ ذيمره اسمـ اعمؼمد ( 5)

 ومل يذيمر ًمف ؾمٜمدًا.، "ُمِمٞمخ٦م اجلقهري اًمّمٖمرى"> هق ُمـ "ُمـ ُمًٛمقع اًمٗمتٞم٤م سم٤مًمِم٤مماًمتخري٩م اًمّمٖمػم "

، قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ُمـ ـمرق، 83/55، واسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ، 779/;3، أظمرضمف سمٜمحقه> اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه( 6)

 .ُم٤م ؾم٠مل إٓ أيمٚم٦م ُمـ ـمٕم٤ممسمٚمٗمظ: ، قمـ جم٤مهد، ٚمٞم٨ماًمقمـ 
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ـْ قم٤مئِم٦َم ىَم٤مًَم٧م: 64] ـْ قُمروَة، قم ، قم هريِّ ـِ اًمزُّ ، قم ـُ قمٌِد اعمٚمِؽ إٟمّم٤مريُّ ُد سم صَمٜم٤م حُمٛمَّ [ طَمدَّ

َّٓ وىمْد أظمَذ صمقاَب قمٛمٚمِفِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ىَم٤مَل رؾُمقُل اهلِل  ـْ أطمٍد إ ـَ إٟمّم٤مِر> وم٢منَّ  ًمٞمَس ُم َّٓ َُم٤م يَم٤مَن ُم إ

 .(3)شصمقاهَبؿ قمغَم اهللِ شمٕم٤ممَم 

ـْ صَمريٍد قمغَم 65] ـِ اًمٌٍميِّ ىَم٤مَل: شَمداوًم٧ْم صحٗم٦ٌم ُم ـِ احلً ـُ طمٙمٞمٍؿ، قم صَمٜم٤م زيمِري٤م سم [ طَمدَّ

ـَ إٟمّم٤مِر يمٚمُّٝمْؿ َيُ٘مقُل: إمَم ومالٍن، أطمقُج إًمْٞمٝم٤م ُمٜم٤َّم، ومرضمَٕم٧ْم إمم إ  .(4)وًملِمَ قم٤مٟمِٞم٦ِم أهِؾ اًمٌٞم٧ِم ُم

ـِ اخلَٓم٤مِب، ىَم٤مَل: قَمٚمٞمُٙمْؿ سم٠مسمٙم٤مِر 66] ـْ قُمٛمَر سم ، قم ـِ ـِ احلً ـُ طمٙمٞمٍؿ، قم صَمٜم٤م زيمِرّي٤م سم [ طَمدَّ

َـّ أقمذُب أومقاًه٤م، وأٟمتُؼ أْرطم٤مًُم٤م  وم٢مهنَّ
ِ
٤مء  .(6). ىَم٤مَل قم٤مُمٌر: اًمٜمتقُق اًمٙمثػمُة اًمَقًمدِ (5)اًمٜمًِّ

ـْ ضم67] ، قم ـِ ـِ احَلً ـُ طَمٙمٞمٍؿ، قم ٤م سم صَمٜم٤م زيمِريَّ ٤ًٌم ومَ٘م٤مَل ًمُف [ طَمدَّ ُف شَمزوَج صمٞمِّ ـِ قَمٌِد اهللِ أٟمَّ ٤مسمِر سم

ٌَُٝم٤مملسو هيلع هللا ىلص: »اًمٜمٌلُّ  ٌَُؽ وشُمالقم ضم٧َم سمِٙمًرا شُمالقِم  .(7)شومٝمالَّ شَمزوَّ

ـْ أصح٤مِب رؾمقِل اهلِل 68] ـْ ؾمٌٕم٦ِم رهٍط ُم ـْ ـم٤موٍس، قم ـُ قمٌِد اعمٚمِؽ، قم ُد سم صَمٜم٤م حُمٛمَّ [ طَمدَّ

 .(8)شيُمؾِّ ُُمًٚمٍؿ َيٖمتًُؾ يقَم اجلُٛمٕم٦مِ طَمؼٌّ قمغَم »ملسو هيلع هللا ىلص: ىَم٤مًَمقا: ىَم٤مَل رؾُمقُل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

وىم٤مل: ومٞمف قمٌد اعمٚمؽ ُمؽموك ، 6/4243، واسمـ اًم٘مٞمناين ذم ذظمػمة احلٗم٤مظ، 9/574، أظمرضمف سمٜمحقه اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ( 3)

  قم٤مُمر سمـ ؾمٞم٤مر سمف.قمـ ص٤مطم٥م اجلزء ، قمـ قمٛمر سمـ طمٗمص احلٚمٌل، ;9/54، واًمًٞمقـمل ذم اجل٤مُمع اًمٙمػم، احلدي٨م

 مل أىمػ قمٚمٞمف.( 4)

قمـ ، قمـ اسمـ ضمري٩م، 32564، رىمؿ;8/37، وأظمرضمف سمٜمحقه ُمٓمقًٓ> قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف، مل أىمػ قمٚمٞمف هبذا اًمًٜمد (5)

وم٢مهنـ أـمٞم٥م ، أٟمٙمحقا اجلقاري إسمٙم٤مر: » ىم٤مل اسمـ ضمري٩م: وىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ، وىم٤مل:ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلقمـ ، ُمٙمحقل

 .شأرطم٤مُم٤موأومتح ، وأقمذب، أومقاه٤م

وىمٚمٕمف ، وزقمزقمتف، اًمٜمقن واًمت٤مء واًم٘م٤مف أصؾ يدل قمغم ضمذب رءىم٤مل اسمـ وم٤مرس: ، هذا اًم٘مقل شمٗمًػم ُمـ قم٤مُمر سمـ ؾمٞم٤مر( 6)

ُٝمؿْ  يم٠مهنؿ ٟمت٘مقا ُمٜمٝم٤م ٟمت٘م٤م. ىم٤مل:، أوٓده٤م. وهذا ىمٞم٤مس اًم٤ٌمب رَ ثُ واُمرأة ٟم٤مشمؼ: يمَ ...ُمـ أصٚمف  َوُأُمُّ
ِ
ـَ اًْمِٖمَذاء ًْ ْ حُيَْرُُمقا طُم     مَل

 ٟمتؼ(.، )7/5:9، ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م .َدطَمَ٘م٧ْم قَمَٚمْٞمَؽ سمِٜم٤َمشمٍِؼ ُِمْذيَم٤مرِ 

، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ُمٓمقًٓ ، 89;4، رىمؿ6/73، وأظمرضمف سمٜمحقه: اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ُمٓمقًٓ ، مل أىمػ قمٚمٞمف هبذا اًمًٜمد( 7)

، 8/83، ُمٓمقًٓ واًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف ، 3322، رىمؿ:;5/5، واًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف ُمٓمقًٓ ، 937، رىمؿ4/32:9

 .ملسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمٌل  ُمـ ـمرق قمـ ضم٤مسمر، ;543رىمؿ

واًمٌخ٤مري ذم ، 725:، رىمؿ:;36/3، وأمحد ذم اعمًٜمد، :;74، رىمؿ8;5/3، أظمرضمف سمٜمحقه> قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف( 8)

يقم م، قمغم يمؾ ُمًٚمؿ ذم يمؾ ؾمٌٕم٦م أي٤م"سمٚمٗمظ: ، ;6:، رىمؿ4/7:4، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمف، 8;:، رىمؿ4/7، صحٞمحف

 ."وضمًدهيٖمًؾ رأؾمف 
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لِّ 69] ـِ اًمٜمٌَّ ـِ قم٤ٌمٍس، قَم ـِ اسم ـِ ُِمٝمراَن، قم ـْ ُمْٞمٛمقِن سم ٤مئ٥ِم، قم ًَّ ـُ اًم ، ىَم٤مَل: ملسو هيلع هللا ىلص[ صمٜم٤م وُمراُت سم

ك قمِم٤مُء أظمرِة اًمٕمْتٛم٦َم، وىَم٤مَل:  َه٤م اًمَٕمتٛم٦َم ؿَمٞمٓم٤منٌ »هنك أن ُيًٛمَّ  .(3)شإٟمَّام ؾمامَّ

ـْ ُمٞمٛمقنِ :6] صَمٜم٤م وُمراٌت، قم ـِ قم٤ٌمٍس ىَم٤مَل ذِم ىمقِل اهللِ شمٕم٤ممَم:  [ طَمدَّ ـِ اسم ـِ ُِمٝمراَن، قم  خلُّسم

ـْ صمٛمِرِه ومحٚمِف [47]ؾمقرة إسمراهٞمؿ: َّيل ىل مل ، ىَم٤مَل: هَق ؿَمجُر ضمقِز اهلٜمِد، ٓ يٕمٓمُؾ ُم

 .(4)ذِم يُمؾِّ ؿمٝمرٍ 

ـِ طَمقؿَم٥ٍم، طمدَّ ;6] ـْ ؿَمٝمِر سم ـُ هبراَم، قم صَمٜم٤م قَمٌُد احلٛمٞمِد سم  أنَّ صَمٜمل أسُمق ُأُم٤مُم٦َم اًم٤ٌمِهكمُّ [ طَمدَّ

ٞمِف ُمَع »ىَم٤مَل:  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقَل اهللِ  ْٞمِف، َٟمزًم٧ْم ظَمٓمٞمئ٦ُم يمٗمَّ َؾ يمٗمَّ ًَ الَة، صُمؿَّ هم أيُّام َرضمٍؾ ىم٤مَم، َوهَق ُيريُد اًمّمَّ

ٞمِف ُمَع أوِل ىَمٓمرٍة، وم٢مَذا  ِل ىَمٓمرٍة، وم٢مَذا مَتْْمٛمَض، واؾمتٜمِْمَؼ، واؾمتٜمْثَر، ٟمزًم٧ْم ظَمٓمٞمئ٦ُم ًم٤ًمٟمِِف، ويمٗمَّ أوَّ

َؾ وضمَٝمُف، ٟمزًم٧ْم ظَمٓمٞمئ ًَ ِل ىَمٓمرٍة، وم٢مَذا همًَؾ َيديِف إمَم اعمروَم٘ملْمِ ورضمٚمْٞمِف هم ٦ُم ؾمٛمِٕمِف، وسمٍِمِه ُمَع أوَّ

ـْ يُمؾِّ ظَمٓمٞمئ٦ٍم يمٝمٞمئ٦ِم يقمَ  ـْ يُمؾِّ ذٟم٥ٍم هَق ًمُف وُِم ٌَلْمِ ؾَمِٚمَؿ ُم الِة  إمَم اًمٙمٕم ُف، وم٢مْن ىم٤مَم إمَم اًمّمَّ وًمدشْمُف ُأُمُّ

 .(5)شرومَٕمُف اهللُ هَب٤م َدرضم٦ًم، وإْن ىمٕمَد ىمٕمَد ؾَم٤معم٤ًِم

ـِ قُمٛمَر 72] ـْ قمٌِد اهلِل سم ـْ ٟم٤مومٍع، قم ، قم ـِ مح ـُ قمٌِد اًمرَّ صَمٜم٤م أسُمق قَمٛمٍرو اًمُ٘مررُّ قُمثامُن سم [ طَمدَّ

 .(6)وماَم َرأيُتُف ُيّمكمِّ ىمٌَؾ اًمٕمٞمِد، وٓ سَمٕمَدهُ  ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل: َرُمْ٘م٧ُم رؾمقَل اهللِ 

                                                           

واًمذهٌل ذم ، 9/355، واسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ، 6;79، رىمؿ7/4722، أظمرضمف سمٜمحقه> اسمـ اًم٘مٞمناين ذم ذظمػمة احلٗم٤مظ( 3)

سمف. وىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان قمـ ومرات: ىم٤مل ، ُمـ ـمريؼ ص٤مطم٥م اجلزء قم٤مُمر سمـ ؾمٞم٤مر، 5/563، ُمٞمزان آقمتدال

 اًمدراىمٓمٜمل وهمػمه: ُمؽموك.

سمف. وأظمرضمف ، ُمـ ـمريؼ ص٤مطم٥م اجلزء قم٤مُمر سمـ ؾمٞم٤مر، 36:، رىمؿ4/944، ذم اًمٓم٥م اًمٜمٌقي أظمرضمف سمٜمحقه> أسمق ٟمٕمٞمؿ( 4)

ٗمف، :59/:، سمٜمحقه> اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري ُمـ ، 7/47، واًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر، وٟمًٌف إمم اسمـ ُمردويف، ووٕمَّ

 سمف.، ـمرق قمـ ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران

، وقمٌد سمـ محٞمد ذم ُمًٜمده، ;3923، رىمؿ459/:4، ذم اعمًٜمد وأمحد، 6;4، رىمؿ;3/78ؿ، أظمرضمف سمٜمحقه ُمٓمقًٓ> ُمًٚم( 5)

، 482، رىمؿ:3/34، واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف، 369، رىمؿ3;/3، واًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف خمتٍما، :;4، رىمؿ3/345

ُمـ ـمرق قمـ أيب أُم٤مُم٦م قمـ قمٛمر سمـ قم٦ًٌم ، وىم٤مل: هذا إؾمٜم٤مد صم٤مسم٧م صحٞمح، ;59، رىمؿ3;3/3، واًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف

واًمٓمؼماين ذم ، 4:5، رىمؿ3/326، واسمـ ُم٤مضمف، 65، رىمؿ3/37، وأظمرضمف سمٜمحقه: اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمفملسو هيلع هللا ىلص. قمـ اًمٜمٌل

 ملسو هيلع هللا ىلص.ُمـ ـمرق قمـ قمٛمر سمـ قم٦ًٌم قمـ اًمٜمٌل، 8528، رىمؿ8/467ط، إوؾم

سمف. وأظمرضمف سمٜمحقه> قمٌد اًمرزاق ، ُمـ ـمريؼ ص٤مطم٥م اجلزء قم٤مُمر سمـ ؾمٞم٤مر، 8/496، أظمرضمف سمٜمحقه اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ( 6)

، واًمٗمري٤ميب ذم أطمٙم٤مم اًمٕمٞمديـ، 7964، رىمؿ:;3/6، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف، 7833، رىمؿ5/496، ُمّمٜمٗمفاًمرزاق ذم 
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ـْ ٟم٤مومعٍ 73] ، قم ـِ مح ـُ قمٌِد اًمرَّ صَمٜم٤م أسُمق قَمٛمٍرو اًمُ٘مررُّ قُمثامُن سم ـِ قُمٛمَر [ طَمدَّ ـْ قمٌِد اهلِل سم ، قم

َٓ َيٚمتِٗم٧ُم  ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل: يَم٤مَن َرؾمقُل اهلِل   .(3)َيٚمحُظ ذم َصالشمِِف، و

ـْ ظِمالٍس ىَم٤مَل: َرأي٧ُم 74] ، قم ـِ ؾمٕمٞمٍد ؿَم٤مُملٍّ ـْ قمٌِد اًمٕمزيِز سم صَمٜم٤م أسُمق اًمّّم٤ٌمِح، قم [ طَمدَّ

ـْ أصح٤مِب َرؾمقِل اهللِ  ـَ اًمَٞمامِن ص٤موَمَح رضُماًل ُِم ِر أْو يقَم إْوَحك، ومَ٘م٤مَل: يقَم اًمِٗمٓم ملسو هيلع هللا ىلصطُمذيٗم٦َم سم

ٌََّؾ اهلُل ُِمٜم٤َّم وُِمٜمَْؽ   .(4)شَم٘م

ـِ قمٌِد 75] ِف ؾم٤مملِ سم ـْ قمٛمِّ ـِ قُمٌٞمِد اهلِل، قم ـِ اًم٘م٤مؾمِؿ سم ِؾ، قم ـُ اعمتقيمِّ صَمٜم٤م أسُمق قم٘مٞمٍؾ حيَٞمك سم [ طَمدَّ

ـِ قُمٛمَر، ىَم٤مَل رؾُمقُل اهللِ  ـْ قمٌِد اهلِل سم َٓ »ملسو هيلع هللا ىلص: اهللِ، قم شَمنمسُمقا هَب٤م> وم٢منَّ  َٓ شَم٠ميمُٚمقا سمَِمامِئٚمُِٙمْؿ، و

 .(5)شاًمِمٞمٓم٤مَن َي٠ميُمُؾ سمِمامًمِِف، وَينمُب هَب٤م

ـْ ؾَمٚمٛم٦َم 76] ـِ َأيب رسمٞمٕم٦َم، قم ـِ إسمراهٞمَؿ سم ـْ ُُمقؾَمك سم ، قم ـُ ظم٤مًمٍد اعمْخزوُملُّ صَمٜم٤م قمٓم٤مُف سم [ طَمدَّ

الُة، وًمٞمَس قمكمَّ  ٞمِد، وحَتُي اًمّمَّ ـِ إيْمقِع ىَم٤مَل: ىُمٚم٧ُم ي٤م رؾمقَل اهللِ إينِّ أيمقُن ذم اًمّمَّ َّٓ ىَمٛمٞمٌص سم  إ

َّٓ ؿَمقيم٦مً »واطمٌد َأوم٠ُمصكمِّ ومٞمِف؟ ىَم٤مَل:  ُه قمٚمْٞمَؽ، َوًمْق ملْ دَمْد إ  .(6)شَٟمٕمْؿ، وِزرَّ

ـْ 77] ـِ َوٛمرَة، قم ـْ قم٤مصِؿ سم ، قم ـْ َأيِب إؾْمح٤مَق اهلَٛمداينِّ ٤مئ٥ِم، قَم ًَّ ـُ اًم صَمٜم٤م وُمراُت سم [ طَمدَّ

لِّ  ـِ اًمٜمٌَّ ، قَم ـْ يم٤مٟم٧ْم ومٞمِف َأرسمُع ظِم »ىَم٤مَل: ملسو هيلع هللا ىلصقمكمٍّ ـْ يم٤مٟم٧ْم قِمّمٛم٦ُم َُم ّم٤مٍل سُمٜمَل ًمُف سمْٞم٧ٌم ذِم اجلٜم٦ِم، َُم

                                                                                                                                                                          

، ُمقىمقوم٤ًم. وأظمرضمف سمٜمحقه ُمرومققم٤ًم> اًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف، قمـ اسمـ قمٛمر ، ُمـ ـمرق قمـ ٟم٤مومع، ;39، رىمؿ457=ص

 .وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، سمف، قمـ اسمـ قمٛمر ، ُمـ ـمريؼ أيب سمٙمر سمـ طمٗمص، :75، رىمؿ3/894

ُمـ ـمريؼ ص٤مطم٥م اجلزء قم٤مُمر سمـ ، 6;37/4، واسمـ طم٤ٌمن ذم اعمجروطملم، 8/496، أظمرضمف سمٜمحقه اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ( 3)

، ٓ جيقز آطمتج٤مج سمخؼمه، وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن قمـ قمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـ: ُمٜمٙمر، ؾمٞم٤مر قمـ قمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـ سمف

واًمؽمُمذي ، 46:8، رىمؿ5/352، قمـ قمٙمرُم٦م ُمرؾمالً وأظمرضمف سمٜمحقه أمحد ذم ُمًٜمده ، 99;، رىمؿ4/4:4اعمجروطمقن 

واسمـ طم٤ٌمن ذم ، 6:7، رىمؿ3/467، واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف، وىم٤مل هذا طمدي٨م همري٥م ،7:9، رىمؿ4/4:4، ذم ضم٤مُمٕمف

 واحلدي٨م صححف احل٤ميمؿ قمغم ذط اًمٌخ٤مري.، يمٚمٝمؿ قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمرومققًم٤م، ::44، رىمؿ8/88صحٞمحف 

 / قمـ أيب أُم٤مُم٦م وواصمٚم٦م سمـ إؾم٘مع.:4;، رىمؿ::4 ، صوأظمرضمف سمٜمحقه اًمٓمؼماين ذم اًمدقم٤مء، مل أىمػ قمٚمٞمف قمـ طمذيٗم٦م( 4)

سمف. وأظمرضمف سمٜمحقه اًمٌخ٤مري ذم ، ُمـ ـمريؼ ص٤مطم٥م اجلزء قم٤مُمر سمـ ؾمٞم٤مر، :;45/5، أظمرضمف اعمزي ذم هتذي٥م اًمٙمامل( 5)

 سمف. ، ُمـ ـمريؼ أسمق قم٘مٞمؾ حيٞمك، 957، رىمؿ9/387، اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم

ُمـ ، 854، رىمؿ3/392، وأسمق داود ذم ؾمٜمٜمف، ُمـ ـمريؼ اًمٕمٓم٤مف سمف، 987، رىمؿ4/92، اًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف أظمرضمف سمٜمحقه>( 6)

 سمف.ؿ، ـمريؼ ُمقؾمك سمـ إسمراهٞم
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، وإَذا أْذٟم٥َم اؾْمتٖمٗمَر، وإَذا  ُف ضمؾَّ وقمزَّ َّٓ اهللُ، وإَذا أص٤مسمْتُف ٟمِٕمٛم٦ٌم محَِد رسمَّ َٓ إًمَف إ أُمِرِه ؿَمٝم٤مدُة أْن 

 .(3)شأص٤مسمْتُف ُُمّمٞم٦ٌٌم اؾمؽمضَمعَ 

[78 ، ـِ اًمُ٘مررُّ مح ـُ قمٌِد اًمرَّ صَمٜم٤م قُمثامُن سم ـُ َأيب رسم٤مٍح، ؾَمٛمٕم٧ُم أسَم٤م ُهرْيَرة [ طَمدَّ صَمٜمِل قَمٓم٤مُء سم طمدَّ

ٌ ٤م»ملسو هيلع هللا ىلص :َيُ٘مقُل: ىَم٤مَل زم َرؾمقُل اهلِل  ٌ ٤م شَمزَدْد طُم  .(4)شَي٤م أسَم٤م ُهرْيَرة ُزْر هِم

ـِ قمٌِد 79]  ـُ أيِب ؾمٕمٞمٍد اعم٘مؼُميُّ ىَم٤مَل: َدظمٚم٧ُم قمغَم ضم٤مسمِر سم صَمٜم٤م أسُمق َُمٕمنٍم، صمٜم٤م ؾمٕمٞمُد سم [ طَمدَّ

وهَق ُيّمكمِّ ذِم صمقٍب واطمٍد وَم٘مٚم٧ُم: َي٤م أسَم٤م قمٌِد اهللِ َأشُمّمكمِّ ذِم صَمقٍب واطمٍد َوِرداُؤَك اهللِ إْٟمّم٤مريِّ 

ُف ًمٞمَس سمِف سم٠مٌس   .(5)َُمقوقٌع قمغَم ضِمداِر اعمًجِد! ىَم٤مَل: يمٞماَم َيرايِن أمْحُؼ ُِمثُٚمَؽ، إٟمَّ

ـْ َأيِب ُهرْيَرة ىَم٤مَل: َُمرَّ :7] ـْ ؾمٕمٞمٍد، قَم صَمٜم٤م أسُمق َُمٕمنٍم، قم ٌَُف  ملسو هيلع هللا ىلصسمرؾُمقِل اهللِ [ طَمدَّ رضُمٌؾ وم٠مقمج

٧َم سم٠ُممِّ ُِمٚمدٍم؟»ومَ٘م٤مَل ًمُف:  ملسو هيلع هللا ىلصِصحُتُف وضمَٚمُده، ومدقم٤مُه رؾمقُل اهللِ  ًْ  ُأمُّ شَُمَتك أطمً
ٍ
. ىَم٤مَل: وأيُّ رء

ك»ُِمٚمدٍم؟ ىَم٤مَل: ك؟ ىَم٤مَل: شاحلُٛمَّ  احلُٛمَّ
ٍ
. ىَم٤مَل: ُم٤م شؾمْخٜم٦ٌم شمٙمقُن سَملَم اجلٚمِد واًمِٕمٔم٤ممِ ». ىَم٤مَل وأيُّ رء

٧َم سم٤ِمًمُّمداِع؟»ٝمٌد. ىَم٤مَل: زم سمذًمَؽ قمَ  ًْ داُع؟ ىَم٤مَل: ىَم٤مَل وأيُّ  شومٛمَتك أطمً  اًمّمُّ
ٍ
رْضٌب َيٙمقُن »رء

ـْ ». ىَم٤مَل: ُم٤م زم سمذًمَؽ قَمٝمٌد. ومٚمامَّ وممَّ إقمرايبُّ ىَم٤مَل: شذم اًمّّمدهَملْمِ  ُه أْن َيٜمٔمَر إمَم رضُمٍؾ ُِم ـْ َهَّ َُم

 .(6)شأهِؾ اًمٜم٤ّمِر ومْٚمٞمٜمُٔمْر إًمٞمفِ 

اِر، ;7] ـْ ؾمٕمٞمٍد ىَم٤مَل: ىَم٤مَل أسُمق ُهرْيَرة: يُمٜم٧ُم حَمّمقًرا ُمَع قُمثامَن ذِم اًمدَّ صَمٜم٤م أسُمق َُمٕمنٍم، قم [ طَمدَّ

ُب، ىمْد ىمتُٚمقا ُِمٜم٤َّم رضُماًل. ىَم٤مَل: قَمزُم٧ُم  وَمُرُِمَل َرضمٌؾ ُمٜم٤َّم ومُ٘متَِؾ، ىمٚم٧ُم: ي٤م أُمػَم اعم١مُمٜملَم ـم٤مَب اًميَّ

                                                           

ُمـ ـمريؼ ، 6:، رىمؿ;35 ، صوأسمق أمحد احل٤ميمؿ اًمٙمٌػم ذم ومقائده، 328، رىمؿ3/56، أظمرضمف اًمِمجري ذم شمرشمٞم٥م إُم٤مزم( 3)

 وومرات سمـ اًم٤ًمئ٥م ُمؽموك. ، ص٤مطم٥م اجلزء قم٤مُمر سمـ ؾمٞم٤مر سمف

وأظمرضمف سمٜمحقه اًمٓمٞم٤مًمز ذم ، ُمـ ـمريؼ ص٤مطم٥م اجلزء قم٤مُمر سمـ ؾمٞم٤مر، 8/497، أظمرضمف سمٜمحقه اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ( 4)

، 537;، رىمؿ3;38/3واًمٌزار ذم ُمًٜمده ، 42;، رىمؿ84:/4، واحل٤مرث ذم ُمًٜمده، :487، رىمؿ:6/48، ُمًٜمده

 . ـمرق قمـ قمٓم٤مء قمـ أيب هريرةُمـ ، 3976، رىمؿ4/432ط، واًمٓمؼماين ذم إوؾم

، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، 574، رىمؿ2:/3، وأظمرضمف سمٜمحقه> اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، مل أىمػ قمٚمٞمف سمًٜمد ص٤مطم٥م اجلزء( 5)

 . ُمـ ـمرق قمـ ضم٤مسمر، :73، رىمؿ;3/58

 ُمـ ـمريؼ أيب ُمٕمنم سمف.، وأسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده، 9:2:، رىمؿ643/:، أظمرضمف سمٜمحقه> أمحد ذم ُمًٜمده( 6)
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َّٓ َرُمْٞم٧َم ؾَمٞمَٗمَؽ، وم٢مٟمَّام يُ  راُد ٟمٗمِز وؾَم٠َمىِمل اعم١مُمٜملَم اًمَٞمقَم سمٜمْٗمِز. ىَم٤مَل أسُمق ُهرْيَرَة: وَمرُمْٞم٧ُم قمٚمٞمَؽ إ

٤مقم٦مَ  ًَّ ـَ ُهَق طمتَّك اًم سمًٞمِٗمل وماَم َأْدِري أي
(3). 

ـِ َذيٍؼ وهْؿ 82] صَمٜم٤م أسُمق ُمٕمنٍم، صمٜم٤م ؾمٕمٞمٌد ىَم٤مَل: َُمرَّ أسمق ُهرْيَرَة سمداٍر ًمألظمٜمِس سم [ طَمدَّ

َقى. ىَم٤مًمَ  قا: اضمٚمْس ي٤م أسَم٤م ُهرْيَرَة وَمُٙمْؾ. ىَم٤مَل: َُم٤م شم٠ميُمٚمقَن؟ ىَم٤مًَمقا: اًمثَّريَد َي٠ميمٚمقَن اًمّثريَد واًمِمَّ

ـْ ظُمٌِز ؿَمٕمػٍم ملسو هيلع هللا ىلصواًمِّمَقى. ىَم٤مَل: ًم٘مْد ـمٕمٛمُتْؿ سمٕمَد َأيب اًم٘م٤مؾِمِؿ  ، واهللِ ُم٤م ؿَمٌَع ؿمٌٕمتلْمِ ذم يقٍم ُم

َٓ ، إْن يم٤مَن ًمَٞمُٛمرُّ سمِِف ِهالٌل صمؿَّ هالٌل صمؿَّ هالٌل ُم٤م طمتَّك حلَؼ سمرسمِِف  ـْ سمٞمقشمِِف ٟم٤مٌر و ُيقىمُد ذم سمٞم٧ٍم ُم

: اًمتَّٛمُر واعم٤مُء، ويم٤مَن هلْؿ  ـِ  يٕمٞمِمقَن ي٤م أسَم٤م ُهرْيَرَة؟ ىَم٤مَل: سم٤مٕؾْمقدي
ٍ
ٌٌْخ، ىَم٤مَل: وم٠ٌميِّ رء ظُمٌٌز وٓ ـم

، ىَم٤مَل: صُمؿَّ اٟمٍمَف أسُمق ُهرْيَرَة وملْ  ـٍ ـْ ًمٌ  ُِم
ٍ
ـَ إٟمّم٤مِر هلْؿ َُمٜم٤مئُح ُيرؾمٚمقَن إًمٞمٝمْؿ سمٌمء ضِمػماٌن ُم

 .(4)َي٠ميُمْؾ ؿمٞمًئ٤م

ـْ َأيِب ُهرْيَرَة، ىَم٤مَل رؾُمقُل اهلِل 83] ـْ َأسمِٞمِف، قَم ـُ َأيب ص٤مًمٍح، قَم صَمٜم٤م أسُمق َُمٕمنٍم، صمٜم٤م ؾُمٝمٞمُؾ سم [ طَمدَّ

ـْ ومِٞمِف، ملسو هيلع هللا ىلص: » َّٓ ظَمرضم٧ْم ُِم ـْ أٟمِٗمِف، وَُم٤م متْْمٛمَض إ َّٓ ظمرضَم٧ْم ظَمٓم٤مي٤مُه ُِم ٠َم قمٌٌد وم٤مؾمتٜمْثَر إ َُم٤م شَمقوَّ

 َّٓ َؾ وضمَٝمُف إ ًَ ـْ يِدِه وأـْمراِف أص٤مسمِِٕمِف، وٓ هم َّٓ ظمرضَم٧ْم ُِم ـْ وضمِٝمِف، وٓ هَمًَؾ يدْيِف إ ظَمرضم٧ْم ُم

ـْ ذٟمقسمِِف، صمؿَّ ُمَِمك إمَم  ـْ ِرضمٚمْٞمِف وأـمراِف أَٟم٤مُمٚمِِف طمتَّك خَيُرَج ُم َّٓ ظمرضَم٧ْم ُم َؾ رضمٚمْٞمِف إ ًَ وٓ هم

َّٓ يمت٥َم اهلُل ًمُف سمُٙمؾِّ ظُمٓمَقٍة طَمًٜم٦مً  ـْ َُم٤ًمضمِد اهلِل إ ٤مَل ؾُمٝمٞمٌؾ: ٓ أطمٗمُظ يمْؿ ىَم٤مَل ذم ىمَ ش. َُمًجٍد ُِم

 .(5)اًمِ٘مراءةِ 

                                                           

واحل٤مرث ، 3;5، رىمؿ3/376، وٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد ذم اًمٗمتـ، 58;4، رىمؿ4/5:8، سمٜمحقه ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمفأظمرضمف ( 3)

 ُمـ ـمريؼ أيب ُمٕمنم سمف.، 95/:3، واسمـ طمجر ذم اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م، 99;، رىمؿ;;:/4، ذم ُمًٜمده

ه خمتٍمًا> اًمٌخ٤مري ذم ُمـ ـمريؼ أيب ُمٕمنم سمف. وأظمرضمف سمٜمحق، 3/529، أظمرضمف سمٜمحقه اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى( 4)

ُمـ ـمرق قمـ ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي سمف. ، 7492، رىمؿ9/675، واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن، 7636، رىمؿ9/97، صحٞمحف

 .ُمـ ـمرق قمـ قم٤مئِم٦م ، 94;4، رىمؿ6/44:5ؿ، وأظمرضمف سمٜمحقه ُمًٚم

أسمٞمف قمـ أيب ُمـ ـمريؼ أيب ُمٕمنم قمـ ؾمٝمٞمؾ قمـ ، 2;4، رىمؿ;4/38، أظمرضمف سمٜمحقه> اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم قمٚمؾ احلدي٨م( 5)

، 4;35/5، وُمـ ـمري٘مف أظمرضمف: أمحد ذم ُمًٜمده، 53، رىمؿ3/54، خمتًٍما. وأظمرضمف سمٜمحقه> ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م، هريرة

 قمـ ؾمٝمؾ سمف.، 4، رىمؿ3/8، واًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف، 466، رىمؿ3/437، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، 242:رىمؿ
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ـْ َأيِب ُهريْ 84] ـْ ؾمٕمٞمٍد، قَم صَمٜم٤م أسُمق َُمٕمنٍم، قم إنَّ اهللَ حُي٥مُّ : »ملسو هيلع هللا ىلصَرَة، ىَم٤مَل رؾُمقُل اهللِ [ طَمدَّ

َٓ يتَث٤مءُب َأطمٌد ذِم  ُه، و اًمُٕمٓم٤مَس ويٙمرُه اًمتث٤مؤَب، وم٢مَذا أظمَذ أطمَديُمُؿ اًمتث٤مؤُب ذِم صالشمِِف، وَمٚمػُمدَّ

ٞمٓم٤مُن ذِم ومٞمفِ  َّٓ ىَمْرىمَر اًمِمَّ  .(3)شصالشمِِف، ومػموَمُع صقشَمُف، إ

ـْ َأيِب ُهرْيَرة ىَم٤مَل: يم٤مَن ًمِرؾمقِل اهللِ 85] ـْ ؾَمٕمٞمٍد، قَم صَمٜم٤م أسُمق َُمٕمنٍم، قم طَمّمػٌم  ملسو هيلع هللا ىلص[ طَمدَّ

ـَ اعمُ يٗمؽمؿُمُف سم٤مًمٜمٝم٤مِر، وم٢مَذا يم٤مَن اًمٚمٞمُؾ اطمتجَر طَم  ًٚمٛملَم جرشَمُف ذم اعمًجِد ومّمغمَّ ومٞمِف ومَجٕمَؾ رضم٤مٌل ُم

ـَ اًمٚمَّٞم٤مزِم وم٢مَذا ُهْؿ ىمد يَمثُروا ومَ٘م٤مَل:  ٤م اًمٜم٤ّمُس قَمٚمْٞمُٙمْؿ سماَم »ُيّمٚمُّقَن سمّمالشمِِف، وم٤مًمَتٗم٧َم ًَمٞمٚم٦ًم ُم َي٤م أهيُّ

ـَ إقْمامِل> وم٢منَّ اهللَ  . ويم٤مَن شٓ َيٛمؾُّ طمتَّك متٚمُّقا، وظمػُم إقمامِل َُم٤م داَم وإْن ىَمؾَّ  شُمٓمٞم٘مقَن ُم

َُم٤م »ه، يٕمٛمُٚمُف ُمرًة ويدقُمُف ُمرًة، صمؿَّ دظمَؾ اًمٌٞم٧َم ومَ٘م٤مَل:ٚمقِ اًل أصمٌَتُف وملْ يُ إَذا قَمٛمَؾ قمٛمَ  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقُل اهللِ 

َّٓ ظَمِمٞم٦َم أْن َيٜمزَل قمٚمٞمُٙمْؿ رٌء ٓ شُمٓمٞمُ٘مقَٟمفُ ُمٜمَٕمٜمِل أْن ُأصكّمَ  . صمؿَّ دظمَؾ سمٞمَتُف ومٚمْؿ ُيّمؾِّ سمٕمَد ش َه٤م ُهٜم٤م إ

 .(4)ذًمَؽ ذم ذًمَؽ اعمٙم٤منِ 

ـْ 86] صَمٜم٤م أسُمق َُمٕمنٍم، قم ـْ َأيب ُهرْيَرة ىَم٤مَل: ىُمٚمٜم٤م: ي٤م رؾمقَل اهللِ إٟمََّؽ [ طَمدَّ ، قَم ؾمٕمٞمٍد اعم٘مؼُميِّ

٤م»ٜم٤م. ىَم٤مَل: ًَمتٛمزُح ُمٕمَ  َّٓ طَم٘م  َٓ أىُمقُل إ  .(5)شإينِّ 

                                                           

واحلٛمٞمدي ذم ، 5544، رىمؿ;4/48، ُمّمٜمٗمفوقمٌد اًمرزاق ذم ، ;;97، رىمؿ35/63، أظمرضمف سمٜمحقه أمحد ذم ُمًٜمده( 3)

، ;6/:، ُمـ ـمرق قمـ ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي سمف. وأظمرضمف سمٜمحقه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، 7;33، رىمؿ3;4/4، ُمًٜمده

 ُمـ ـمرق قمـ ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي قمـ أسمٞمف قمـ أيب هريرة.، :724، رىمؿ6/528، وأسمق داود ذم ؾمٜمٜمف، 8445رىمؿ

ُمـ ـمريؼ أيب ُمٕمنم سمف. وأظمرج اًم٘مًؿ ، 394، رىمؿ3/685، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلذم أظمالق ، أظمرضمف سمٜمحقه أسمق اًمِمٞمخ إصٌٝم٤مين( 4)

ُمـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي سمف. وأظمرضمف اًمٌزار ذم ُمًٜمده ، 3526، رىمؿ4/476، إول ُمٜمف: اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمًٜمد اًمِمٝم٤مب

خمتٍمًا> أمحد وأظمرضمف ، هريرة أيب قمـ، أسمٞمف قمـ، ؾمٕمٞمد أيب سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ُمـ ـمرق، 665:، رىمؿ37/356، خمتًٍما

. وأظمرج ُمـ ـمرق قمـ أيب هريرة، 6462، رىمؿ7/536، واسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف، 822:، رىمؿ36/476، ذم ُمًٜمده

، 4/996، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، 88;3، رىمؿ:5/5، > اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف"وم٤ميمٚمٗمقا ُمـ اًمٕمٛمؾ ُم٤م شمٓمٞم٘مقن"ىمقًمف: 

قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل ، 65، رىمؿ3/39، ا. وأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف خمتًٍم ُمـ ـمرق قمـ أيب هريرة، 3325رىمؿ

 قمٜمٝم٤م.

واًمؽمُمذي ذم ، 487، رىمؿ324، صواًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد، 6:3:، رىمؿ36/3:7، أظمرج ٟمحقه أمحد ذم ُمًٜمده( 5)

ُمـ ـمرق ، 43395، رىمؿ32/642، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى، وىم٤مل طمدي٨م طمًـ، 2;;3، رىمؿ6/579، ضم٤مُمٕمف

 قمـ ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي سمف. 
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ـْ َأيب ُهرْيَرةَ 87] ـْ َأسمِٞمِف، قَم ـِ ؾمٕمٞمٍد، قَم ـْ قمٌِد اهللِ سم ـُ َأيب إؾْمقِد، قم صَمٜم٤م َُمٜمّمقُر سم ، ىَم٤مَل [ طَمدَّ

٤ميُمْؿ وَهِذِه اًمٜمُّذوَر وم٢منَّ اهللَ ضمؾَّ وقمزَّ ٓ ُيٜمِٕمُؿ ٟمٕمٛم٦ًم سم٤مًمرُّ »ملسو هيلع هللا ىلص: رؾُمقُل اهللِ  ؿم٤م، إٟمَّام هَق رٌء إيَّ

ٌَخٞمؾِ  ـَ اًم  . (3)شيًتخِرضُمُف ُم

٤ٌّمٍس 88] ـِ قم ـِ اسم َحك، قم ـْ َأيب اًمْمُّ ـِ إقمٛمِش، قَم ـُ أيب إؾمقِد، قم صَمٜم٤م َُمٜمّمقُر سم [ طَمدَّ

الِة سمٛمٜمزًم٦ِم اًمٙمَ   .(4)المِ ىَم٤مَل: اًمٜمَّٗمُخ ذِم اًمّمَّ

ـْ َأيب ُهرْيَرة ىَم٤مَل: هنَك اًمٜمٌلُّ 89] ، قَم ـْ ؾمٕمٞمٍد اعم٘مؼُميِّ صَمٜم٤م أسُمق ُمَٕمنٍم، قم ـْ ِصٞم٤مِم  ملسو هيلع هللا ىلص[ طَمدَّ قم

َّٓ أْن يّمقَم يقًُم٤م ىمٌَٚمُف أْو يقًُم٤م سمٕمَدهُ  يقِم اجلُٛمٕم٦ِم إ
(5). 

ـْ َأيب ُهرْيَرةَ :8] ، قَم ـْ ؾمٕمٞمٍد اعم٘مؼُميِّ ، قم صَمٜم٤م أسُمق ُمٕمنَمٍ اقمَٚمُٛمقا أنَّ »ملسو هيلع هللا ىلص: ٌلُّ ، ىَم٤مَل اًمٜمَّ [ طَمدَّ

َٓ ُيٜمجٞمِف قمَٛمُٚمفُ  َٓ أٟم٧َم َي٤م رؾُمقَل اهللِ. ىَم٤مَل:  شأطمًدا  َديِن اهللُ ُِمٜمُف سمَرمح٦ٍم، »ىَم٤مًَمقا: و َّٓ أْن يتٖمٛمَّ وٓ أَٟم٤م إِ

ٌُْٚمٖمقا ـَ اًمدًم٩ِم، اًمَ٘مّمُد سم٤مًمَ٘مّمِد شم ـِ اهمُدوا، أْو ُروطُمقا، وطمظٌّ ُم  .(6)شوًمٙم

ـْ ;8] صَمٜم٤م أسُمق َُمٕمنٍم، قم ـِ ؾمٕمٍد> ىمقًُمُف  [ طَمدَّ ]اًمٜم٤مزقم٤مت: َّاك يقُّٱ: ُذطمٌٞمَؾ سم

 .(7)، ىَم٤مَل: أفمٚمَؿ ًمْٞمَٚمٝم٤م[;4

 

                                                           

ُمـ ـمرق قمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد سمف. وأظمرضمف سمٜمحقه ، 34653، رىمؿ6;/5، أظمرضمف سمٜمحقه> اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف( 3)

 . ُمـ ـمرق قمـ أيب هريرة، 3862، رىمؿ5/3483، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، ;882، رىمؿ347/:، اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف

ُمـ ـمرق ، 8764، رىمؿ4/89، ُمّمٜمٗمفواسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ، :523، رىمؿ;:4/3، أظمرضمف سمٜمحقه قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف( 4)

 قمـ إقمٛمش سمف.

، ُمـ ـمريؼ أيب ُمٕمنم سمف. وأظمرضمف سمٜمحقه> أمحد ذم ُمًٜمده، 9:27، رىمؿ6/4:2، أظمرضمف سمٜمحقه قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف( 5)

، 4379، رىمؿ4/3254، واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف، 7:;3، رىمؿ5/64، واًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، 95:4، رىمؿ8;9/3

 . ُمـ ـمرق قمـ أيب هريرة

ُمـ ـمريؼ أيب ُمٕمنم سمف. وأظمرضمف سمٜمحقه> أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز ذم ، 4574، رىمؿ544، صأظمرضمف سمٜمحقه أمحد ذم اًمزهد( 6)

، ;5;32، رىمؿ:38/76، وأمحد ذم ُمًٜمده، 4994، رىمؿ629، صواسمـ اجلٕمد ذم ُمًٜمده، 4663، رىمؿ6:/6، ُمًٜمده

 اعم٘مؼمي سمف. ُمـ ـمريؼ اسمـ أيب ذئ٥م قمـ ؾمٕمٞمد، 8685، رىمؿ:;/:، واًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف

 قمـ ُمٕمٛمر قمـ ىمت٤مدة ُمثٚمف.، 2;56، رىمؿ3;5/5، وأظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم شمٗمًػمه، مل أىمػ قمٚمٞمف قمـ ذطمٌٞمؾ( 7)
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ـْ َأيب ُهرْيَرَة، ىَم٤مَل رؾُمقُل اهللِ 92] ـْ ؾمٕمٞمٍد، قَم صَمٜم٤م أسُمق َُمٕمنٍم، قم وا، وَم٢منَّ هَت٤مدَ ملسو هيلع هللا ىلص: »[ طَمدَّ

ـِ  َٓ حتِ٘مَرنَّ ضم٤مرٌة وًمْق سمِمؼِّ ومِرؾم دِر، و  .(3)شؿم٤مةٍ  اهلَدي٦َم شُمْذه٥ُم وهمَر اًمّمَّ

صَمٜم٤م أسُمق َُمٕمنٍم،93] ـِ يمٕم٥ٍم ذم ىمقًمِف [ طَمدَّ ِد سم ـْ حُمٛمَّ ُّ: قم ٱلَۡبۡحرِفَٱۡضرِۡب فِي َطرِيٗقا لَُهۡم
 .(4)، ىَم٤مَل: ٓ ـملَِم ومٞمِف، وٓ ُم٤مءً [99]ـمف: َّيَبَٗسا

ـِ يَمٕم٥ٍم ذم ىمقًمِِف 94] ِد سم ـْ حُمٛمَّ صَمٜم٤م أسُمق َُمٕمنٍم، قم ]إٟمٕم٤مم: َّجيحي يه ىه مهُّ: [ طَمدَّ

ٌد : َل ، ىَم٤م[;3 ـْ سمَٚمَٖمُف اًم٘مرآُن، وم٘مْد سمٚمََّٖمُف حُمٛمَّ  .(5)ملسو هيلع هللا ىلصُم

ـْ قَم٤مِئِم٦َم ىَم٤مًَم٧م: ىَم٤مَل رؾُمقُل اهلِل 95] ـْ َأسمِٞمِف، قَم ـِ قُمروَة، قَم ـْ هِم٤مِم سم صَمٜم٤م أسُمق َُمٕمنٍم، قم [ طَمدَّ

ُف أهٜم٠مُ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٤م> وم٢مٟمَّ ًً قُه هنْ ًُ ـْ َصٜمٞمِع إقم٤مضمِؿ، اهْن ٙملِم، وم٢منَّ َذًمَؽ ُم ًِّ ، ٓ شَم٘مٓمُٕمقا اًمٚمَّحَؿ سم٤مًم

 .(6)شوأُمرأُ 

ـِ اعمًّٞم٥ِم ىَم٤مَل: 96] ـْ ؾمٕمٞمِد سم ـِ طَمرُمٚم٦َم، قم ـِ سم مح ـْ قمٌِد اًمرَّ ـُ ظم٤مًمٍِد، قم صَمٜم٤م اًمَٕمٓم٤َّمُف سم [ طَمدَّ

ـِ اهلِل  ُف ذِم دي  .(7)ُر ذِم ظمٚمِ٘مفِ ، واًمتَّٗمٙمّ أوْمْمُؾ اًمَٕم٤ٌمدِة اًمتٗم٘مُّ

ـُ ظم٤مًمٍد، 97] صَمٜمل أظمل قمٌُد اهللِ سم ـُ ظم٤مًمٍد، طمدَّ صَمٜم٤م اًمَٕمٓم٤مُف سم ـِ َأيب [ طَمدَّ ـِ سم مح ـْ قمٌِد اًمرَّ قم

ـِ قمٗم٤مَن وَمقضمَديِن قُمثامُن وىمدِ  ـِ قُمثامَن سم اوَٓمجَع، ِرداؤُه  قَمٛمرَة ىَم٤مَل: يمٜم٧ُم َأؿمٝمُد اًمَٕمتٛم٦َم ذم زُم

٤ًٌم ُمٜمُف، ومَ٘م٤مَل:  حت٧َم َرأؾِمِف َيٜمتٔمُر أْن يثقَر اًمٜم٤مُس إمَم اعمًجِد وَمُٞمّمغمِّ هبْؿ، وَمًِٛمَع صقَت وـْمِئل ىمري

ـْ هَذا؟ ىُمٚم٧ُم: أٟم ـَ َأظِمل، أًمَؽ طم٤مضَم٦ٌم؟ ىَم٤مَل: ىمٚم٧ُم: ُم ـُ َأيب قَمٛمرَة. ىَم٤مَل: ُم٤مًمَؽ َي٤م اسم ـِ سم مح ٤م قمٌُد اًمرَّ

                                                           

واًمؽمُمذي ، 4675، رىمؿ7;/6، واًمٓمٞم٤مًمز ذم ُمًٜمده، / خمتًٍما472;، رىمؿ37/363، أظمرضمف سمٜمحقه> أمحد ذم ُمًٜمده( 3)

 ُمـ ـمريؼ أيب ُمٕمنم سمف.، 4352، رىمؿ6/663، ذم ضم٤مُمٕمف

قمـ أيب ُمٕمنم قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م. وأظمرضمف: اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم ، 3648، رىمؿ:8/48، أظمرضمف ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف (4)

، وقمٌد سمـ محٞمد، 565/:3، قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م. وأظمرضمف سمٜمحقه: اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه، 356:8، رىمؿ;9/464، شمٗمًػمه

 .2;7/7، اًمدر اعمٜمثقر ًمٚمًٞمقـمل، "ي٤ًًٌم أي ي٤مسم٤ًم"سمٚمٗمظ: ، واسمـ اعمٜمذر واسمـ أيب طم٤مشمؿ قمـ جم٤مهد

 ،:7;;4، رىمؿ8/342، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف، قمـ أيب ُمٕمنم سمف، 92:، رىمؿ7/9، أظمرضمف ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف( 5)

 قمـ ويمٞمع قمـ ُمقؾمك سمـ قمٌٞمدة قمـ حمٛمد يمٕم٥م.

ُمـ ـمرق قمـ أيب  ،36848، رىمؿ9/678، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى، :599، رىمؿ9;7/7، أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف( 6)

 ُمٕمنم سمف.

 قمـ اسمـ قمٛمر ُمرومققًم٤م.، 486;، رىمؿ329/;ط، وأظمرج ضمزءه إول اًمٓمؼماين ذم إوؾم، مل أىمػ قمٚمٞمف قمـ اسمـ اعمًٞم٥م( 7)
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٤م يُمٜم٤م ُٟمحّدُث أنَّ  ـَ أظِمل، إٟمَّ الَة. ىَم٤مَل: َأطمًٜم٧َم َي٤م اسم ٓ َي٤م َأُمػَم اعم١مُِمٜملَم، َوًمٙمٜمِّل ضِمئ٧ُم َأطمُي اًمّمَّ

ـْ ىمٞم٤مِم ٟمّمِػ ًَمٞمٚم٦ٍم، َوؿُمٝمقدُ  ـْ ىمٞم٤مِم ًَمٞمٚم٦مٍ  ؿُمٝمقَد اًمَٕمتٛم٦ِم ظَمػٌم ُِم ٌِح ظَمػٌم ُِم  .(3)اًمّمُّ

لُّ 98] ـِ قُمٛمَر ىَم٤مَل: هَنك اًمٜمٌَّ ـِ اسم صَمٜم٤م أسُمق َُمٕمنٍم، صمٜم٤م ٟم٤مومٌِع، قم ـِ اًمَ٘مَزع ملسو هيلع هللا ىلص[ طَمدَّ  .(4)قم

ـِ َأيب اجَلٕمِد ىَم٤مَل: يم٤مُٟمقا 99] ـْ ؾم٤مملِ سم ـُ َأيب إؾْمقِد، صمٜم٤م طُمّملٌم، قم صَمٜم٤م َُمٜمّمقُر سم [ طَمدَّ

قاَك ًمِٚمّم٤مئِؿ  ًِّ ـْ آظمِر اًمٜمَّٝم٤مِر، واعمْْمَٛمْم٦مَ َيٙمرهقَن اًم  .(5)ُِم

ـِ قمٌِد :9] ـْ قُمٌٞمِد اهللِ سم ، قم هريِّ ـِ اًمزُّ ، قم ـُ َأرىمَؿ َأسمق ُُمٕم٤مٍذ إْٟمّم٤مريُّ صَمٜم٤م ؾُمٚمٞمامُن سم [ طَمدَّ

٤ٌَّمٍس ىَم٤مَل: رأْي٧ُم رؾمقَل اهلِل  ـِ قم ـِ اسم ٠َم، َوُمًَح َرأؾَمُف سمٌَِٚمِؾ يدْيفِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ، قم  .(6)شَمقوَّ

صَمٜم٤م ;9] ـِ قُمٛمَر أنَّ رؾمقَل اهلِل [ طَمدَّ ـِ اسم يم٤مَن ُيّمكمِّ ريمٕمتلْمِ ىَمٌَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصوُمٚمٞمٌح، قَمـ ٟم٤مومٍع، قم

، وريْمٕمتلِم سمٕمَد اجلُٛمٕم٦ِم، 
ِ
اًمٔمُّٝمِر وريمٕمتلْمِ سمٕمَده٤م، َوريمٕمتلْمِ سمٕمَد اعمْٖمرِب، وريمَٕمتلِم سمٕمَد اًمِٕمِم٤مء

٤م اعمٖمرُب، واًمٕمِم٤مُء، واجلُٛمٕم٦ُم ذِم سمٞمتِفِ  وأُمَّ
(7). 

صَمٜم٤م قمٓم٤مُف 2:] ـِ [ طَمدَّ ـِ طَمرَُمَٚم٦َم ىَم٤مَل: ظَمرضم٧ُم ُمَع ؾمٕمٞمِد سم ـِ سم مح ـْ قمٌِد اًمرَّ ـُ ظم٤مًمٍد، قم سم

اَك، صمؿَّ ىَم٤مَل: هَٙمَذا يم٤مَن َرؾمقُل اهلِل   ملسو هيلع هللا ىلصاعمًُٞم٥ِم وم٤مؾمت٘مٌَؾ اهِلالَل ومَ٘م٤مَل: آُمٜم٧ُم سم٤مًمَِّذي ظَمٚمَ٘مَؽ ومًقَّ

 .(8)َيُ٘مقُل 

                                                           

ُمـ ـمريؼ قمٌد اًمقاطمد سمـ زي٤مد قمـ قمثامن سمـ طمٙمٞمؿ قمـ قمٌد  ،878، رىمؿ3/676، أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف خمتًٍما( 3)

 .:442، رىمؿ;:5/4، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى، اًمرمحـ سمـ أيب قمٛمرة قمـ قمثامن ُمرومققًم٤م

ًٓ ، ُمـ ـمرق قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر سمف ،6695، رىمؿ6/495، أظمرضمف أمحد( 4) ، 9/385، واًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ُمٓمق

 يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر.، 4342، رىمؿ5/3897ؿ، وُمًٚم، 42;7رىمؿ

، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف، 7;96، رىمؿ6/425، وأظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف، 7;/5، ذيمره اًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف( 5)

 يمالمه٤م قمـ جم٤مهد ُم٘مٓمققًم٤م.، 383;، رىمؿ7;4/4

، وأسمق اًمِمٞمخ ذم ذيمر إىمران، ُمؽموكوىم٤مل: ؾمٚمٞمامن سمـ أرىمؿ ، :5:، رىمؿ3/692، أظمرضمف سمٜمحقه> اًمٌٞمٝم٘مل ذم اخلالومٞم٤مت( 6)

 / ُمـ ـمرق قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ أرىمؿ سمف.667، رىمؿ;33 ص

يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ أيقب قمـ ، 33:2، رىمؿ:4/7، واًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، 6728، رىمؿ6/4:9، أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده( 7)

 قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر سمف.

ُمـ ـمرق قمـ ، 748، رىمؿ576، صداود ذم اعمراؾمٞمؾوأسمق ، :94;، رىمؿ4/564، أظمرضمف سمٜمحقه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف( 8)

ُمـ ـمريؼ رضمؾ قمـ اسمـ ، )9573، رىمؿ:6/38، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ طمرُمٚم٦م سمف. وأظمرضمف سمٜمحقه قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف

 قمـ ىمت٤مدة سمالهًم٤م.، 4;72، رىمؿ6/546، وأظمرضمف سمٜمحقه سمزي٤مدة> أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف( اعمًٞم٥م
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ـْ َأيب3:] ، قَم ـْ محزَة اًمٜمَِّّمٞمٌلِّ ـُ صم٤مسم٧ٍم، قم صَمٜم٤م قمكمُّ سم سمػِم،  [ طَمدَّ ـْ ضم٤مسمٍر، ىَم٤مَل رؾُمقُل اهلِل اًمزُّ قم

ـَ اجلُذامِ : »ملسو هيلع هللا ىلص ٕمِر ذم إْٟمِػ َأُم٤مٌن ُم ٧ٌُْم اًمِمَّ  .(3)شَٟم

ـْ طمٗمّم٦َم زوِج اًمٜمٌَّلِّ 4:] صَمٜم٤م وُمٚمٞمٌح، قَمـ ٟم٤مومٍع، قم يم٤مَن ُيّمكمِّ  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رؾمقَل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلص[ طَمدَّ

 .(4) َيٚم٩ُِم قمٚمٞمِف َأطمدٌ ريمٕمتلِم ظَمٗمٞمٗمتلِم ذم سمٞمتِِف طمتَّك َيٓمُٚمَع اًمْٗمجُر، ويم٤مٟم٧ْم ؾم٤مقم٦ًم ٓ

ـَ إسْمداِل، صمٜم٤م 5:] ـِ ُُمٕم٤موي٦َم احِلٛميِصُّ ويم٤مَن ُيَ٘م٤مُل: إّٟمُف ُم ـُ اعمُخت٤مِر سم ـِ سم مح صَمٜم٤م قَمٌُد اًمرَّ [ طَمدَّ

لَّ  : أشمٞم٧ُم اًمٜمٌَّ ـِ قم٤مصٍؿ اًمتَّٛمٞمٛملِّ ـْ ىمٞمِس سم ، قم ٌٍَميِّ ـِ اًم ـِ احلً ٍد اجلَّم٤مُص، قم ومٚمامَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَأسمق حُمٛمَّ

ين ش. َهذا ؾمٞمُِّد أهِؾ اًمقسمرِ »ُل: دٟمقُت ؾمِٛمٕمُتف َيُ٘مق ٧ُم وم٘مْٚم٧َم: ي٤م رؾُمقَل اهلِل، أظمؼِمْ ًْ ٚمَّٛم٧ُم ومجٚم ًَ وم

ـْ قمٞم٤مٍل إذا يمُثروا، أْو وٞمٍػ   اعم٤مِل اًمِذي ٓ شَمٌِٕم٦َم قمكمَّ ومٞمِف ُِم
ـِ : ملسو هيلع هللا ىلصو٤موَمٜمِل. ومَ٘م٤مَل رؾُمقُل اهللِ  قم

صح» ِٕ تقَن، َوويٌؾ  ًِّ ـَ اإلسمِؾ، واًمَٙمثػُم اًم ـْ َأقمَٓمك ذم ٟمِٕمَؿ اعم٤مُل إرسمٕمقَن ُِم َّٓ ُم ٤مِب اعمئلِم إ

ىَم٤مَل: ش. رؾمٚمِٝم٤م، وٟمجدهِت٤م، وَأـمرَق ومْحَٚمٝم٤م، وأوم٘مَر فَمٝمَره٤م وَٟمحَر ؾمٛمٞمٜمَٝم٤م وم٠مـْمٕمَؿ اًم٘م٤مٟمَع واعمُٕمؽمَّ 

ـْ يمْثر ـَ هذِه إظمالَق وأمجَٚمَٝم٤م! إٟمُف ٓ حيؾُّ سم٤مًمقاِدي اًمِذي أٟم٤م ومٞمِف ُم ِة ىمٚم٧ُم: ي٤م رؾمقَل اهللِ ُم٤م أطمً

ىَم٤مَل: ىُمٚم٧ُم: شَمٖمُدو اإلسمُؾ ويٖمُدوا اًمٜم٤مُس، ش وَمٙمٞمَػ شَمّمٜمُع سم٤مًمٖم٤مدي٦ِم؟: »ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ  إسمكِم. ومَ٘م٤مَل رؾُمقُل 

ـْ أظمَذ سمرأِس سمٕمػٍم ذه٥َم سمِف. ىَم٤مَل:  ىَم٤مَل: ىُمٚم٧ُم: أْي ٓ ومْ٘مَر طمتَّك ش. ومٙمْٞمَػ شَمّمٜمُع ذم اإلوْم٘م٤مِر؟»ومٛم

َع، اًمٌٙمَر واًمٜم٤مَب اعمدسمَر، ىَم٤مَل:  ٤مَل: ىُمٚم٧ُم: واهلِل إينِّ َُٕمٜمُح طمتَّك ىمَ ش. ومٙمٞمَػ شَمّمٜمُع ذم اعمِٜمح٦ِم؟»اًميَّ

ـْ ُم٤مًمَِؽ »ىَم٤مَل: ىُمٚم٧ُم: سمغَم، ُم٤مزِم. ىَم٤مَل: ش وماَمًُمَؽ أطم٥مُّ إًمٞمَؽ أْم ُم٤مُل ُمقاًمٞمَؽ؟»اعم٤ِمئ٦َم. ىَم٤مَل:  وماَم ًمَؽ ُِم

َّٓ ُم٤م أيمْٚم٧َم وم٠مومٜمْٞم٧َم، أْو ًم٧ًٌَِم وم٠مسْمٚمٞم٧َم، أْو أقمٓمٞم٧َم وم٠مُمْْمٞم٧َم، وُم٤م سمِ٘مَل ومِٚمٛمقاًمٞمَؽ  ىَم٤مَل: ش. إ

: ومٗمٕمَؾ، ومٚمامَّ ش. ٟمٕمؿْ »: اعمقازم! ىَم٤مَل: ىُمٚم٧ُم  ـُ َـّ قمدَده٤م. ىَم٤مَل احلً ىَم٤مَل: ىُمٚم٧ُم: واهللِ إَذْن ٕىِمٚمَّ

                                                           

وأظمرضمف سمٜمحقه> أسمق يٕمغم ذم ، سمف، ُمـ ـمريؼ ص٤مطم٥م اجلزء قم٤مُمر سمـ ؾمٞم٤مر، 5/484، أظمرضمف سمٜمحقه اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ( 3)

، :3/42ط، واًمٓمؼماين ذم إوؾم، 538، رىمؿ3/3:3، واسمـ إقمرايب ذم ُمٕمجٛمف، :658، رىمؿ9/554، ُمًٜمده

، يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أسمٞمف قمـ قم٤مئِم٦م ُمرومققًم٤م، 527، رىمؿ:3/58، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم اًمٓم٥م اًمٜمٌقي، 894رىمؿ

 : هذا طمدي٨م سم٤مـمؾ.5/354، ىم٤مل قمٜمف اسمـ ُمٕملم ذم شم٤مرخيف، وروي قمـ أٟمس وجم٤مهد

، واًمدارُمل ذم ؾمٜمٜمف، 9;33، رىمؿ;:3/7، واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف، 48653، رىمؿ66/52، أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده( 4)

ُمـ ـمرق قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر قمـ ، وصححف، 655، رىمؿ:;4/4، واًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف، 36:7، رىمؿ27;/4

 طمٗمّم٦م.
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طمَيشْمُف اًمقوم٤مُة ىَم٤مَل: ي٤م سمٜملَّ اؾمٛمُٕمقا ُمٜمِّل وم٢مٟمَُّٙمْؿ ٓ دَمدوَن أطمًدا أٟمّمَح ًَمُٙمْؿ ُمٜمِّل، إَذا أٟم٤م ُِم٧مُّ 

ُدوا صٖم٤مَريُمْؿ، ُدوا يم٤ٌِمَريمْؿ، وٓ شمًقِّ قِّ ًَ وَمَٞمًتْجٝمَؾ اًمٜم٤مُس أطمالَُمٙمْؿ، وهتقُٟمقا قمٚمْٞمٝمْؿ، وقمٚمٞمُٙمْؿ  وم

٤م آظمُر يم٥ًِم  ـِ اًمٚمَّئٞمِؿ، وإّي٤ميُمؿ واعم٠ًمًم٦َم، وم٢مهنَّ سم٤مؾمتّمالِح اعم٤مِل، وم٢مٟمَُّف ُمٜمٌٝم٦ٌم ًمٚمٙمريِؿ، وُيًتٖمٜمَك سمِف قم

٤ميمْؿ واًمٜمِّٞم٤مطم٦َم وم٢مينِّ ؾَمِٛمٕم٧ُم رؾمقَل  ٌَُف، وإيَّ َّٓ شمرَك يمً ، ملْ َي٠ًمْل أطمٌد ىمطُّ إ
ِ
يٜمَْٝمك قمٜمَْٝم٤م،  ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ  اعمرء

وإَذا أٟم٤م ُِم٧مُّ وم٤مدومِٜمقيِن ذم صمِٞم٤ميب َهِذِه اًمتِل يمٜم٧ُم ُأصكمِّ ومٞمٝم٤م، وأْذيمُر اهلَل ومٞمٝم٤م، وادومِٜمقين ذم ُمقوٍع ٓ 

ـِ وائٍؾ مَخ٤مؿم٤مٌت ذم اجل٤مهٚمٞم٦ِم، وم٠مظم٤مُف أْن ُيْدظِمٚمقَه٤م  يٕمٚمُؿ يب أطمٌد> وم٢مٟمَُّف يم٤مٟم٧ْم سمٞمٜمٜم٤َم وسَملَم سمٙمِر سم

: يم٤مَن ٟم٤مِصًح٤م ذم طمٞم٤مشمِِف ٟم٤مِصًح٤م ذم مم٤مشمِفِ قمٚمْٞمُٙمْؿ ذم اإلؾْم  ـُ ًَ الِم ومٞمْٗمتِٜمقا قمٚمْٞمٙمْؿ ديٜمَٙمْؿ. ىَم٤مَل احل
(3). 

ـْ ؾمٚمامَن اًمٗم٤مردِّ ىَم٤مَل: ًمْق سم٤مَت 6:] ـْ َأسمِٞمِف، قم ـْ قمٌِد اًمٕمزيِز، قَم ٤ٌَّمِح، قم صَمٜم٤م أسُمق اًمّّم [ طَمدَّ

َيتٚمق اًمُ٘مرآَن ًمٙم٤مَن اًمت٤َّمزم ًمِٚمُ٘مرآِن أقمٔمَٛمُٝمام  ٤م حيٛمُؾ قمغَم اجلٝم٤مِد ذم ؾَمٌٞمِؾ اهلِل وأظَمرُ رضُمالِن أطمُدمُه 

 .(4)أضْمًرا

ـْ َأيب ُهرْيَرَة، ىَم٤مَل رؾُمقُل اهللِ 7:] ـِ يمٕم٥ٍم، قَم ِد سم ـْ حُمٛمَّ صَمٜم٤م أسُمق َُمٕمنٍم، قم ٤م »ملسو هيلع هللا ىلص: [ طَمدَّ َي٤م أهيُّ

َٓ شَم٤ٌمهَمُْمقا، وٓ حَت٤مؾَمُدوا، وٓ شَمَداسَمروا، و َٓ اًمٜم٤مُس يُمقُٟمقا قِم٤ٌمَد اهللِ إظْمقاًٟم٤م، و ٓ شَمٜم٤َمضَمُِمقا، و

َـّ أطمد قمغَم ؾَمقِم  قُم ًُ َـّ طم٤مرِضٌ ًم٤ٌِمٍد، وٓ َي يم٤ٌمَن، وٓ َيٌٞمٕم َيْٖمت٥ْم سمٕمُْمٙمْؿ سمٕمًْم٤م، وٓ شَمٚمّ٘مُقا اًمرُّ

ـْ ؿَمَٝمَر قمٚمْٞمٜم٤م َأطمٍد طمتَّك َيِمؽِمي أْو يدَع، وٓ خَيٓمُ  َـّ قمغَم ظِمٓم٦ٌِم أظِمٞمِف طمتَّك َيٜمٙمَح أْو َيدَع، وُم ٌ

الَح، ومٚمٞمَس ُِمٜم٤َّم ًِّ  . (5)شاًم

                                                           

وأسمق يٕمغم ، 8788، رىمؿ;5/92، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك، 92:، رىمؿ;55/:3، أظمرضمف سمٜمحقه> اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم( 3)

، :54، صُمـ ـمرق قمـ زي٤مد اجلّم٤مص سمف. وأظمرضمف سمٜمحقه اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد، :32، رىمؿ328، صذم اعمٗم٤مريد

 احلًـ سمف. قمـ قُمـ ـمر، 693، رىمؿ:3/74، واحل٤مرث ذم ُمًٜمده، 75;رىمؿ

 مل أىمػ قمٚمٞمف.( 4)

وأظمرضمف سمٜمحقه> اًمٌخ٤مري ذم ، / ُمـ ـمريؼ أيب ؾمٕمٞمد قمـ أيب هريرة9935، رىمؿ9/665، أظمرضمف سمٜمحقه> أمحد( 5)

ُمـ ـمريؼ أيب اًمزٟم٤مد قمـ إقمرج قمـ أيب ، 4785رىمؿ ، 7:;6/3، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، 7365، رىمؿ;9/3، صحٞمحف

 .هريرة
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ـِ 8:] ـْ ٟم٤مومٍع، قم صَمٜم٤م أسُمق َُمٕمنٍم، قم ـِ قُمٛمَر ىَم٤مَل: ؾَمٛمَع رؾمقُل اهلِل  [ طَمدَّ ىَمقَل قُمٛمَر: ٓ  ملسو هيلع هللا ىلصاسم

ومٕمُؾ، ومَ٘م٤مَل رؾُمقُل اهللِ  َٕ إنَّ اهلَل يٜمْٝم٤ميُمْؿ أْن حَتٚمُٗمقا سمِآسم٤مِئٙمْؿ ًمٞمحٚمْػ ملسو هيلع هللا ىلص: »وأسمٞمَؽ يَمذا ويَمذا 

ُٙم٧ْم طم٤مًمٌِػ سمرسمِّ  ًْ  .(3)شِف، أْو ًمِٞم

صَمٜم٤م 9:] ـِ قم٤ٌمٍس ىَم٤مَل: هَنك رؾمقُل اهللِ [ طَمدَّ ـِ اسم ـْ َُمٞمٛمقٍن، قم ـِ اإلىمٜم٤مِع  ملسو هيلع هللا ىلصوُمراٌت، قم قم

الةِ   .(4)واًمتَّّمقي٥ِم ذم اًمّمَّ

[:: ، ـْ إسمراهٞمَؿ اًمٜمَّخٕملِّ ـِ َأيب ؾُمٚمٞمامَن، قم ـْ مح٤مِد سم ، قم ـُ ُُمّمٕم٥ٍم اًمُٙمقذمُّ صَمٜم٤م ؾمقاُر سم [ طَمدَّ

ـِ ُمًٕمقٍد ىَم٤مَل: ٓ خَترُج اًمزيم٤مُة ُمِ  ـِ اسم ـْ قَمٚم٘مٛم٦َم، قم َّٓ ًمِِذي ىَمراسم٦مٍ قم  .(5)ـْ أرٍض إمَم أرٍض إ

٤مِم ومٛمرْرُت ;:]  ؾمِٛمٕم٧ُم أسَم٤م هم٤مًم٥ٍم َيُ٘مقُل: يمٜم٧ُم سم٤مًمِمَّ
ِ
ٝم٤ٌمء ـُ َأيب اًمّمَّ صَمٜم٤مُه قم٘م٦ٌُم سم [ طَمدَّ

ُف ىَم٤مَل: ؾَمِٛمٕم٧ُم رؾمقَل  صَمٜمل أٟمَّ صمٜمل سم٠ِمطم٤مدي٨َم يم٤مَن ومٞماَم طمدَّ ٤ٌَمِهكمَّ وَمحدَّ سمِحٛمَص، ومٚم٘مٞم٧ُم أسَم٤م ُأُم٤مُم٦َم اًم

َّٓ هُمِٗمَر ًمُف سم٠موِل ىَمٓمرٍة شُمّمٞم٥ُم »قُل: َي٘مُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ  ـْ قَمٌٍد ُُمًٚمٍؿ ؾَمٛمَع أذاًٟم٤م وم٘م٤مَم إمَم ُووقِئِف، إ َُم٤م ُِم

ـْ ووقِئفِ   ومٌِٕمَدِد ذًمَؽ اًمَ٘مٓمِر، طمتَّك يْٗمرَغ ُم
ِ
ـْ ذًمَؽ اعم٤مء ْٞمِف ُم وىم٤مَم إمَم َصالشمِِف وِهَل َٟم٤مومِٚم٦ٌم، ش. يمٗمَّ

ـْ رؾمقِل اهلِل  ىَم٤مَل: ىُمٚم٧ُم: َي٤م أسَم٤م ُأُم٤مُم٦َم أٟم٧َم ؾمٛمٕم٧َم َهذا ؟ ىَم٤مَل: واًمِذي سمٕمَثُف سم٤محلِؼ سمِمػًما ملسو هيلع هللا ىلصُم

وَٟمذيًرا همػَم ُمرٍة، وٓ صمِٜمتلِم، وٓ صمالٍث وٓ أرسمٍع وٓ مخٍس وٓ ؾمٌٍع وٓ صمامٍن وٓ قمنٍم، صمؿَّ 

 .(6)رضَب سم٢مطمَدى يدْيِف قمغَم إظُمَرى َيُ٘مقُل: وٓ قمنٍم، وٓ قَمنٍم 

ـْ ؾمٕمٞمٍد، 2;] صَمٜم٤م أسُمق ُمْٕمنٍم، قم ـْ َأيِب ُهرْيَرة ىَم٤مَل: َصغمَّ رؾمقُل اهللِ [ طَمدَّ ِة  ملسو هيلع هللا ىلصقَم سمٔمٝمِر احلرَّ

ْ٘مٞم٤م، صمؿَّ ىَم٤مَل:  ًّ اًمٚمَُّٝمؿَّ إنَّ إسمراهٞمَؿ قمٌَدَك، وظمٚمٞمَٚمَؽ، وٟمٌٞمََّؽ، دقم٤مَك ٕهِؾ ُمٙم٦َم »سمٛمٙم٤مٍن ُيَ٘م٤مُل ًمُف: اًم

، وإينَّ قمٌُدَك وٟمٌٞمَُّؽ أدقمقَك ٕهِؾ  اعمديٜم٦ِم سمٛمثِؾ َُم٤م َدقَم٤م سمِف إسمراهٞمُؿ أْن شُم٤ٌمرَك هلْؿ ذِم صماِمِرهْؿ، اًمٚمَُّٝمؿَّ

                                                           

، :832، رىمؿ49/:، واًمٌخ٤مري، ُمـ ـمريؼ قمٌٞمد اهلل قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر سمف، 6889، رىمؿ;6/56، أظمرضمف أمحد( 3)

 .يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ ًمٞم٨م قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر، 3868، رىمؿ5/3489ؿ، وُمًٚم

ُمـ ـمريؼ ص٤مطم٥م اجلزء قم٤مُمر سمـ ؾمٞم٤مر. وأظمرضمف سمٜمحقه اسمـ مجٞمع ذم ، 9/355، أظمرضمف سمٜمحقه اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ( 4)

 .34/655، ـ ـمرق قمـ ومرات سمف. وصٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦مُم، 525، صُمٕمجؿ اًمِمٞمقخ

ُمـ ـمريؼ ، 4284، رىمؿ5/79، واًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف، 35364، رىمؿ9/37، أظمرضمف سمٜمحقه> اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى( 5)

 هِم٤مم سمـ قمٌٞمد اهلل قمـ ؾمقار سمف.

واسمـ سمنمان ذم ، 283:، رىمؿ498/:، اًمٙمٌػمواًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ ، ::443، رىمؿ58/747، أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده( 6)

 ُمـ ـمرق قمـ قم٘م٦ٌم سمـ أيب اًمّمٝم٤ٌمء سمف.، 84:، رىمؿ:57 ، صأُم٤مًمٞمف
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هْؿ، وأْن شُم٤ٌمرَك هلْؿ ذم َص٤مقِمٝمْؿ ُمَع  ٦َم أْن شُم٤ٌمرَك هلْؿ ذِم صمامِرهْؿ، وأْن شُم٤ٌمرَك هلْؿ ذم ُُمدِّ ٕهِؾ ُمٙمَّ

٦َم، واٟم٘مْؾ وسم٤مَءَه٤م إمَم ُمْٝمٞمعَ  ٥ٌَِّم إًمٞمٜم٤َم اعمديٜم٦َم يماَم طَم٧ٌٌَم إًمٞمٜم٤َم َُمٙمَّ هتَػ ذم  صمؿَّ ش. اًمؼميَم٦ِم سمريمتلِم، وأْن حُت

ـْ َه٤م ُهٜم٤م»أرسمٕم٦ِم أُْمٙمٜم٦ٍم:  ـْ َه٤م ُهٜم٤م، وُم ـْ ه٤م ُهٜم٤َم، وُم ـْ َه٤م ُهٜم٤َم، وُم زِق ُم  .(3)شاًمٚمَُّٝمؿَّ ائ٧ِم سم٤مًمرِّ

ـْ َأيب ُهرْيَرةَ 3;] ـْ ؾمٕمٞمٍد، قَم صَمٜم٤م أسُمق َُمٕمنٍم، قم اًمٚمَُّٝمؿَّ »َيُ٘مقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل: يم٤مَن رؾمقُل اهللِ  [ طَمدَّ

ٛمِؿ  ـَ اًمّمَّ ـْ ُمقِت اهلَدِم، إينِّ َأقمقُذ سمَؽ ُم ـْ ُمقِت اًمٖمٛمِر، وأقمقُذ سمَؽ ُم واًمٌٙمِؿ، وأقمقُذ سمَؽ ُم

ُف  ـَ اجلقِع، وم٢مٟمَّ ٤مئِع، وَأقمقُذ سمَؽ ُم ـْ ُمقِت اهلْدِم اًمْمَّ ـَ اعم٠مصمِؿ واعمٖمرِم، وأقمقُذ سمَؽ ُم وأقمقُذ سمَؽ ُم

٤م سمِئ٧ًِم اًمٌِٓم٤مٟم٦مُ  ـَ اخلٞم٤مٟم٦ِم، وم٢مهنَّ جٞمُع، وأقمقُذ سمَؽ ُم  .(4)شسمئَس اًمْمَّ

صَمٜم٤م 4;] ـْ محراَن َُمقمَم قُمثامَن [ طَمدَّ ـِ دارَة، قم ـْ قمٌِد اهللِ سم ـِ يمٕم٥ٍم، قم ِد سم ـْ حُمٛمَّ أسُمق َُمٕمنٍم، قم

ـْ  ٠َم وم٠مؾمٌَغ ووقَءُه، ومَ٘م٤مَل: ًمْق ملْ أؾمٛمْع ُم ىَم٤مَل: ُمرْرُت: قمغَم قُمثامَن سمٗمخ٤مرٍة ومٞمٝم٤م ُم٤مٌء ومَدقم٤م سمِف ومتقوَّ

َّٓ ُمرًة أو ُمرشملِم َُم٤م طَمدصمُتٙمُٛمقُه، ؾَمِٛمٕم٧ُم  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقِل اهللِ  ـْ قمٌٍد »َيُ٘مقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقَل اهللِ إ ُم٤م ُِم

الِة إظَُمرى َّٓ هُمِٗمَر ًمُف ُم٤م سمٞمٜمَُف وسَملَم اًمّمَّ الِة إ ٠َم وم٠مؾمٌَغ ووقَءُه صمؿَّ ىم٤مَم إمَم اًمّمَّ ىَم٤مَل أسُمق ش. شمقوَّ

ـْ أصح٤مِب اًمٜمٌلِّ  ـْ رضُمٍؾ ُم ـُ يمٕم٥ٍم: ويمٜم٧ُم إَذا ؾَمٛمٕم٧ُم طَمديًث٤م ُم ُد سم ُتُف  ملسو هيلع هللا ىلصُمٕمنٍم: ىَم٤مَل حُمٛمَّ ًْ اًمَتٛم

٧ُم هَذا احلدي٨َم ذم اًمُ٘مرآَن ومقضمدشُمُف: ذم ا ًْ  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱًمُ٘مرآِن، وم٤مًمَتٛم

، [4-3]اًمٗمتح: َّجيحي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم

ٍد اًمٜمِّٕمٛم٦َم طمتَّك همٗمَر ًمُف، صمؿَّ ىمرَأ أي٦َم اًمتِل ذم اعم٤مئدِة:  ـْ ًمُِٞمتؿَّ قمغَم حُمٛمَّ  ُّٱومٕمروم٧ُم أنَّ اهللَ شمَٕم٤ممَم ملْ يٙم

إمم - حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

                                                           

ُمـ ـمريؼ ٟم٤مومع قمـ ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي سمف. وأظمرضمف سمٜمحقه> ، 447;، رىمؿ5;/;ط، أظمرضمف سمٜمحقه خمتٍمًا> اًمٓمؼماين ذم إوؾم( 3)

ُمـ ـمرق قمـ ، 5676، رىمؿ7/728، واًمؽمُمذي، 3595، رىمؿ4/3222ؿ، وُمًٚم، 5;37، رىمؿ4/494أمحد ذم ُمًٜمده 

 .أيب هريرة

ُمـ ـمرق قمـ أيب ، 3582، رىمؿ627 ، صواًمٓمؼماين ذم اًمدقم٤مء، ;327، رىمؿ;7;/4، أظمرضمف سمٜمحقه> احل٤مرث ذم ُمًٜمده( 4)

 ُمٕمنم سمف. 
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، ومٕمٚمِٛمٜم٤َم أنَّ اهللَ شمَٕم٤ممم ملْ [8]اعم٤مئدة: َّىق يف ىف يث ىث نث: -ىمقًمف

ـْ ًمُِٞمتؿَّ قمٚمْٞمٝمْؿ طمتَّك هَمٗمَر هلُؿْ  َيُٙم
(3). 

لِّ 5;] ـِ اًمٜمٌَّ ـْ َأسمِٞمِف، قَم ـْ قمٌِد اًمٕمزيِز قَم ٤ٌمِح، قم صَمٜم٤م أسُمق اًمّمَّ ىُمقا سمُِٙمؾِّ »ىَم٤مَل:  ملسو هيلع هللا ىلص[ طَمدَّ َصدِّ

ُف قمٜمَّل، وقم > وم٢مٟمَّ ـٍ ـَ اًمٙمالِم طمدي٨ٍم طَمً ٜمُقا طمديثِل سم٠َمطمًٜمِِف ُم ، واًمّم٤محللَم ىَمٌُؾ، وزيِّ
ِ
ـِ إٟمٌٞم٤مء

ظمْرُه ًمُٙمْؿ ًمٞمقِم وم٘مِريمؿْ  ٘مقُه سم٤مًمٕمٛمِؾ اًمّم٤مًمِح، يرومِع اهللُ ًمٙمْؿ، ويدَّ  .(4)شاًمٓمَّٞم٥ِم، وطم٘مِّ

ـْ قَم٤مِئِم٦َم، 6;] ـْ َأسمِٞمِف، قَم ـِ قمروَة، قَم ـْ هِم٤مِم سم ، قم ـُ همراٍب اًمٙمقذمُّ صَمٜم٤م قمكمُّ سم ىَم٤مَل [ طَمدَّ

ٕمِر حِلَٙماًم ملسو هيلع هللا ىلص: »رؾُمقُل اهللِ  ـَ اًمِمِّ  .(5)شإنَّ ُم

.
ِ
 آظِمُر اجلزء

ٍد وآًمِِف وصحٌِِف وؾَمٚمََّؿ.  واحلٛمُد هللِ وطمَدُه، وصغمَّ اهللُ قمغَم حُمٛمَّ

 
  

                                                           

، اعمقـم٠م ُمـ ـمرق قمـ أيب ُمٕمنم سمف. وأظمرضمف سمٜمحقه> ُم٤مًمؽ ذم، 26;، رىمؿ3/538، أظمرضمف سمٜمحقه اسمـ اعم٤ٌمرك ذم اًمزهد( 3)

وُمًٚمؿ ذم ، 386، رىمؿ3/66، واًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، 6:5، رىمؿ3/594، وأمحد خمتٍمًا ذم ُمًٜمده، ;4، رىمؿ3/52

 ُمـ ـمريؼ قمٓم٤مء قمـ محران سمف.، 448، رىمؿ3/426، صحٞمحف

 مل أىمػ قمٚمٞمف.( 4)

ُمٕمنم سمف. وأظمرضمف ُمـ ـمريؼ أيب ، 322، صوأسمق ؿم٤مهلم ذم ومقائده، 393، رىمؿ3/99، أظمرضمف سمٜمحقه مت٤ّمم ذم ومقائده( 5)

واًمديٜمقري ذم ، 3;;8، رىمؿ8;6/4، واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين اًمٞمث٤مر، 483، رىمؿ438، صسمٜمحقه> أسمق يٕمغم ذم ُمٕمجٛمف

 ُمـ ـمرق قمـ هِم٤مم سمف.، ;9/48، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م، 5677، رىمؿ367/:ؿ، اعمج٤مًم٦ًم وضمقاهر اًمٕمٚم
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 اخلامت١

 ُمـ ظمالل اًمدراؾم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م يٛمٙمـ أن أهد أسمرز ٟمت٤مئ٩م وظمالص٦م اًمٌح٨م سمام يكم:

  ُمت٘مدم وهم٤مًم٥م أطم٤مديثف صمالصمٞم٦م.اجلزء ٟمٗمٞمس ضمدًا، ٕن ُمّمٜمٗمف 

  ،وقمنميـ ؿمٞمخ٤ًم، ُمٜمٝم٤م صمامٟمٞم٦م قمنم أصمرًا  صمالصم٦مُمـ اجلزء حيتقي قمغم أرسمٕم٦م وشمًٕملم طمديث٤ًم

 .أو اًمت٤مسمٕملمقمـ اًمّمح٤مسم٦م 

 وهل أقمغم ُم٤م قمٜمده ذم هذا اجلزء، وأٟمزل ُم٤م قمٜمده اخلامؾمٞم٤مت.، هم٤مًم٥م أطم٤مديثف صمالصمٞم٦م 

  ًُمرومققم٤ًم، وصمالصملم طمديث٤ًم رسم٤مقمٞم٤ًم، وصمالصم٦م  اجلزء حيتقي قمغم صمالصم٦م وأرسمٕملم طمديث٤ًم صمالصمٞم٤م

 أطم٤مدي٨م مخ٤مؾمٞم٦م.

  ،ؿمٞمقظمف اًمذيـ روى قمٜمٝمؿ ذم اجلزء: أسمق ُمٕمنم> روى قمٜمف شمًٕم٦م وقمنميـ طمديث٤ًم

وإؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر> شمًٕم٦م أطم٤مدي٨م، وأسمق اًمّم٤ٌمح، وقمٌد احلٛمٞمد سمـ هبرام، وومرات سمـ 

ـ طمٌٞم٥م، وقمٓم٤مف اًم٤ًمئ٥م، وُمٜمّمقر سمـ أيب إؾمقد> مخ٦ًم أطم٤مدي٨م، وقمٌد اًم٘مدوس سم

سمـ ظم٤مًمد> أرسمٕم٦م أطم٤مدي٨م، وقم٘م٦ٌم سمـ أيب اًمّمامء، وقمكم سمـ صم٤مسم٧م، وزيمري٤م سمـ طمٙمٞمؿ، 

وقمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـ، وومٚمٞمح سمـ ؾمٚمٞمامن> صمالصم٦م أطم٤مدي٨م، وطمٗمص سمـ قمٛمر اًمٙمٜمدي، 

وحمٛمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ، وقمٌد إقمغم سمـ أيب اًمًقار> طمديثلم، وأسمق قم٘مٞمؾ اعمتقيمؾ، 

ر سمـ ُمّمٕم٥م، وخمٚمد سمـ قمٌد اًمقاطمد، وهِمٞمؿ، وإؾمامقمٞمؾ سمـ وؾمٚمٞمامن سمـ أرىمؿ، وؾمقا

 قمٞم٤مش، وقمٌد اًمرمحـ سمـ اعمخت٤مر> طمديث٤ًم واطمدًا.

  ،إطم٤مدي٨م اًمتل مل أىمػ قمغم خترجيٝم٤م اًمٌت٦م، وًمق ُمـ همػم ـمريؼ> قمدده٤م أرسمٕم٦م أطم٤مدي٨م

ُمقىمقوم٤ًم، واًمث٤مًم٨م قمـ قمٌد  أطمده٤م قمـ احلًـ اًمٌٍمي، وآظمر قمـ ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد 

ُمرومققم٤ًم، واًمراسمع قمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ملسو هيلع هللا ىلص  ٞمد قمـ أسمٞمف قمـ اًمٜمٌلاًمٕمزيز سمـ ؾمٕم

ُمرومققم٤ًم ويٛمٙمـ أن يٙمقن قم٤مُمر سمـ ؾمٞم٤مر ىمد شمٗمرد ملسو هيلع هللا ىلص  قمـ اًمٜمٌل  أسمٞمف قمـ اسمـ ُمًٕمقد

 هب٤م.
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 املسادعٚ املصادز

اسمـ أيب طم٤مشمؿ، أسمق حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد اًمتٛمٞمٛمل اًمرازي، اجلرح واًمتٕمديؾ، طمٞمدر  .3

 .ـه3493، 3اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م، ط آسم٤مد، دائرة

، 3اسمـ أيب طم٤مشمؿ، قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد اًمرازي، قمٚمؾ احلدي٨م، ُمٓم٤مسمع احلٛمٞميض، ط .4

 م.4228، ـه3649

اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، أسمق سمٙمر قمٌد اهلل سمـ حمٛمد، حت٘مٞمؼ: يمامل يقؾمػ احلقت، ُمّمٜمػ سمـ أيب  .5

 هـ.;362، 3ؿمٞم٦ٌم، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، ط

قمكم سمـ أيب اًمٙمرم اًمِم٤ٌمين، اًمٚم٤ٌمب ذم هتذي٥م آٟم٤ًمب، سمػموت، اسمـ آصمػم، اسمق احلًـ  .6

 دار ص٤مدر، د.ت، د.ط.

اسمـ إقمرايب، أمحد سمـ حمٛمد، ُمٕمجؿ اسمـ إقمرايب، دار اسمـ اجلقزي، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  .7

 .ـه:363، 3اًمًٕمقدي٦م، ط

اسمـ اجلقزي، أسمق اًمٗمرج مج٤مل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم، اًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ اخلالف،  .8

 .ـه3637، 3سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط

، 3اسمـ اجلقزي، قمٌد اًمرمحـ، اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويمقن، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط .9

 هـ.3628

اسمـ اًمّمٚم٧م، أمحد سمـ حمٛمد، ومقائد ُمٜمت٘م٤مة ُمـ رواي٦م اًمِمٞمخلم أيب احلًـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ  .:

، 3دار اًمٌِم٤مئر، د.م، طاًمّمٚم٧م وأيب أمحد قمٌٞمد اهلل سمـ حمٛمد سمـ أيب ُمًٚمؿ اًمٗمريض، 

 .ـه;364

 اسمـ اًمٕمديؿ، اًمٕم٘مٞمكم، سمٖمٞم٦م اًمٓمٚم٥م ذم شم٤مريخ طمٚم٥م، سمػموت، دار اًمٗمٙمر، د.ت، د.ط. .;

 .ـه3638، 3اسمـ اًم٘مٞمناين، حمٛمد سمـ ـم٤مهر، ذظمػمة احلٗم٤مظ، دار اًمًٚمػ، اًمري٤مض، ط .32

 ،3اسمـ طم٤ٌمن، حمٛمد سمـ طم٤ٌمن اًمًٌتل، اًمث٘م٤مت، طمٞمدر آسم٤مد، دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م، ط .33

 .ـه5;35
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اسمـ طم٤ٌمن، حمٛمد سمـ طم٤ٌمن اًمتٛمٞمٛمل، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن،  .34

 .ـه:362، 3سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ط

، 3اسمـ طمجر، امحد سمـ قمكم اًمٕمً٘مالين، إحت٤مف اعمٝمرة، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد، ط .35

 .ـه3637

 ،شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م، دار اًمرؿمٞمد اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكم اًمٕمً٘مالَّين، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمقاُم٦م، .36

 هـ.3634، 6طمٚم٥م، ط

اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكم، حت٘مٞمؼ: طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل، اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م سمزوائد  .37

 اعم٤ًمٟمٞمد اًمثامٟمٞم٦م، دار اًم٤ٌمز، د.ط، د.ت.

 هـ.;359اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكم، ومتح اًم٤ٌمري، سمػموت، دار اعمٕمروم٦م،  .38

حت٘مٞمؼ دائرة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ذم اهلٜمد، سمػموت، اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكم، ًم٤ًمن اعمٞمزان،  .39

 هـ.2;35، 4ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل، ط

اسمـ ظمزيٛم٦م، أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ إؾمح٤مق، حت٘مٞمؼ: ديمتقر حمٛمد ُمّمٓمٗمك إقمٔمٛمل، صحٞمح  .:3

 اسمـ ظمزيٛم٦م، سمػموت، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، د.ط، د.ت.

ريب، د.م، اسمـ راهقيف، إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ، ُمًٜمد إؾمح٤مق سمـ راهقيف، دار اًمٙمت٤مب اًمٕم .;3

 .ـه3645، 3ط

اسمـ ؾمٕمد، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ؾمٕمد، حت٘مٞمؼ: زي٤مد حمٛمد ُمٜمّمقر، اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى،  .42

 . ـه:362، 4اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ، ط

 .ـه3637، 3اسمـ ؿم٤مهلم، قمٛمر سمـ أمحد، اًمٗمقائد، دار اسمـ إصمػم، اًمٙمقي٧م، ط .43

ُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اسمـ قمدي، أسمق أمحد سمـ قمدي اجلرضم٤مين، اًمٙم٤م .44

 .ـه:363، 3اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط

 هـ.3654، 3اسمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م، اًمث٘م٤مت ممـ مل ي٘مع ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م، صٜمٕم٤مء، ُمريمز اًمٜمٕمامن، ط .45

اسمـ ُم٤مضمف حمٛمد سمـ يزيد، حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، دار إطمٞم٤مء  .46

 اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.
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 .ـه3628، 4يامن، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، طاسمـ ُمٜمده، حمٛمد سمـ إؾمح٤مق، اإل .47

، 3أسمق اًمِمٞمخ إصٌٝم٤مين، قمٌد اهلل سمـ حمٛمد، أظمالق اًمٜمٌل وآداسمف، دار اعمًٚمؿ، د.م، ط .48

 م.:;;3

 أسمق داود ؾمٚمٞمامن اًمًجًت٤مين، ؾمٜمـ أيب داود، سمػموت، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م، د.ط، د.ت. .49

ًمديمتقر حمٛمد قمٌد اعمحًـ أسمق داود ؾمٚمٞمامن سمـ داود سمـ اجل٤مرود اًمٓمٞم٤مًمز، حت٘مٞمؼ: ا .:4

 .ـه;363، 3اًمؽميمل، ُمًٜمد أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز، ُمٍم، دار هجر، ط

 .ـه:362، 3أسمق داود، ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م، اعمراؾمٞمؾ، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، ط .;4

، 3إصٌٝم٤مين، أسمق ٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمٌد اهلل، اًمٓم٥م اًمٜمٌقي، دار اسمـ طمجزم، د.م، ط .52

 م.4228

، 3أمحد سمـ قمٌد اهلل، طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء، دار اًمٗمٙمر، سمػموت، طإصٌٝم٤مين، أسمق ٟمٕمٞمؿ  .53

 .ـه;362

اإلُم٤مم اًمؽمُمذي، حت٘مٞمؼ: أمحد ؿم٤ميمر وآظمرون، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  .54

 سمػموت، د.م، د.ط.

إٟمّم٤مري، إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر، طمدي٨م قمكم سمـ طمجر اًمًٕمدي قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر  .55

 .ـه:363، 3اعمدين، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمري٤مض، ط

اًمٌخ٤مري، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ، اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم، طمٞمدر آسم٤مد، دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م، د.ط،  .56

 د.ت.

ٖم٤م، اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، دار اسمـ اًمٌخ٤مري، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ، حت٘مٞمؼ: د. ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمٌ .57

 هـ.3629، 5سمػموت، ط ،يمثػم

اعمٗمرد، سمػموت، دار  اًمٌخ٤مري، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، إدب .58

 .ـه;362، 5اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م، ط

اًمٌزار، أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمٛمرو اًمٕمتٙمل، حت٘مٞمؼ: حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل وآظمرون، ُمًٜمد  .59

 م.::;3، 3اًمٌزار، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ، ط
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امن، اًمٌٞمٝم٘مل، أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٕمكم قمٌد احلٛمٞمد، ؿمٕم٥م اإلي .:5

 .هـ3655، 3اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، ط

 اًمٌٞمٝم٘مل، أمحد سمـ احلًلم، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى، دار اعمٕمروم٦م، د.ت. .;5

، 3اًمتٛمٞمٛمل، احل٤مرث سمـ حمٛمد، ُمًٜمد احل٤مرث، ُمريمز ظمدُم٦م اًمًٜم٦م، اعمٜمديٜم٦م اعمٜمقرة، ط .62

 .ـه3635

، 3اجلقزضم٤مين، ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر، ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر، اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م، اهلٜمد، ط .63

 .ـه3625

طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م، ؾمٚمؿ اًمقصقل إمم ـمٌ٘م٤مت اًمٗمحقل، إؾمٓمٜمٌقل، ُمٙمت٦ٌم إرؾمٞمٙم٤م، د.ط،  .64

 م.4232

احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري، أسمق قمٌد اهلل احل٤ميمؿ سمـ قمٌد اهلل، حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمٓم٤م، اعمًتدرك  .65

 .ـه3633، 3قمغم اًمّمحٞمحلم، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط

 م.8;;3، 3اًمً٘م٤م، دُمِمؼ، ط احلٛمٞمدي، قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم، ُمًٜمد احلٛمٞمدي، دار .66

اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، أمحد سمـ قمكم، اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي واًم٤ًمُمع، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف،  .67

 اًمري٤مض، د.ط، د.ت.

اًمدارىمٓمٜمل، أسمق احلًـ قمكم سمـ قمٛمر اًمٌٖمدادي، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وآظمرون،  .68

 .ـه3646، 3ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل، سمػموت، ُم١مؾم٦ًًم اًمرؾم٤مًم٦م، ط

 سمـ قمٌد اًمرمحـ، حت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل سمـ هِم٤مم اعمدين، ؾمٜمـ اًمدارُمل، اًمدارُمل، قمٌد اهلل .69

 هـ.3626سم٤ميمًت٤من، اًمٜم٤مذ طمدي٨م أيم٤مدُمل، 

 .ـه3658، 3اًمدارُمل، قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ، ُمًٜمد اإلُم٤مم اًمدارُمل، د.ن، ط .:6

، 4اًمذهٌل، ؿمٛمس اًمديـ سمـ ىم٤ميامز، شم٤مريخ اإلؾمالم، سمػموت، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، ط .;6

 هـ.3635

 م.7:;3-هـ3627، 5ٌل، حمٛمد سمـ أمحد، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، سمػموت، اًمرؾم٤مًم٦م، طاًمذه .72

 هـ.35:4، 3اًمذهٌل، حمٛمد سمـ أمحد، ُمٞمزان آقمتدال، سمػموت، دار اعمٕم٤مرف، ط .73
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