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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

ُمٜمٝم٩م اإلُم٤مم أيب سمٙمر إصمرم ذم خمتٚمػ احلدي٨م ُمـ ظمالل يمت٤مسمف: )ٟم٤مؾمخ  قمٜمقان اًمٌح٨م:

 احلدي٨م وُمٜمًقظمف(.

إؿمٙم٤مًمّٞم٦م اًمٌح٨م: هذا اًمٙمت٤مب يٙمثر ومٞمف اجلٛمع واًمؽمضمٞمح سملم أطم٤مدي٨م أسمقاسمف وُم٤ًمئٚمف،  

ُمع أّن قمٜمقاٟمف يِمٕمر سم٤مظمتّم٤مصف سمٜم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف> مم٤ّم ضمٕمؾ يمثػمًا ُمـ اًم٤ٌمطمثلم ذم 

ضمقع إًمٞمف. وهٜم٤م يرد قمدٌد ُمـ إؾمئٚم٦م: ُم٤م اًم٘مٞمٛم٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م خمتٚمػ احلدي٨م ي ٖمٗمٚمقن قمـ اًمرُّ

ـّ خمتٚمػ احلدي٨م؟ يمؿ قمدد اعم٤ًمئؾ  ،ًمـٙمت٤مب )ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف( وُم٤م ُمدى أمهّٞمتف ذم وم

أو اًمؽمضمٞمح؟ ُم٤م ُمٜمٝم٩م  ،اًمتل قمٛمؾ ومٞمٝم٤م سم٤مًمٜمًخ؟ وُم٤م ٟمًٌتٝم٤م إمم همػمه٤م مم٤ّم قمٛمؾ ومٞمف سم٤مجلٛمع

 إصمرم ذم اعمختٚمػ، وُم٤م ُم٤ًمًمٙمف ذم درء آظمتالف قمـ احلدي٨م؟ 

ُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م: اشّمٌٕم٧م ذم هذا اًمٌح٨م اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمتحٚمٞمكم، واعمٜمٝم٩م آؾمتٜم٤ٌمـمل 

ٌّٕمٝم٤م آؾمتٜمت٤مضمل> وذًمؽ سم٤مؾمت٘مراء اعم٤مّدة اًمٕمٚمٛمّٞم٦م  ذم يمت٤مب )ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف( وشمت

قمٜمد يمّؾ ُم٠ًمًم٦م ُمـ ُم٤ًمئٚمف، وإُمٕم٤من اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م، ىمّمد ومرزه٤م، وشمّمٜمٞمٗمٝم٤م سمٕمد ، واًمقىمقف ًمألصمرم

وحتٚمٞمٚمٝم٤م>  ٦م شمٚمؽ اعم٤ًمئؾسمدراؾمسمٕمده٤م ، صمّؿ اًم٘مٞم٤مم ُمٕمروم٦م اعمًٚمؽ اًمذي شمرضمع إًمٞمف اسمتداءً 

ٓؾمتٜمت٤مج اعمٜمٝم٩م اًمذي ؾم٤مر قمٚمٞمف إصمرم ذم )خمتٚمػ احلدي٨م(، واؾمتٜم٤ٌمط اًمقضمقه اًّمتل أقمٛمٚمٝم٤م 

 آظمتالف ُمـ إطم٤مدي٨م. ًمٚمت٠مًمٞمػ سملم ُم٤م فم٤مهره

واٟمتٝمك اًمٌح٨م ذم ٟمت٤مئجف: إمم أّن يمت٤مب إصمرم يٕمدُّ صم٤مين يمت٤مب سملم أيديٜم٤م ذم خمتٚمػ 

 احلدي٨م سمٕمد يمت٤مب )اظمتالف احلدي٨م( ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل.

 إصمرم، خمتٚمػ احلدي٨م، ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف. اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمّٞم٦م:
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Abstract 

Title of the research: The method of Imam Abu Bakr Al-Atheram in 
mukhtalif alhadith in his book: (Alnaasikh and almansukh Hadith). 
Issue of the research: This book is about a lot of aljame waltarjih between 
Hadiths chapters and issues, although its title indicates its specialization in the 
Alnaasikh and almansukh Hadith. This made many researchers in mukhtalif 
alhadith to overlook it. There are a number of questions: What is the 
scientific value the book (Alnaasikh and almansukh Hadith) and how 
important is it the art of mukhtalif alhadith? How many issues in which did 
he use alnasakh? How much was it compared to the issues of aljame 
waltarjih? What was the method of the Al-Atheram in the almukhtalif, and 
what was his methods in preventing the difference from Hadith? 
Research methodology: I used in this research the inductive analytical 
approach and deductive approach. And that is by extrapolating the scientific 
material in the book (Alnaasikh and almansukh Hadith) by Al-Athram, then 
studying and analyzing it To deduce the approach that Al-Athram followed 
in (mukhtalif alhadith), and to deduce the paths and faces that I work to 
compose between the apparent difference of hadiths. 
The research concluded in its results that the book of Al-Atheram is the 
second book in mukhtalif alhadith, after the book (Ikhtilaf alhadith) by Imam 
Al-Shafi’i. 
Key words: Al-Atheram; mukhtalif alhadith; Alnaasikh and almansukh 
Hadith. 
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ّٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أّن حمّٛمدًا قمٌده  احلٛمد هلل طمّؼ محده، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إ

 آًمف وصحٌف وؾمٚمَّؿ.ورؾمقًمف، صغّم اهلل قمٚمٞمف وقمغم 

أُّم٤م سمٕمد: وم٢مّن ُمـ أضمؾِّ قمٚمقم احلدي٨م وومٜمقٟمف: ُم٤م اضمتٛمع ومٞمف إصمر واًمٜمّٔمر، واصٓمح٥م ومٞمف 

اًمٕم٘مؾ واًمٜمّ٘مؾ، يمٕمٚمؿ خمتٚمػ احلدي٨م، وُمٕمروم٦م ٟم٤مؾمخف ُمـ ُمٜمًقظمف، وذًمؽ ًمٕمٛمقم ٟمٗمٕمف، 

 : ث وهمػمه. ىم٤مل اًمٜمقويُّ ٌـّ ُمـ أهؿِّ إٟمقاع، ويْمٓمرُّ "وًمٚمح٤مضم٦م إًمٞمف قمٜمد اعمحدِّ إمم ُمٕمرومتف  هذا وم

 .(3)"مجٞمع اًمٕمٚمامء ُمـ اًمٓمقائػ

ُم٦م اعمّمٜمّٗمف ومٞمف: يمت٤مب )ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف( ًمإلُم٤مم أيب  وإّن ُمـ أٟمٗمس يمتٌف اعمت٘مدِّ

يمام هق -سمٙمر إصمرم، ص٤مطم٥م اإلُم٤مم أمحد> وم٢مّٟمف وإن يم٤من يمت٤مسم٤ًم ذم اًمٜم٤ّمؾمخ واعمٜمًقخ ُمـ احلدي٨م 

ّٓ أّٟمف يٕمتؼم ذم واىمٕمف -فم٤مهٌر ُمـ قمٜمقاٟمف يمت٤مسم٤ًم ذم خمتٚمػ احلدي٨م> ًمٙمقن أيمثر ُم٤ًمئٚمف وأسمقاسمف ، إ

خ> طمّتك ؾماّمه سمٕمض اًمٕمٚمامء:  مم٤ّم أضم٤مب ومٞمف ُم١مًمِّٗمف سمقضمقه اجلٛمع واًمؽمضمٞمح، ومل حيٙمؿ ومٞمٝم٤م سم٤مًمٜمًَّ

 .(4))خمتٚمػ احلدي٨م(

١ّٝ املٛضٛع:  أُٖ

 شمتٌلّم أمهٞم٦ّم هذا اعمقوقع ومٞمام يكم:

م ُمـ أئّٛم٦م  -3  اًمٗم٘مف واحلدي٨م.يمقٟمف يتٕمٚمَّؼ سمٛمّمٜمَّػ إلُم٤مم ُمت٘مدِّ

ة همزيرة وُم٤ًمئؾ يمثػمة ذم خمتٚمػ احلدي٨م. -4  يمقٟمف يتٕمٚمَّؼ سمٙمت٤مب اؿمتٛمؾ قمغم ُم٤مدَّ

احل٤مضم٦م إمم إسمراز ُمٜمٝم٩م أيب سمٙمر إصمرم ذم خمتٚمػ احلدي٨م، وسمٞم٤من اعم٤ًمًمؽ واًمقضمقه اًّمتل  -5

. ـّ  اقمتٛمده٤م ذم رومع آظمتالف اًمٔم٤مهري قمـ إطم٤مدي٨م> مم٤ّم يٕمدُّ إو٤موم٦م ذم اًمٗم
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5/762. 
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 ايبشح:إشهاي١ٝ 

 شم٠ميت إؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمٌح٨م ذم اًمت٤ًمؤٓت اًمت٤مًمٞم٦م:

ـّ خمتٚمػ  -3 ُم٤م اًم٘مٞمٛم٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ًمـٙمت٤مب )ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف( وُم٤م ُمدى أمهّٞمتف ذم وم

 احلدي٨م؟

ُم٤م ُمٜمٝم٩م إصمرم ذم خمتٚمػ احلدي٨م؟ وُم٤م اعم٤ًمًمؽ اًمّتل اشمٌَّٕمٝم٤م ذم رومع آظمتالف قمـ  -4

 احلدي٨م؟

وُم٤م ٟمًٌتٝم٤م إمم همػمه٤م مم٤ّم قمٛمؾ ومٞمف سم٤مجلٛمع أو يمؿ قمدد اعم٤ًمئؾ اًمتل قمٛمؾ ومٞمٝم٤م سم٤مًمٜمًخ،  -5

 اًمؽمضمٞمح؟

ُم٤م اًمٓمرق اًمتل اقمتٛمده٤م ًمٚمحٙمؿ سمٜمًخ احلدي٨م؟ وُم٤م اًمقضمقه اًمتل أقمٛمٚمٝم٤م ًمٚمجٛمع أو  -6

 اًمؽمضمٞمح؟

 أٖداف ايدزاس١:

ص أهداف هذه اًمدراؾم٦م ومٞمام يكم:  شمتٚمخَّ

ـّ خمتٚمػ احلدي٨م. -3  سمٞم٤من اًم٘مٞمٛم٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ًمٙمت٤مب )ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف( ذم وم

 سمٞم٤من ُمٜمٝم٩م إصمرم ذم خمتٚمػ احلدي٨م، واعمٕم٤ممل اًمٙمؼمى اعمٌٞمِّٜم٦م ًمٓمري٘متف ذم قمروف. -4

سمٞم٤من اعم٤ًمًمؽ اًمتل ؾمٚمٙمٝم٤م ذم رومع آظمتالف اًمٔم٤مهري قمـ إطم٤مدي٨م، وُمٜمٝمجف ذم  -5

 شمرشمٞمٌٝم٤م.

 سمٞم٤من اًمقضمقه واًمٓمرق اًّمتل اقمتٛمده٤م ذم اًمت٠مًمٞمػ سملم خمتٚمػ احلدي٨م اًمٜمٌقي. -6

دة قمـ قمدد ُم٤ًمئؾ اًمٙمت٤مب ُمـ طمٞم٨م احلٙمؿ ومٞمٝم٤م شم٘مديؿ إطمّم٤مءات دىمٞم٘م٦م وٟم٥ًٍم  -7 حمدَّ

خ أو اًمؽمضمٞمح.  سم٤مجلٛمع أو اًمٜمًَّ

 ايدِّزاسات ايشابك١:

هٜم٤مك دراؾم٤مت ُمت٘مدُم٦م شمٌلّم ـمري٘م٦م إئٛم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع إطم٤مدي٨م اًمتل فم٤مهره٤م 

آظمتالف، ويمٞمٗمٞم٦م رومع اًمتٕم٤مرض اًمٔم٤مهري قمٜمٝم٤م. ويمذًمؽ هٜم٤مك سمٕمض إسمح٤مث، ُمثؾ: 

دراؾم٦م ُمٜمٝمجّٞم٦م> ًمٚمديمتقر/ قمٌد اهلل سمـ ومقزان اًمٗمقزان.  –ؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف اعم١مًّمٗم٤مت ذم ٟم٤م
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ذيمر ومٞمف يمت٤مب ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف ًمألصمرم، وسملّم ـمري٘متف وُمٜمٝمجف ذم اًمٙمت٤مب. وأيْم٤ًم 

شم٠مصٞمؾ وشمٓمٌٞمؼ> ًمٚمديمتقرة/ أُم٤مين ُمقؾمك  –سمح٨م سمٕمٜمقان: خمتٚمػ احلدي٨م دراؾم٦م طمديثّٞم٦م 

 ٞم٦م أصقل اًمديـ واًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م سمٓمٜمٓم٤م.يمٚم –ؿم٤مهلم ٓؿملم. ضم٤مُمٕم٦م إزهر 

همػم أّن ذًمؽ ٓ يٙمٗمل ذم سمٞم٤من ُمٜمٝم٩م إصمرم ذم خمتٚمػ احلدي٨م قمغم وضمف اًمتٗمّمٞمؾ، وإسمراز 

 اعم٤ًمًمؽ واًمقضمقه اًمتل اقمتٛمده٤م ومٞمف> ومٚمذا ضم٤مء هذا اًمٌح٨م. 

 َٓٗر ايبشح ٚإدسا٤ات٘:

تٜم٤ٌمـمل آؾمتٜمت٤مضمل> اشّمٌٕم٧م ذم هذا اًمٌح٨م اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمتحٚمٞمكم، واعمٜمٝم٩م آؾم

ة اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ذم يمت٤مب )ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف( ًمألصمرم، صمّؿ اًم٘مٞم٤مم  وذًمؽ سم٤مؾمت٘مراء مجٞمع اعم٤مدَّ

سمدراؾمتٝم٤م وحتٚمٞمٚمٝم٤م> ٓؾمتٜمت٤مج اعمٜمٝم٩م اًمذي ؾم٤مر قمٚمٞمف إصمرم ذم خمتٚمػ احلدي٨م، واؾمتٜم٤ٌمط 

 ٨م.اعم٤ًمًمؽ واًمقضمقه اًّمتل أقمٛمٚمٝم٤م ًمٚمت٠مًمٞمػ سملم ُم٤م فم٤مهره آظمتالف ُمـ إطم٤مدي

ٝم٤م ُم٤م يكم:  وراقمٞم٧م ذم ذًمؽ مجٚم٦م ُمـ اإلضمراءات، أمهُّ

قمزوت أي٤مت اًم٘مرآٟمّٞم٦م إمم ُمّٔم٤مهن٤م ذم اعمّمحػ اًمنميػ> سمذيمر اؾمؿ اًمًقرة، ورىمؿ أي٦م  -3

 ذم إصؾ، ُمع يمت٤مسمتٝم٤م سمرؾمؿ اعمّمحػ.

ُم٘متٍمًا ذم خترجيٝم٤م قمغم طمدي٨م -ظمّرضم٧م إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقّي٦م ُمـ ُمّم٤مدره٤م إصٚمّٞم٦م  -4

. وم٢من يم٤من احلدي٨م ذم أطمد اًمّمحٞمحلم أو ذم -أورده اعمّمٜمِّػ هم٤مًم٤ٌمً اًمّمح٤ميّب اًمذي 

ضمتف ُمـ اًمٙمت٥م اخلٛم٦ًم: )اعمًٜمد واًمًٜمـ  ّٓ ظمرَّ يمٚمٞمٝمام> ايمتٗمٞم٧م سمتخرجيف ُمٜمٝمام، وإ

 إرسمٕم٦م(، ُمع سمٞم٤من ُم٤م ضم٤مء ُمٜمٝم٤م سم٤معمٕمٜمك قمٜمد اعمّمٜمِّػ.

ح ُمـ ذيمرت أطمٙم٤مم اًمٕمٚمامء قمغم إطم٤مدي٨م شمّمحٞمح٤ًم وشمْمٕمٞمٗم٤ًم، ُم٘متٍمًا قمغم اًمراضم -5

 أىمقاهلؿ ذم ٟمٔمر اًم٤ٌمطم٨م> ُمراقم٤مة ًمالظمتّم٤مر سمام يٜم٤مؾم٥م طمدود اًمٌح٨م.

وم٧م سمام حيت٤مج إمم شمٕمريػ ُمـ اًمٙمٚمامت اًمٖمري٦ٌم، وهل ىمٚمٞمٚم٦م. -6  قمرَّ

خ، أو اًمؽمضمٞمح سمٛمث٤مل واطمد  -7 ـمٚم٤ًٌم -ُمّثٚم٧م ًمٙمؾِّ ـمريؼ أو وضمف ُمـ وضمقه اجلٛمع، أو اًمٜمًَّ

 ًمتل شمٜمدرج حتتف.، ُمع اإلطم٤مًم٦م ذم احل٤مؿمٞم٦م إمم سم٘مّٞم٦م إُمثٚم٦م ا-ًمالظمتّم٤مر

 قمٚمَّ٘م٧م قمغم يمالم إصمرم ذم يمؾِّ ُم٠ًمًم٦م ُمّثٚم٧م هب٤م> ُمٌٞمِّٜم٤ًم وضمف ُم٤م اظمت٤مره ومٞمٝم٤م.  -8
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، ويمذا ُمـ -سمح٥ًم ُم٤م وىمٗم٧ُم قمٚمٞمف-سمٞمَّٜم٧م َُمـ ؾمٌؼ إصمرم ُِمـ اًمٕمٚمامء ومٞمام ذه٥م إًمٞمف  -9

 اقمتٛمد قمٚمٞمف، أو أيَّده ومٞمام ذه٥م إًمٞمف. 

 اًّمتل رأي٧م أّن اظمتٞم٤مره ومٞمٝم٤م ُمرضمقٌح. أذت إمم ُمـ ظم٤مًمػ إصمرم ُمـ اًمٕمٚمامء ذم إُمثٚم٦م  -:

وىمد ايمتٗمٞم٧م سمام ؾمٌؼ قمـ هد ُم٤ًمًمؽ اًمٕمٚمامء ذم يمؾِّ ُم٠ًمًم٦م واعمقازٟم٦م سمٞمٜمٝم٤م> ّٕٟمف يٓمقل، 

 وطمجؿ اًمٌح٨م ٓ حيتٛمٚمف.

 خّط١ ايبشح: 

ُم٦م، و  ، وظم٤ممت٦م.متٝمٞمد، وُمٌحثلمضم٤مء هذا اًمٌح٨م ذم: ُم٘مدِّ

ُم٦م:  راؾم٦م، وأهداف اًمٌح٨م، وُمٜمٝمجف، وظمٓمَّتف.وومٞمٝم٤م أمهّٞم٦م اعمقوقع، وإؿمٙم٤مًمّٞم٦م اعم٘مدِّ  اًمدِّ

وومٞمف شمٕمريػ سم٠ميب سمٙمر إصمرم، وسمٛمختٚمػ احلدي٨م، وسمٞم٤من اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمف وسملم اًمتٛمٝمٞمد:  

 اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ.

، وـمري٘متف ذم شمرشمٞم٥م ُم٤ًمًمؽ اعمٌح٨م إّول: ُمٜمٝم٩م أيب سمٙمر إصمرم ذم قمرض خمتٚمػ احلدي٨م

  :دراؾم٦م ٟمٔمرّي٦م –رومع آظمتالف 

 :ُمٓمٚم٤ٌمنوومٞمف 

 ُمٕم٤ممل ُمٜمٝمجٞم٦م أيب سمٙمر إصمرم ذم قمرض خمتٚمػ احلدي٨م.اعمٓمٚم٥م إّول: 

 ـمري٘م٦م أيب سمٙمر إصمرم ذم شمرشمٞم٥م ُم٤ًمًمؽ رومع آظمتالف.اعمٓمٚم٥م اًمث٤ّمين: 

وومٞمف صمالصم٦م  :دراؾم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦ّم – : ُم٤ًمًمؽ أيب سمٙمر إصمرم ذم دراؾم٦م خمتٚمػ احلدي٨ميناعمٌح٨م اًمّث٤م

 ُمٓم٤مًم٥م:

 ٛمع سملم خمتٚمػ احلدي٨م قمٜمد أيب سمٙمر إصمرم.ُمًٚمؽ اجلاعمٓمٚم٥م إّول: 

خ سملم خمتٚمػ احلدي٨م قمٜمد أيب سمٙمر إصمرم.اعمٓمٚم٥م اًمث٤ّمين:   ُمًٚمؽ اًمٜمًَّ

 ُمًٚمؽ اًمؽمضمٞمح سملم خمتٚمػ احلدي٨م قمٜمد أيب سمٙمر إصمرم.اعمٓمٚم٥م اًمث٤ّمًم٨م: 

 وومٞمٝم٤م أهؿُّ ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م. اخل٤ممت٦م:
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سمٙمر إصمرم، وسمٛمختٚمػ احلدي٨م، ُمع سمٞم٤من ذم هذا اًمتٛمٝمٞمد ؾم٠مذيمر شمٕمريٗم٤ًم ُمقضمزًا سم٠ميب 

 اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمف وسملم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ.

ّٚاًل: ايتعسٜف بأبٞ بهس األثسّ:  أ

. ُوًمد ذم  هق اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٗم٘مٞمف أسمق سمٙمر أمحد سمـ حمّٛمد سمـ ه٤مٟمئ إصمرُم اًمٓم٤مئلُّ اًمٌٖمداديُّ

شمًٕمٗمٜم٤م اعمّم٤مدر سمام  هـ(، وٓ شُمٕمٚمؿ ؾمٜم٦م وٓدشمف قمغم اًمتحديد، ومل5;3-392قمٝمد اًمرؿمٞمد )

، -وىمد صحٌف، وشمٗمّ٘مف قمٚمٞمف-يتٕمٚمَّؼ سمٜمِم٠مشمف، وـمٚمٌف ًمٚمٕمٚمؿ. وُمـ أؿمٝمر ؿمٞمقظمف: اإلُم٤مم أمحد 

وقمّٗم٤من سمـ ُمًٚمؿ اًمّمّٗم٤مر، وأسمق ٟمٕمٞمؿ اًمٗمْمٞمؾ سمـ ُديملم، وهمػمهؿ. وُمـ أؿمٝمر شمالُمٞمذه: اإلُم٤مم 

، وُمقؾمك سمـ ه٤مرون احلاّمل، وحيٞمك سمـ حمّٛمد سمـ ص٤مقمد، وهمػمهؿ. ًمف  ُمـ اعمّمٜمّٗم٤مت: اًمٜم٤ًمئلُّ

 . (3)هـ(495يمت٤مب اًمًٜمـ، واًمٕمٚمؾ، واعم٤ًمئؾ قمـ اإلُم٤مم أمحد، وهمػمه٤م. شمقذم ؾمٜم٦م: )

 صم٤مٟمٞم٤ًم: شمٕمريػ خمتٚمػ احلدي٨م:

 ػ ًمٖم٦ًم: ُم٠مظمقذ ُمـ آظمتالف> ُمّمدر اًمٗمٕمؾ )اظْمَتَٚمَػ(، وُمثٚمف اًمتَّخ٤مًُمػ.ـِاعمختٚمَ 

مل َيتَِّٗم٘م٤م. ويمؾُّ ُم٤م مل َيَت٤ًمَو>  آظمتالف: ودُّ آشّمٗم٤مق. ي٘م٤مل: خَت٤مًَمَػ إُمران واظْمَتَٚمٗم٤م:و

ة وم٘مد خَت٤مًمػ واظْمَتَٚمَػ. واخِلالف: اعمْم٤مدَّ
 

(4) . 

واصٓمالطم٤ًم: ذيمر اًمٕمٚمامء قمّدة شمٕمريٗم٤مت ًمٚمٛمختٚمػ، وُمـ أضمقد شمٕم٤مريٗمف وأؾمٚمٛمٝم٤م ُمـ 

يضُّ اسمـ احلٜمٌكّم  > طمٞم٨م (5)سمٕمد أن طمٙمك شمٕمريػ احل٤مومظ-اعمٜم٤مىمِم٤مت وآقمؽماو٤مت: ُم٤م ذيمره اًمرَّ

                                                           

. 3/93، .ت، د.ط، دسمػموت، ار اعمٕمروم٦م، دحت٘مٞمؼ: حمّٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل، ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م، حمّٛمد سمـ حمّٛمد، اسمـ أيب يٕمغميٜمٔمر:  (3)

٘ملم سم٢مذاف ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤو، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، حمّٛمد سمـ أمحد، اًمذهٌل ، ُم١مؾّم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦مط، حت٘مٞمؼ: جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘مِّ

ـ، ه3626، 3ط، سمػموت، ار اًمٗمٙمر، دهتذي٥م اًمتٝمذي٥م، أمحد سمـ قمكمّ ، . اسمـ طمجر34/845ـ، ه3627، 5ط، سمػموت

3/89. 

 .4:/;، .ت، د3ط، سمػموت، ص٤مدرار ، دًم٤ًمن اًمٕمرب، حمّٛمد سمـ ُمٙمرم، يٜمٔمر: اسمـ ُمٜمٔمقر (4)

، 3ط، اًمري٤مض، ُمٓمٌٕم٦م ؾمٗمػم، حت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل اًمرطمٞمكم، ٟمزه٦م اًمٜمٔمر ذم شمقوٞمح ٟمخ٦ٌم اًمٗمٙمر، أمحد سمـ قمكمّ ، اسمـ طمجريٜمٔمر:  (5)

صمّؿ اعم٘مٌقل إن ؾمٚمِؿ ُمـ اعمٕم٤مَرو٦م ومٝمق: اعمحَٙمؿ. وإن قمقرض سمٛمثٚمف: "> ومٗمٞمف ىمقل احل٤مومظ ذم اًمٜمخ٦ٌم: 498، صهـ3644

 ."اجلٛمُع> ومٛمختٚمػ احلدي٨موم٢من أُمٙمـ 
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. (3)"صحُّ أّن اعمختٚمػ إّٟمام هق: احلديث٤من اعم٘مٌقٓن اعمتٕم٤مرو٤من ذم اعمٕمٜمك فم٤مهرًا ُمٓمٚم٘م٤مً وإ"ىم٤مل: 

أي: دون شم٘مٞمٞمد سم٢مُمٙم٤من اجلٛمع سمٞمٜمٝمام> يمام ذيمر احل٤مومظ اسمـ طمجر، ومْماًل قمـ شم٘مٞمٞمده سم٢مقمامل 

خ أو سم٤مًمؽمضمٞمح> يمام ذيمر همػمه.  أطمدمه٤م دون أظمر> سم٤مًمٜمًَّ

اجلٛمع سملم اعمختٚمٗملم أو احُلٙمؿ سمٜمًخ أطمدمه٤م أو  ّٕن ُم٤م ُذيمر ذم اًمّتٕمريٗم٤مت ُمـذًمؽ و

 .(4)سم٤مقمت٤ٌمره شمرضمٞمحف هق سمٞم٤مٌن حلٙمؿ اعمختٚمػ وأىم٤ًمُمف

 صم٤مًمث٤ًم: اًمٕمالىم٦م سملم خمتٚمػ احلدي٨م، وٟم٤مؾمخ احلدي٨م، وُمٜمًقظمف:

خ  ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة ذم شمٕمريػ اعمختٚمػ إمم أّٟمف قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم، هل: اجلٛمع واًمٜمًَّ

ف سملم إطم٤مدي٨م، وىمقاقمده اًمٕمٔمٛمك، وُم٤ًمًمٙمف اًمٙمؼمى، واًمؽمضمٞمح، وهل ـمرق رومع آظمتال

 وٓ خيٚمق طمديث٤من خمتٚمٗم٤من ُمـ احلٙمؿ قمٚمٞمٝمام سم٠مطمده٤م.

خ وخمتٚمػ احلدي٨م، وأّن سمٞمٜمٝمام قمٛمقُم٤ًم وظمّمقص٤ًم  وُمـ هٜم٤م شمٔمٝمر ًمٜم٤م اًمٕمالىم٦م سملم اًمٜمًَّ

قم٤ممٌّ  ُمٓمٚم٘م٤ًم> ومٙمؾُّ ٟم٤مؾمخ وُمٜمًقخ خمتٚمٗم٤ًم، وًمٞمس يمؾُّ خمتٚمػ ٟم٤مؾمخ٤ًم وُمٜمًقظم٤ًم> ّٕن اعمختٚمػ

خ، وُم٤م حيٙمؿ ومٞمف سم٤مًمؽمضمٞمح.  يِمٛمؾ صمالصم٦م أىم٤ًمم: ُم٤م حيٙمؿ ومٞمف سم٤مجلٛمع، وُم٤م حيٙمؿ ومٞمف سم٤مًمٜمًَّ

 واًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ظم٤مصٌّ سم٠مطمد أىم٤ًمم اعمختٚمػ.

خ٤موي  ًَّ ٤ًٌم صٜمٞمع ُمـ ومّمؾ اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ قمـ خمتٚمػ احلدي٨م–وهلذا ىم٤مل اًم : (5)ُمتٕم٘مِّ

ومٙمؾُّ ٟم٤مؾمخ وُمٜمًقخ خمتٚمٌػ، وٓ ويم٤من إٟم٥ًم قمدم اًمٗمّمؾ سمٞمٜمف وسملم )اًمٜم٤ّمؾمخ واعمٜمًقخ(> "

 .(6)"قمٙمس

                                                           

، 3ط، طمٚم٥م، ُمٙمت٦ٌم اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦ّم، قمٌد اًمٗمّت٤مح أسمق همّدة اقمتٜمك سمف:، ىمٗمق إصمر، حمّٛمد سمـ إسمراهٞمؿ، سمـ احلٜمٌكمُّ ا (3)

 .88، صهـ:362

، سمػموت، اًمٕمٚمٛمّٞم٦مار اًمٙمت٥م ، دوُم٤مهر اًمٗمحؾ، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمّٚمٓمٞمػ اهلٛمٞمؿ، ُمٕمروم٦م أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م، يٜمٔمر: اسمـ اًمّمالح (4)

 .2;5ـ، صه3655، 3ط

 .4/873، ُمع ذطمف: شمدري٥م اًمراوي، يٜمٔمر: اًمت٘مري٥م (5)

، ُمٙمت٦ٌم دار اعمٜمٝم٤مج، وحمّٛمد آل ومٝمٞمد، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٙمريؿ اخلُْمػم، ومتح اعمٖمٞم٨م، حمّٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ، اًمًخ٤موييٜمٔمر:  (6)

 .5/693، هـ3648، 3ط، اًمري٤مض
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خ وخمتٚمػ احلدي٨م = قمٚمٛمٜم٤م قمالىم٦م يمت٤مب )ٟم٤مؾمخ احلدي٨م  وإذا قمٚمٛمٜم٤م اًمٕمالىم٦م سملم اًمٜمًَّ

 -يمام ئمٝمر ُمـ قمٜمقاٟمف-وُمٜمًقظمف( ًمألصمرم سمٛمختٚمػ احلدي٨م> ومٝمذا اًمٙمت٤مب يقرد ومٞمف إصمرم 

خ، وًمق يم٤من ذًمؽ ُمرضمقطم٤ًم قمٜمده. همػم أّن إصمرم مل  إطم٤مدي٨م اعمختٚمٗم٦م، اًمتل ىمٞمؾ ومٞمٝم٤م سم٤مًمٜمًَّ

خ، سمؾ سم٤مًمقضمٝملم أظمَريـ ُمـ وضمقه اًمت٠مًمٞمػ  حيٙمؿ ذم هم٤مًم٥م ُم٤ًمئؾ اًمٙمت٤مب وأطم٤مديثف سم٤مًمٜمًَّ

سملم خمتٚمػ احلدي٨م: اجلٛمع واًمؽمضمٞمح> وهلذا يم٤من يمت٤مسمف ُمـ يمت٥م خمتٚمػ احلدي٨م سم٤مقمت٤ٌمر 

قاه وُم٤م اظمت٤مره ُمّمٜمِّٗمف ذم ُم٤ًمئٚمف، وهذا وضمف شمًٛمٞم٦م سمٕمض اًمٕمٚمامء ُمْمٛمقن اًمٙمت٤مب وحمت

 ًمٚمٙمت٤مب: )خمتٚمػ احلدي٨م(.

وحيتٛمؾ أّن إصمرم ؾمّٛمك ُم٤م ذم يمت٤مسمف ٟم٤مؾمخ٤ًم وُمٜمًقظم٤ًم سم٤مقمت٤ٌمر اعمٕمٜمك اعمًتٕمٛمؾ ًمٚمٜمًّخ قمٜمد 

ُملم> وم٢مّن ُمٕمٜم٤مه قمٜمدهؿ أقمؿُّ ُمـ ُمٕمٜم٤مه قمٜمد اعمت٠مظّمريـ> ٕٟمف يٓمٚمؼ قمٜمدهؿ قمغم ختّمٞم ص اعمت٘مدِّ

، وشم٘مٞمٞمد اعمٓمٚمؼ، وسمٞم٤من اعمجٛمؾ، ورومع احلٙمؿ سمٙمٚمّٞمتف> يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف اعمٌح٨م اًمّث٤مين. واهلل  اًمٕم٤ممِّ

 أقمٚمؿ.
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ٍّٚملبشح ا  األ

 ، ٚطسٜكت٘ يف تستٝب َشايو زفع االختالفَٓٗر أبٞ بهس األثسّ يف عسض خمتًف احلدٜح

خمتٚمػ احلدي٨م،  قمرضذم  أيب سمٙمر إصمرم قم٤مُّم٦م ُمـ ُمٜمٝم٩م ؾم٠مذيمر ُمٕم٤ممل هذا اعمٌح٨مذم 

 . ، وذًمؽ ذم ُمٓمٚمٌلموـمري٘متف ذم شمرشمٞم٥م ُم٤ًمًمؽ رومع آظمتالف

ٍّٚاملطًب   :َعامل َٓٗذ١ٝ أبٞ بهس األثسّ يف عسض خمتًف احلدٜح :األ

يٛمٙمـ شمٚمخٞمص ُمٜمٝم٩م اإلُم٤مم أيب سمٙمر إصمرم ذم قمرض خمتٚمػ احلدي٨م قمغم وضمف اإلمج٤مل 

 اعمٕم٤ممل اًمت٤مًمٞم٦م:ذم  -سمح٥ًم ُم٤م دلَّ قمٚمٞمف آؾمت٘مراء ًمٙمت٤مسمف-

 يٕم٘مد ًمٙمؾِّ ُم٠ًمًم٦م ُمـ ُم٤ًمئؾ اعمختٚمػ ذم يمت٤مسمف سم٤مسم٤ًم، ويٕمٜمقن هل٤م سمٕمٜمقان ُمٜم٤مؾم٥م.  أّوًٓ:

يقرد إطم٤مدي٨م اعمختٚمٗم٦م ذم اعم٠ًمًم٦م> ومٞمٌدأ سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمداًّم٦م قمغم ُمٕمٜمك أو طمٙمؿ ذم  صم٤مٟمٞم٤ًم:

 اًم٤ٌمب، صمّؿ يٕم٘مٌٝم٤م سم٤مٕطم٤مدي٨م اعمخ٤مًمٗم٦م هل٤م. 

يذيمر ًمٙمؾِّ طمٙمؿ قمددًا ُمـ إطم٤مدي٨م هم٤مًم٤ًٌم، ورسّمام ايمتٗمك سمحدي٨م واطمد ًمٙمؾِّ  صم٤مًمث٤ًم:

طمٙمٍؿ، أو ٕطمد احلٙمٛملم ُمع اإلؿم٤مرة إمم ؾم٤مئر إطم٤مدي٨م> ومٞم٘مقل ُمثاًل: )وذم اًمٜمٝمل أطم٤مدي٨م 

 .(3)يمثػمة(

  سم٠مطمد اًم٘م٤مئٚمقن سمف حيت٩مُّ  ُم٤م أرومع هق إطم٤مدي٨م ُمـ أورده ُم٤م أنّ  قمغم -أطمٞم٤مٟم٤مً –يٜمصُّ  راسمٕم٤ًم:

 .(4)احلٙمٛملم

يٜمصُّ قم٤مدة قمغم آظمتالف سملم إطم٤مدي٨م، وهم٤مًم٤ًٌم ُم٤م يٙمقن ذًمؽ سمٕمد هد  ظم٤مُم٤ًًم:

اًمٜمصَّ قمغم آظمتالف سمٙمقٟمف ذم اًمٔم٤مهر> ومٞم٘مقل  -هم٤مًم٤ٌمً -إطم٤مدي٨م اعمختٚمٗم٦م ذم اًم٤ٌمب، وي٘مٞمِّد 

يٕم٘م٥م ُمثاًل: )ومٝمذه إطم٤مدي٨م ذم فم٤مهره٤م خمتٚمٗم٦م(، ورسّمام أـمٚمؼ آظمتالف أطمٞم٤مٟم٤ًم، ويمثػمًا ُم٤م 

اًمٜمصَّ قمغم آظمتالف سملم إطم٤مدي٨م ذم اًمٔم٤مهر سمٌٞم٤من أهّن٤م همػم خمتٚمٗم٦م ذم اًمقاىمع> ومٞم٘مقل ُمثاًل: 

 .(5))ومٝمذه إطم٤مدي٨م ذم اًمٔم٤مهر خمتٚمٗم٦م، وًمٞمس يمذًمؽ(

                                                           

 وضمقه اًمؽمضمٞمح اإلؾمٜم٤مدّي٦م(.)اعمث٤مل أيت ذم اًمقضمف اًمث٤مين ُمـ  :يٜمٔمر (3)

 وضمقه اجلٛمع(.)اعمث٤مل أيت ذم اًمقضمف إّول ُمـ  :يٜمٔمر (4)

 ؾمٞم٠ميت ذم أُمثٚم٦م اعم٤ًمًمؽ ؿمقاهد عم٤م ؾمٌؼ ُمـ اًمٌٜمقد.( 5)
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  .(3)وضمٝمف ُمـ أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب ويٌلمِّ قمغم يمؾِّ طمدي٨م  -أطمٞم٤مٟم٤مً -يٕمٚمِّؼ  ؾم٤مدؾم٤ًم:

إطم٤مدي٨م سم٢مجي٤مز ذم إيمثر، ويٗمٕمؾ ذًمؽ ذم يمؾِّ سملم وضمف اًمت٠مًمٞمػ ذم إظمػم يذيمر  ؾم٤مسمٕم٤ًم:

> ومٞم٘مقل ُمثاًل: )وإّٟمام اًمقضمف ومٞمٝم٤م( وٟمحقه٤م ُمـ هم٤مًم٤ٌمً  ٤مًمقضمف اًّمذي يراه، ويٙمتٗمل سمُم٠ًمًم٦م

اًمٕم٤ٌمرات، وأطمٞم٤مٟم٤ًم يذيمر أيمثر ُمـ وضمف ُمـ وضمقه اًمت٠مًمٞمػ سملم إطم٤مدي٨م اعمختٚمٗم٦م ذم اعم٠ًمًم٦م، 

  .(4)ويِمػم إمم اظمتٞم٤مر واطمد ُمٜمٝم٤م

> وم٢مّٟمف ي١مًمِّػ سمٞمٜمٝم٤م يمت٠مًمٞمٗمف خمتٚمٗم٦م قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م  إذا يم٤من ذم اًم٤ٌمب آصم٤مرٌ  صم٤مُمٜم٤ًم:

 .(5)اًمقاردة ذم اعم٠ًمًم٦م، ويٌلّم أّٟمف ٓ خي٤مًمػ سمٕمُْمٝم٤م سمٕمْم٤مً سملم إطم٤مدي٨م 

يذيمر ذم اعم٠ًمًم٦م اًمقاطمدة أيمثر ُمـ وضمف ًمٚمـت٠مًمٞمػ سملم أطم٤مديثٝم٤م> ومتٙمقن ُمِمؽميم٦م  شم٤مؾمٕم٤ًم:

  .(6)٠مًم٦م( ُم34ً) صمٜمت٤م قمنمةا ، وقمدده٤مقمٜمده سملم شمٚمؽ اًمقضمقه

إرضمح ذم رومع آظمتالف سملم إطم٤مدي٨م، ُمع سمٞم٤من  قضمفاًم -أطمٞم٤مٟم٤مً -يذيمر  قم٤مذًا:

 إطمقط 

  .(7)أو اعمخت٤مر ذم اًمٕمٛمؾ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٗم٘مٝمّٞم٦م

٦م ُم٤ماًمدًمٞمؾ قمغم -أطمٞم٤مٟم٤مً -يذيمر  احل٤مدي قمنم: سملم  وضمقه اًمت٠مًمٞمػظمت٤مره ُمـ ا  صحَّ

 .(8)"ومم٤ّم يٌلمِّ ذًمؽ"، أو: "غم ذًمؽواًمدًمٞمؾ قم"ذم اعم٠ًمًم٦م> ومٞم٘مقل: إطم٤مدي٨م 

                                                           

، 3ط، سمػموت، ار اًمٜمقادر، داقمتٜمك سمف: حمّٛمد اعمٜم٘مقش، ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف، أسمق سمٙمر أمحد سمـ حمّٛمد، إصمرميٜمٔمر: ( 3)

 .489-486، صهـ3655

 . وؾمٞم٠ميت ذم إُمثٚم٦م سمٞم٤من إّول سمقوقح.;45، 89، صيٜمٔمر: ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف( 4)

 .433، صيٜمٔمر: ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف( 5)

هل اًمتل يتٙمرر ُمٕمل اًمتٛمثٞمؾ هب٤م وذيمره٤م ذم أيمثر ُمـ وضمف. وؾمت٠ميت اإلطم٤مًم٦م إًمٞمٝم٤م قمٜمد وضمقهٝم٤م ذم ُمٌح٨م  ( وهذه اعم٤ًمئؾ6)

 اعم٤ًمًمؽ.

 .383، 362، 68، صيٜمٔمر: اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ( 7)

. وُم٤م ؾمٞم٠ميت ذم: اًمقضمف اًمّث٤مُمـ ُمـ 488، 454، 3:3، ;34، 3:، :9، ;6، :6، صيٜمٔمر: ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف( 8)

 وضمقه اجلٛمع.
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 ٦ماعمخ٤مًمٗم طم٤مدي٨م، ويٌلّم وضمف إسملم إطم٤مدي٨م اًمؽمضمٞمح -أطمٞم٤مٟم٤مً - يذيمر اًمث٤مين قمنم:

سمٙمقٟمف قمغم ٟمحق  ؾم٤مئره٤مجيٞم٥م قمغم سمٕمض إطم٤مدي٨م، وحيٞمؾ قمغم ضمقاب وأطمٞم٤مٟم٤ًم  .(3)٦ماعمرضمقطم

  .(4) هذا

مجٞمٕمٝم٤م قمغم ُم٤م ذيمره  أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب أو اعم٠ًمًم٦مرومع اظمتالف  -أطمٞم٤مٟم٤مً -حيٞمؾ  اًمث٤مًم٨م قمنم:

 .(5)اعم٠ًمًم٦م اًمتل ىمٌٚمٝم٤م ذم

سمٜم٘مد اعمروي٤مت وشمثٌٞم٧م اًمرواي٤مت ىمٌؾ اًمت٠مًمٞمػ سمٞمٜمٝم٤م، ويمثػمًا ُم٤م يٙمتٗمل ُيٕمٜمك  اًمراسمع قمنم:

وىمد ٟمصَّ إصمرم قمغم قمدم . (6)-( ُم٠ًمًم٦م35ذم صمالث قمنمة )- سمت٘مديؿ اًمّمحٞمح وـمرح اًمْمٕمٞمػ

ّٓ أّٟمف رسّمام ضم٤مء احلدي٨ُم اًمْمٕمٞمُػ> "ذم هذا اًم٤ٌمب> وم٘م٤مل:  قمدم آقمتداد سم٤محلدي٨م اًمْمٕمٞمػ إ

ُم٤م يّمٚمح ُمـ إطم٤مدي٨م إلضمراء اخلالف ذم  -أطمٞم٤مٟم٤مً -ويم٤من يٌلّم  .(7)"ومذاك مم٤ّم ٓ يٕمتدُّ سمف

 .(8)اًم٤ٌمب، سمٕمد سمٞم٤من ُم٤م ٓ يّمحُّ مم٤ّم ورد ومٞمف

 ،قضمٞمف إطم٤مدي٨مٓ يذيمر اعمّمٜمِّػ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء اعمختٚمٗملم ذم شم اخل٤مُمس قمنم:

ل أطمدًا قمٜمد ذيمر وضمقه اًمت٠مًمٞمػ سمٞمٜمٝم٤م.و  ٓ يًٛمِّ

، وُمٜم٤مىمِم٦م واؾمتدًٓٓ  شم٘مريراً  اعم٤ًمئؾ سمٕمض ذم -أطمٞم٤مٟم٤م– َس يٓمٞمؾ اًمٜمٗمَ  اًم٤ًمدس قمنم:

ورسّمام اىمتٍم أطمٞم٤مٟم٤ًم قمغم سمٕمض احلج٩م . (9)قمٚمٞمٝمؿويذيمر طمج٩م اعمخ٤مًمٗملم ويٗمٜمِّده٤م، ويذيمر احلّج٦م 

 .(:)إمم ؾم٤مئره٤م ٤مراحلج٩م وأؿم

 

                                                           

 .:39، صيٜمٔمر: ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (3)

 .435، صيٜمٔمر: اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (4)

 .::3، صيٜمٔمر: اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (5)

 .:46، ;45، 439، :35، :32، 327، 358، 322، 2;، :7، 74، 63، 58ص، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (6)

  .385، صاعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (7)

 وُم٤م ؾمٞم٠ميت ذم: اًمقضمف إّول ُمـ وضمقه اجلٛمع. .353ص، يٜمٔمر: اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (8)

 .:42، 422، صيٜمٔمر: اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (9)

 .;;3، صيٜمٔمر: اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (:)
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ىمقًمف: ٜمحق شمٗمًػم اًمٕمٚمامء اًم٤ًمسم٘ملم ًمألطم٤مدي٨م، ويٕمتٛمده سم -أطمٞم٤مٟم٤م-يذيمر  قمنم:اًم٤ًمسمع 

  .(3))وأهؾ اًمٕمٚمؿ أومم سم٤مًمتٗمًػم(

ٌّع  اًمث٤مُمـ قمنم: ، وُم٤م ومٞمٝم٤م احلدي٨م ذم اًمقاردة اًمٚمٗمٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م شمدور اًمتل اعمٕم٤مين -أطمٞم٤مٟم٤مً –يتت

قمٚمٞمٝم٤م إطم٤مدي٨م سم٠مدًّم٦م أظمرى> ويٌلمِّ سمٓمالن سمٕمض اعمٕم٤مين اًّمتل محٚم٧م ُمـ آؿمؽماك أو آٟمٗمراد، 

  .(5)اًمًٜم٦ّم، واًم٘مٞم٤مسُمـ ، و(4)ُمـ اًم٘مرآن، واإلمج٤مع

ر اًم٤ٌمب> همػم ذم أظمرى أطم٤مدي٨م سمذيمر -أطمٞم٤مٟم٤مً –يًتٓمرد  اًمت٤مؾمع قمنم: ٦م ًمٞم٘مرِّ  اعمٕمٜمك صحَّ

  .(7)اعم٤ًمئؾًمٞمٌلّم رضمح٤من ُم٤م ذه٥م إًمٞمف ذم ويقرد اًمِمقاهد واًمٜمٔم٤مئر  .(6)دي٨ماحل قمٚمٞمف محؾ اًمذي

ل اًمٕمنمون:  حي٤مول اجلٛمع سملم احلديثلم وإن يم٤من أطمدمه٤م همػم صم٤مسم٧م قمغم ضمٝم٦م اًمتٜمزُّ

وم٘مد يٙمقن ًمف  >يم٤من حمٗمقفم٤مً  إنْ "> ومٞم٘مقل ُمثاًل: -يمام ضمرى قمٚمٞمف همػمه -واًمتًٚمٞمؿ سمثٌقشمف 

  .(8)، ويذيمره"...وضمفٌ 

أراد أسمق سمٙمر إصمرم ذم يمت٤مسمف اًمتٕمّرض ًمٚمٛم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمّٞم٦م اًمتل ىمٞمؾ احل٤مدي واًمٕمنمون: 

اًمٜمًخ ومٞمٝم٤م، صمّؿ اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م، وذم إُمٙم٤من اجلٛمع سملم ُم٤م هق ٟم٤مؾمخ وُمٜمًقخ، وم٢من مل يٙمـ سمقىمقع 

هٜم٤مك ؾمٌٞمؾ ًمٚمجٛمع> وم٢مٟمف ي٘مقل سم٤مًمٜمًخ، واؾمتٌٕم٤مد أيب سمٙمر إصمرم ُمـ يمت٤مسمف ًمٚمٕم٘م٤مئد وإظم٤ٌمر 

يم٠مظم٤ٌمر اًم٤ًمقم٦م وإُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م، وأداب وأصقل اًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمالت، واًم٘مقاقمد -اعمحْم٦م 

اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م ُمـ اًميوري٤مت "اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمّٞم٦م> هق يمام ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل: اًمٙمٚمّٞم٦م ذم 

واحل٤مضمٞم٤مت واًمتحًٞمٜمٞم٤مت مل ي٘مع ومٞمٝم٤م ٟمًخ، وإٟمام وىمع اًمٜمًخ ذم أُمقر ضمزئٞم٦م سمدًمٞمؾ 

وإٟمام ختتٚمػ "سم٘مقًمف:  > ّٕن يمؾ ذًمؽ ٓ يدظمٚمف اًمٜمًخ. وإمم هذا أؿم٤مر إصمرم(9)"آؾمت٘مراء

                                                           

 .:38. ويٜمٔمر: ص433، صٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (3)

 .387 -386، صيٜمٔمر: اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (4)

 .432-428، صيٜمٔمر: اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (5)

 .388، 369، صيٜمٔمر: اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (6)

 .488، 436-432، صيٜمٔمر: اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (7)

 .448، 425، 9;3، 4;، 95، 85، 62، صيٜمٔمر: اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (8)

 .5/587، ـه3639، 3ط، اًمري٤مض، ار اسمـ قمّٗم٤من، دحت٘مٞمؼ: ُمِمٝمقر آل ؾمٚمامن، اعمقاوم٘م٤مت، إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك، اًمِّم٤مـمٌل (9)
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٤م إظم٤ٌمر ة، وم٠مُمّ ًمألُمر يٙمقن سمٕمد إُمر، واًمرظمّم٦م سمٕمد اًمِمدَّ  إطم٤مدي٨م ذم اًمتحٚمٞمؾ واًمتحريؿ

 .(3)"ومٝمل همػم خمتٚمٗم٦م اة قمـ اهلل اعم١مدَّ 

إصمرم همػم ُمتقؾّمع ذم احلٙمؿ سمٜمًخ إطم٤مدي٨م، سمؾ ؾمٚمؽ ُمٜمٝمج٤ًم اًمث٤مين واًمٕمنمون: 

 .(4)ذًمؽ ُمتقؾمٓم٤ًم ذم

 

 املطًب ايّجاْٞ

 االختالفطسٜك١ أبٞ بهس األثسّ يف تستٝب َشايو زفع 

ومٞمف سم٤مجلٛمع، وُم٤م  ٙمؿ: ُم٤م حُي (5)إمم صمالصم٦م أىم٤ًممقمٚمٞمف ُمـ طمٞم٨م احلٙمؿ احلدي٨م خمتٚمػ  يٜم٘مًؿ

خ، وُم٤م حُي  ٙمؿوُم٤م حُي  رومع آظمتالف ذم  ُم٤ًمًمؽ اًمٕمٚمامءوهذه هل  .ومٞمف سم٤مًمؽّمضمٞمحٙمؿ ومٞمف سم٤مًمٜمًَّ

إرضم٤مقمٝم٤م ، وىمد اظمتٚمٗم٧م ـمرائؼ اًمٕمٚمامء ذم شمرشمٞم٥م هذه اعم٤ًمًمؽ، ويٛمٙمـ سملم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌّقّي٦م

 إمم صمالث ـمرائؼ، أو ُمٜم٤مه٩م:

صملم واًمٗم٘مٝم٤مء إّول: : وهؿ يرشمٌِّقن اعم٤ًمًمؽ قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم: (6)ُمٜمٝم٩م اجلٛمٝمقر ُمـ اعمحدِّ

خ ٕطمدمه٤م سم٤مٔظمر، وم٤مًمؽمضمٞمح ٕطمدمه٤م قمغم أظمر سمقضمٍف  اجلٛمع واًمتقومٞمؼ سملم احلديثلم، وم٤مًمٜمًَّ

ديثلم> طمّتك ئمٝمر ًمٚمٜم٤ّمفمر وضمٌف ًمٚمجٛمع أو ُمـ وضمقه اًمؽمضمٞمح اًمٙمثػمة، وم٤مًمتقىمُّػ قمـ اًمٕمٛمؾ سم٤محل

 اًمؽمضمٞمح.

                                                           

 .;43، 393ويٜمٔمر: ص ،385، صٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (3)

اًمٕمٚمقم ، جمٚم٦م يمٚمٞم٤مت اعمٕمّٚمٛملم، دراؾم٦م ُمٜمٝمجّٞم٦م –اعم١مًمٗم٤مت ذم ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف ، قمٌد اهلل سمـ ومقزان، يٜمٔمر: اًمٗمقزان (4)

 .72، ص3ع، 3ُم٩م، 4229ُم٤مرس ، ويم٤مًم٦م وزارة اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ًمٙمٚمٞم٤مت اعمٕمٚمٛملم، اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م

. 564-563ـ، صه:357، 3ط، ُمٍم، ُمٙمت٦ٌم احلٚمٌل، أمحد ؿم٤ميمرحت٘مٞمؼ: ، اًمرؾم٤مًم٦م، حمّٛمد سمـ إدريس، يٜمٔمر: اًمِم٤مومٕمل (5)

 .2;5، صُمٕمروم٦م أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م، واسمـ اًمّمالح

د، آقمت٤ٌمر ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ُمـ أصم٤مر، حمّٛمد سمـ ُمقؾمك، يٜمٔمر: احل٤مزُمل (6) ، ُمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م، اعمٙمت٦ٌم اعمٙمّٞم٦م، حت٘مٞمؼ: أمحد ُمًدَّ

ضم٤مُمٕم٦م ، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٕمزيز اًمًٕمٞمد، روو٦م اًمٜم٤مفمر، اهلل سمـ أمحدقمٌد ، اسمـ ىمداُم٦م .3/349، هـ3644، 3ط، اعمٙمّرُم٦م

 .5:9، 473، صهـ;;35، 4ط، اًمري٤مض، اإلُم٤مم حمّٛمد سمـ ؾمٕمقد
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اًمٗم٘مٝم٤مء وإصقًمٞمِّلم إمم شمرشمٞم٥م  سمٕمض: ذه٥م (3)وإصقًمٞمِّلم اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمضُمٜمٝم٩م  اًمّث٤مين:

خ، صمّؿ اًمتقىمُّػ، واحلٙمؿ سم٤مًمتخٞمػم أو  اعم٤ًمًمؽ قمغم اًمٜمّحق اًمت٤مزم: اجلٛمع، صمّؿ اًمؽمضمٞمح، صمّؿ اًمٜمًَّ

 اًمرضمقع إمم اًمؼماءة إصٚمّٞم٦م أو شمٖمٚمٞم٥م احل٤مفمر اطمتٞم٤مـم٤ًم.

ت٤مزم: قمغم اًمٜمّحق اًم اعم٤ًمًمؽذه٥م مجٝمقر احلٜمٗمّٞم٦م إمم شمرشمٞم٥م : (4)ُمٜمٝم٩م احلٜمٗمّٞم٦م اًمّث٤مًم٨م:

ّٓ وم٤مًمرضمقع إمم  خ، صمّؿ اًمؽمضمٞمح، صمّؿ اجلٛمع، صمّؿ شم٤ًمىمط احلديثلم، وإظمذ سمام دوهنام، وإ اًمٜمًَّ

 إصؾ.

وىمد دلَّ آؾمت٘مراء ًمٙمت٤مب )ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف( ًمألصمرم قمغم أّن ُمذهٌف ذم شمرشمٞم٥م 

م اجلٛمع ّٕٟمف إصؾ>  ًمٙمقن ُم٤ًمًمؽ رومع آظمتالف سملم إطم٤مدي٨م ُمذه٥م اجلٛمٝمقر> ومٞم٘مدِّ

إقمامل اًمدًمٞمٚملم أومم ُمـ إمه٤مل أطمدمه٤م> وهلذا همٚم٥م قمغم ُم٤ًمئؾ يمت٤مسمف إظمذ سمف. وإمم شم٘مديٛمف 

وم٤مظمتٚمػ هذان اخلؼمان ذم فم٤مهرمه٤م، وإّٟمام اًمقضمف ذم "قمغم همػمه ُمـ اعم٤ًمًمؽ أؿم٤مر إصمرم سم٘مقًمف: 

 .(5)"ذًمؽ: أن ٟمٕمٛمؾ هبام مجٞمٕم٤مً 

خ إذا صم٧ٌم سمدًمٞمٚمف> ّٕٟمف ظمالف إصؾ، وٓ  يث٧ٌم سم٤مٓطمتامل> وهلذا ىمؾَّ ذم ُم٤ًمئؾ صمّؿ اًمٜمًَّ

 يمت٤مسمف.

٦م سمت٘مديؿ إصحِّ وإؿمٝمر قمغم ُم٤م دوٟمف. ومل أضمد قمٜمده ُم٠ًمًم٦م شمقىمَّػ   صمّؿ اًمؽمضمٞمح، وظم٤مصَّ

 ومٞمٝم٤م.

 

  

                                                           

ي٥م، اًمؼمه٤من ذم أصقل اًمٗم٘مف، قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل، يٜمٔمر: اجلقيٜمل (3) ، 6ط، اعمٜمّمقرة، ار اًمقوم٤مء، دحت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ اًمدِّ

ار ، دحت٘مٞمؼ: حمّٛمد قمكّم ومريمقس، شم٘مري٥م اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل، حمّٛمد سمـ أمحد، . اسمـ ضُمَزّي :8:/4، هـ:363

 .384، صهـ3632، 3ط، اجلزائر، اًمؽماث اإلؾمالُمل

يـ: قمٌد  .5/6، هـ3639ط، . ، سمػموت، دار اًمٗمٙمر، داًمّت٘مرير واًمّتحٌػم، حمّٛمد سمـ حمّٛمد، اسمـ أُمػم طم٤مجيٜمٔمر:  (4) اسمـ ٟمٔم٤مم اًمدِّ

 .2;4/3، هـ3546ط، .، دُمٍم، اعمٓمٌٕم٦م إُمػمّي٦م سمٌقٓق، ح اًمّرمحقت سمنمح ُمًّٚمؿ اًمثٌقتاًمٕمكّم حمّٛمد: ومقاشم

 . وؾمت٠ميت اعم٠ًمًم٦م ذم اًمقضمف اًمث٤مًم٨م ُمـ وضمقه اجلٛمع.67، صٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (5)
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 ْٞملبشح ايّجاا

 َشايو أبٞ بهس األثسّ يف دزاس١ خمتًف احلدٜح

سمٛمًٚمؽ  ءاً احلدي٨م> سمدُم٤ًمًمؽ أيب سمٙمر إصمرم ذم دراؾم٦م خمتٚمػ هذا اعمٌح٨م ؾم٠مذيمر ذم 

 ، وذًمؽ ذم صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م.اًمؽمضمٞمحٛمًٚمؽ سم ، واٟمتٝم٤مءً ٛمًٚمؽ اًمٜمًَّخسم ، وشمثٜمٞم٦ماجلٛمع

ٍّٚ  املطًب األ

 َشًو اجلُع بني خمتًف احلدٜح عٓد أبٞ بهس األثسّ

 ف ومرقم٤من: ومٞمو

ٍّٚ: تعسٜف اجلُع يغ١ ٚاصطالسًا:  ايفسع األ

 أٚاًل: تعسٜف اجلُع يغ١:

سمف ُمـ  ٤مءَ إذا ضم :مَجْٕم٤مً  جَيَْٛمُٕمف ومَجَع اًمٌمَء، .(3)ىمقًمِؽ: مجٕم٧ُم اًمٌمءَ اجلٛمع ذم اًمٚمٖم٦م: ُمّمَدُر 

قـُ. وم٤مجلَْٛمُع: شم٠مًمٞمُػ اعم(4)هٝمٜم٤م وهٝمٜم٤م َتَٗمرِّ
 سمت٘مري٥ِم سمٕمِْمف إمم سمٕمضٍ (5)

ِ
، ووؿُّ اًمٌمء

(6) . 

 ثاًْٝا: تعسٜف اجلُع اصطالسًا:

٤مسم٘ملم  ًّ شمٕمريٗم٤ًم ًمٚمجٛمع، وًمٕمؾَّ ذًمؽ يرضمع ًمٙمقن  - ومٞمام وىمٗم٧ُم قمٚمٞمف –مل أضمد قمٜمد اًمٕمٚمامء اًم

ذم اًمٕمٚمامء ُمٕمٜم٤مه واوح٤ًم ُمٗمٝمقُم٤ًم قمٜمدهؿ، وٓ حيت٤مج إمم طمدٍّ وشمٕمريػ، همػم أّن ومٞمام وَرد ُمـ يمالم 

ُم٤م يٛمٙمـ أن ٟمًتٗمٞمد ُمٜمف سمٞم٤مٟم٤ًم = شم٘مرير ىم٤مقمدة اجلٛمع، وٟمٗمل اًمتٕم٤مرض سملم اًمٜمّّمقص اًمنمقمّٞم٦م 

 حل٘مٞم٘م٦م اجلٛمع وُمٕمٜم٤مه.

                                                           

، ه3629، 6ط، سمػموت، ار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، دحت٘مٞمؼ: أمحد قمّٓم٤مر، اًمّمح٤مح، إؾمامقمٞمؾ سمـ مّح٤مد، يٜمٔمر: اجلقهري (3)

5/33;:.  

 .75/:، .ت، د3ط، سمػموت، ار ص٤مدر، دًم٤ًمن اًمٕمربم، حمّٛمد سمـ ُمٙمر، يٜمٔمر: اسمـ ُمٜمٔمقر (4)

، :ط، سمػموت، ُم١مؾّم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، حت٘مٞمؼ: حمّٛمد اًمٕمرىمًقدط، اًم٘م٤مُمقس اعمحٞم، حمّٛمد سمـ يٕم٘مقب، آسم٤مدي يٜمٔمر: اًمٗمػموز (5)

 .932، صهـ3648

ط، .، دسمػموت، ار اًمٕمٚمؿ، دحت٘مٞمؼ: صٗمقان داودي، اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآناحلًلم سمـ حمّٛمد: ، يٜمٔمر: إصٗمٝم٤مين (6)

 .424، صهـ3634
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وٓ شُمَيُب إطم٤مدي٨ُم "ٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مّٓم٤من ًمإلُم٤مم أمحد: وُمـ ذًمؽ: ىمقل اإلُم٤مم حي

قمٜمد  طمدي٨م قمغم وضمفٍ  > وم٠مؿم٤مر إمم محؾ يمؾِّ (3)"سمٕمُْمٝم٤م سمٌٕمٍض، ُيٕمٓمك يمؾُّ طمدي٨ٍم وضمٝمف

 آظمتالف، وهق ُمٕمٜمك اجلٛمع.

 >و)ُمتك شمٕم٤مَرو٤م( أي اًمدًمٞمالن": سم٘مقًمف اسمـ أُمػم طم٤مج احلٜمٗملُّ  إمم ُمٕمٜمك اجلٛمع أؿم٤مرو

ح ًمف، )أو جيٛمع( سمٞمٜمٝمام ح( أطمُدمه٤م إذا وضمد اعمرضمِّ سم٠من حيٛمؾ يمؾٌّ ُمٜمٝمام قمغم حمٛمؾ سمٓمري٘م٦م  >)ومػُمضمَّ

ؼ ُمٕمٜم٤مه  .(4)"يتح٘مَّ

ف اجلٛمع سم٠مّٟمف:  محُؾ احلديثلِم اعم٘مٌقًَملِم اعمختٚمَٗملِم قمغم حمَٛمٚملِم ومم٤ّم ؾمٌؼ: يٛمٙمـ أن ُيٕمرَّ

  صحٞمَحلِم.

 دٜح عٓد أبٞ بهس األثسّ:ايفسع ايّجاْٞ: ٚدٛٙ اجلُع بني خمتًف احل

سمٕمد آؾمت٘مراء ًمٙمت٤مب ٕيب سمٙمر إصمرم، وردُّ يمؾِّ ُم٠ًمًم٦م ُمـ ُم٤ًمئؾ اعمختٚمػ قمٜمده إمم 

ىم٤مقمدهت٤م أو وضمٝمٝم٤م اًّمذي شمدظمؾ حتتف = شمٌلّم أّن وضمقه اجلٛمع قمٜمده يٛمٙمـ طمٍمه٤م ذم أرسمٕم٦م قمنم 

شمٚمؽ اًمقضمقه، . وومٞمام يكم شمٗمّمٞمؾ ( ُم٠ًمًم٦م73)جمٛمققمٝم٤م إطمدى ومخًلم  ( وضمٝم٤ًم، يٜمتٔمؿ36)

 ُمرشم٦ٌَّم طم٥ًم أيمثره٤م إقمامًٓ قمٜمده:

وىمد أقمٛمؾ أسمق سمٙمر إصمرم هذا اًمقضمف اًمقضمف إّول: اجلٛمع سم٤محلٛمؾ قمغم اظمتالف احل٤مل: 

 وهق أيمثر وضمقه اجلٛمع إقمامًٓ ذم يمت٤مسمف. .(5)( ُم٠ًمًم٦م36أرسمع قمنمة ) ذم

: ذم اًمًٛمر سمٕمد صالة اًمٕمِم٤مء(> طمٞم٨م أورد ومٞمف أطم٤مدي٨م، 44ُم٤م ذيمره ذم )اًم٤ٌمب اعمث٤مل:

صمّؿ أورد  .(6)شيم٤من يٙمره اًمٜمقم ىمٌٚمٝم٤م واحلدي٨م سمٕمده٤مأّٟمف ملسو هيلع هللا ىلص: » أيب سمرزة قمـ اًمٜمٌلِّ ُمٜمٝم٤م طمدي٨م 

                                                           

 .4/489، هـ:362ط، .، داهلٜمد، اًمدار اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، اسمـ أمحد: ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد، ص٤مًمح (3)

 .5/5، اًمّت٘مرير واًمّتحٌػم (4)

، 478، 475، 456، 3:4، 3:3، 385، 369، 367، 362، 5:، 2:، 97، ;5، صيٜمٔمر: ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (5)

485. 

، 3ط، سمػموت، ار ـمقق اًمٜمج٤مة، دحت٘مٞمؼ: حمّٛمد زهػم اًمٜم٤مس، اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح، حمّٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ، أظمرضمف اًمٌخ٤مري (6)

َٛمر سمٕمد اًمٕمِم٤مء، يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة، هـ3644 ًَّ ، . وُمًٚمؿ سمـ احلّج٤مج;;7، رىمؿ3/345، سم٤مب ُم٤م يٙمره ُمـ اًم

سم٤مب ، يمت٤مب اعم٤ًمضمد، .ت، د.ط، دسمػموت، ار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، دحت٘مٞمؼ: حمّٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىملؿ، حٞمح ُمًٚمص

 .869/ رىمؿ669/ 3، اؾمتح٤ٌمب اًمتٌٙمػم سم٤مًمّمٌح
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٦م صمٜم٤م قمـ سمٜمل إهائٞمؾ قم٤مُمّ حيدِّ  ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من اًمٜمٌلُّ »أطم٤مدي٨م خت٤مًمٗمٝم٤م، ُمٜمٝم٤م طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو: 

 .(3)شًمٞمٚمف

أن احلدي٨م إول يدل قمغم يمراه٦م اًمًٛمر واحلدي٨م سمٕمد اًمٕمِم٤مء، وضمف اًمتٕم٤مرض: 

 واحلدي٨م اًمث٤مين يدل قمغم ضمقازه.

سمٕمد أن أؿم٤مر إمم اظمتالف إطم٤مدي٨م، وشمٙمٚمَّؿ قمغم يمؾِّ طمدي٨م -ىم٤مل إصمرم  وضمف اجلٛمع:

د ُمٜمٝم٤م ؾمقى هذيـ احلديثلم اًم٤ٌمب ه٤مذان هذا ذم  ٠مٙم٤مومتوم»: -ُمٜمٝم٤م شمّمحٞمح٤ًم، وشمْمٕمٞمٗم٤ًم، ومل جيقِّ

صمؿ اظمتٚمٗم٧م . اهلل سمـ قمٛمرو ذم اًمرظمّم٦م طمدي٨م أيب سمرزة ذم اًمٙمراه٦م، وطمدي٨م قمٌد احلديث٤من:

 ومروي قمـ قمٛمر اًمٙمراه٦م، وروي٧م قمٜمف اًمرظمّم٦م. أيْم٤ًم اًمرواي٦م قمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم هذا اًم٤ٌمب:

٤ٌّمسوروي  ًمٚمٙمراه٦م  ٛمٜم٤م سمذًمؽ أنّ ومٕمٚمِ > اًمٙمراه٦م، وروي٧م قمٜمف اًمرظمّم٦م، وهمػمهؿ أيْم٤مً  اسمـ قم

ًَّ ... ملسو هيلع هللا ىلص قمغم أصؾ طمدي٨م اًمٜمٌلِّ  ٝم٤مً ، وًمٚمرظمّم٦م وضموضمٝم٤مً  ر ذم أُمر ُمٜمٗمٕم٦م ًمإلؾمالم ٛمَ وم٢مذا يم٤من اًم

ًَّ  ،ٚمؿ، ومٝمذا اًمذي ومٞمف اًمرظمّم٦مأو ذم ُمذه٥م قمِ  ٞم٤ًم ومٝمق ذًا وشمٚمٝمِّ ر ومٞمام يٙمقن شمٚمذُّ ٛمَ وُم٤م يم٤من ُمـ اًم

َٛمر  .(4)شاًمذي ومٞمف اًمٙمراه٦م ًَّ ومجٛمع إصمرم سملم هذيـ احلديثلم سم٤محلٛمؾ قمغم وضمٝملم: اًمٙمراه٦م ًمٚم

 ّٓ َٛمر ذم ُمّمٚمح٦م> إذ ىمد اشمَّٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم يمراه٦م احلدي٨م سمٕمده٤م إ ًَّ ذم همػم ُمّمٚمح٦م، واًمرظمّم٦م ًمٚم

 . واجلٛمع سم٤محلٛمؾ قمغم وضمٝملم أطمد ومروع احلٛمؾ سم٤مظمتالف احل٤مل.(5)ذم ظمػم

( 34وىمد أقمٛمٚمف إصمرم ذم اصمٜمتل قمنمة )ز اًمٗمٕمٚملم: اًمقضمف اًمّث٤مين: اجلٛمع سم٤محلٛمؾ قمغم ضمقا

 .(6)ُم٠ًمًم٦م

                                                           

، ار اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕم٤معمّٞم٦م، دحت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وحمّٛمد سمٚمكم، ؾمٜمـ أيب داود، ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م، أظمرضمف أسمق داود (3)

، اعمًٜمد، . وأمحد اسمـ طمٜمٌؾ5885، رىمؿ7/726، سم٤مب احلدي٨م قمـ سمٜمل إهائٞمؾؿ، يمت٤مب اًمٕمٚم، ـه3652، 3ط، سمػموت

، . واًمٚمٗمظ ًمف44;;3، رىمؿ55/372، هـ3643، 3ط، سمػموت، ُم١مؾّم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، إرٟم٤مؤوط وآظمريـ حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م

حف اسمـ ظمزيٛم٦م ، هـ3652، 3ط، اًمري٤مض، اعمٞمامنار ، دحت٘مٞمؼ: ُم٤مهر اًمٗمحؾ، حٞمح اسمـ طمزيٛم٦م، صحمّٛمد سمـ إؾمح٤مق، وصحَّ

 .3564، رىمؿ4/6:2

 .:9، صٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (4)

ط، .، دسمػموت، ار إطمٞم٤مء اًمؽّماث اًمٕمريب، داعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلّج٤مج، حيٞمك سمـ ذف، يٜمٔمر: اًمٜمقوي (5)

 . 7/369، هـ4;35

 .488، :44، 9;3، 397، 383، 373، :34، 85، ;7، 78، 76، ;6، صٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمفيٜمٔمر:  (6)
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        339 

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

 

اًمٜمٕمامن سمـ  : ُم٤م ي٘مرأ سمف ذم اًمٕمٞمديـ(> طمٞم٨م أورد طمدي٨م36ُم٤م ذيمره ذم )اًم٤ٌمب اعمث٤مل:

 يب ىب نب﴿، [3 ]إقمغم:﴾زي ري ٰى ين﴿ ىمرأ ذم اًمٕمٞمديـ سمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلَّ  أنّ »: سمِمػم

وأؿم٤مر إمم سمٕمض ؿمقاهده ُمـ طمدي٨م همػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م. صمّؿ أورد  .(3)ش[3 ]اًمٖم٤مؿمٞم٦م:﴾رت

. (4)ش[3 ]اًم٘مٛمر:﴾خب﴿، [3 ق:]﴾خلمل﴿ىمرأ ذم اًمٕمٞمد سمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلَّ  أنّ »طمدي٨م أيب واىمد: 

 وأؿم٤مر إمم ؿم٤مهٍد ًمف ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر. 

أن احلدي٨م إول يدل قمغم أن اًمًٜم٦ّم ذم صالة اًمٕمٞمديـ اًم٘مراءة وضمف اًمتٕم٤مرض: 

 و)اًمٖم٤مؿمٞم٦م(، واحلدي٨م اًمث٤مين يدل أن اًمًٜم٦ّم ومٞمٝم٤م اًم٘مراءة سمـ)ق(، و)اًم٘مٛمر(.سمـ)إقمغم( 

ف أٟمّ  :ام اًمقضمف ذم ذًمؽومٝمذه إطم٤مدي٨م ذم فم٤مهره٤م خمتٚمٗم٦م، وإٟمّ "ىم٤مل إصمرم:  وضمف اجلٛمع:

ومجٛمع إصمرم سملم احلديثلم سم٤محلٛمؾ قمغم ضمقاز اًمٗمٕمٚملم> إذ يمالمه٤م صحٞمح> يٗمٕمؾ  .(5)"فيمٚمُّ  ضم٤مئزٌ 

 .(6)ا ذم وىم٧مهذا ذم وىم٧م، وهذ

 : ( :وىمد أقمٛمٚمف إصمرم ذم صمامين )اًمقضمف اًمث٤ّمًم٨م: اجلٛمع سم٤محلٛمؾ قمغم اظمتالف اعمحؾِّ

 .(7)ُم٤ًمئؾ

ف أٟمّ » :أيب ؾمٕمٞمد : اإليامء ذم اعم٤مء واًمٓملم(> طمٞم٨م أورد طمدي٨م9ُم٤م ذيمره ذم )اًم٤ٌمب اعمث٤مل:

 وـملم، ىم٤مل: طمتّ  ملسو هيلع هللا ىلص رأى اًمٜمٌلَّ 
ٍ
صمّؿ  .(8)شضمٌٝمتف وأرٟمٌتفك رأي٧م أصمر اًمٓملم واعم٤مء قمغم يًجد ذم ُم٤مء

وُمٕمف أصح٤مسمف، واًمًامء ُمـ  ،اٟمتٝمك إمم ُمْمٞمؼ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلَّ  أنّ »صمّؿ أورد طمدي٨م يٕمغم سمـ أُمّٞم٦م: 

 ومقىمٝمؿ،

 

                                                           

 .:9:، رىمؿ:;4/7، سم٤مب ُم٤م ي٘مرأ ذم صالة اجلٛمٕم٦م، يمت٤مب اجلٛمٕم٦مؿ، أظمرضمف ُمًٚم (3)

 .3;:، رىمؿ4/829، سم٤مب ُم٤م ي٘مرأ سمف ذم صالة اًمٕمٞمديـ، يمت٤مب اًمٕمٞمديـؿ، أظمرضمف ُمًٚم (4)

 .82، صٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (5)

 . 8/389، يٜمٔمر: اعمٜمٝم٤مج (6)

 .464، 454، ::3، 3:9، 377، 354، 83، 67، صوُمٜمًقظمفٟم٤مؾمخ احلدي٨م يٜمٔمر:  (7)

يمت٤مب ؿ، . وُمًٚم35: ، رىمؿ3/384، سم٤مب اًمًجقد قمغم إٟمػ واًمًجقد قمغم اًمٓملم، يمت٤مب إذان، أظمرضمف اًمٌخ٤مري (8)

 .3389، رىمؿ48:/4، سم٤مب اؾمتح٤ٌمب صٞم٤مم ؾمّت٦م أّي٤مم ُمـ ؿمقالم، اًمّمٞم٤م
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 .(3)شإيامءً  ئ هبؿ قمغم رواطمٚمٝمؿ يقُم٦م ُمـ أؾمٗمؾ ُمٜمٝمؿ، ومّمغمَّ ٚمَّ واًمٌِ 

أن احلدي٨م إول يدل قمغم أن اعمّمكم يّمكم قمغم إرض إذا يم٤مٟم٧م وضمف اًمتٕم٤مرض: 

 واحلدي٨م اًمث٤مين يدل قمغم ضمقاز اًمّمالة قمغم اًمراطمٚم٦م إيامء> إذا يم٤مٟم٧م إرض ُمٌٚمقًم٦م.ُمٌٚمقًم٦م، 

أن  :ام اًمقضمف ذم ذًمؽوإٟمّ  ،وم٤مظمتٚمػ هذان اخلؼمان ذم فم٤مهرمه٤م"ىم٤مل إصمرم: وضمف اجلٛمع: 

 وأُمٙمـ اًمًجقد قمٚمٞمف، وإنْ  ،اًمٌٚمؾ واًمٓملم ُمـ ومحدي٨م أيب ؾمٕمٞمد ومٞمام ضمػَّ  >يٕمٛمؾ هبام مجٞمٕم٤مً 

 .(4)"٦م ومٞمام مل يٛمٙمـ اًمًجقد قمٚمٞمف ُمـ يمثرة اعم٤مء واًمٓملموطمدي٨م يٕمغم سمـ أُمٞمّ  ف.ؼ سم٤مًمقضمف سمٚمٚمُ قمٚمِ 

ومجٛمع إصمرم سملم هذيـ احلديثلم اعمختٚمٗملم ذم اًمًجقد أو اإليامء ذم اًمّمالة قمٜمدُم٤م شمٙمقن 

: ُمقوع ضمػَّ ومٞمف اًمٌٚمؾ واًمٓمِّلم، سمحٞم٨م يٛمٙمـ ومٞمف (5)إرض ُمٌٚمقًم٦م> سم٤محلٛمؾ قمغم ُمقوٕملم

ر ومٞمف اًمًجقد> ومٞمقُمئ.اًمًجقد> ومٞمًجد،   وُمقوع يمُثر سمٚمُٚمف وـمٞمٜمُف، سمحٞم٨م يتٕمذَّ

( 5وىمد أقمٛمٚمف إصمرم ذم صمالث )اًمقضمف اًمراسمع: اجلٛمع سمحٛمؾ اًمٕم٤مّم قمغم اخل٤مّص:  

 .(6)ُم٤ًمئؾ

: ُم٤م جيقز أن يّمغّم ومٞمف ُمـ اعمقاوع(> طمٞم٨م أورد طمدي٨م 58ُم٤م ذيمره ذم )اًم٤ٌمب اعمث٤مل:

. صمؿ أورد طمدي٨م (7)شإرض يمٚمٝم٤م ـمٝمقرًا وُم٤ًمضمد ضمٕمٚم٧م زم»ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصضم٤مسمر وهمػمه: أّن اًمٜمٌّل 

                                                           

، .ط، دسمػموت، ار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، دحت٘مٞمؼ: أمحد ؿم٤ميمر وآظمريـ، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، حمّٛمد سمـ قمٞمًك، أظمرضمف اًمؽمُمذي (3)

، 334/;4، . وأمحد633، رىمؿ4/488، ُم٤مضم٤مء ذم اًمّمالة قمغم اًمداسم٦م ذم اًمٓملم واعمٓمرسم٤مب ، أسمقاب اًمّمالة، .تد

: 39795رىمؿ  ."...طمدي٨م همري٥م". وىم٤مل اًمؽمُمذيُّ

 .68-67، صٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (4)

يقؾمػ سمـ قمٌد ، يٜمٔمر: اسمـ قمٌد اًمؼمّ  أو يقُمئ.، وقمغم ذًمؽ محؾ اظمتالف اًمرواي٦م قمـ ُم٤مًمؽ ذم اًمًجقد ذم اًمٓملم: أّٟمف يًجد (5)

، هـ35:9ط، .، داعمٖمرب، وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمّٞم٦م، حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك اًمٕمٚمقي وحمّٛمد اًمٌٙمري، اًمتٛمٝمٞمد، اهلل

45/83 . 

 .482، 458، 337، صيٜمٔمر: ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (6)

. :65، رىمؿ7;/3، شضُمٕمٚم٧ْم زم إرض ُمًجدًا وـمٝمقراً »: ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب ىمقل اًمٜمٌّل ، يمت٤مب اًمّمالة، أظمرضمف اًمٌخ٤مري (7)

 .743، رىمؿ3/592، سم٤مب ضُمٕمٚم٧ْم زم إرُض ُمًجدًا وـمٝمقراً ، يمت٤مب اعم٤ًمضمدؿ، وُمًٚم
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ّٓ  يمٚمُّٝم٤مإرض »: ملسو هيلع هللا ىلصأيب ؾمٕمٞمد، قمـ اًمٜمٌّل  ، وهمػمه ُمـ أطم٤مدي٨م (3)ش احلامم واعم٘مؼمةُمًجد، إ

 اًمٜمٝمل قمـ سمٕمض اعمقاوع.

أن احلدي٨م إول يدل أن إرض يمٚمٝم٤م دمقز اًمّمالة ومٞمٝم٤م، واحلدي٨م وضمف اًمتٕم٤مرض: 

  ذم احلامم واعم٘مؼمة.اًمث٤مين يدل قمغم قمدم ضمقاز اًمّمالة 

وم٠مُم٤م  ومٝمذه إطم٤مدي٨م ضم٤مءت ذم فم٤مهره٤م خمتٚمٗم٦م، وهل٤م وضمقه:"ىم٤مل إصمرم: وضمف اجلٛمع: 

ٕهنؿ ٓ  >وم٢مٟمام أراد اخلالف قمغم أهؾ اًمٙمت٤مب :ىمقًمف: )ضمٕمٚم٧م زم إرض ـمٝمقرًا وُمًجدًا(

ّٓ يّمٚمُّ  ٕمد  ذم يمٜم٤مئًٝمؿ وسمٞمٕمٝمؿ، وم٘م٤مل: ومْمٚم٧م قمغم اًمٜم٤مس سمذًمؽ وسمٖمػمه، صمؿ اؾمتثٜمك سمقن إ

  .(4)"...اخلالف قمٚمٞمٝمؿ ُمقاوع عمٕم٤مٍن همػم ُمٕمٜمك أهؾ اًمٙمت٤مب

ومجٛمع إصمرم سملم إطم٤مدي٨م اعمختٚمٗم٦م ذم هذا اًم٤ٌمب سمحٛمؾ اًمٕم٤مّم قمغم اخل٤مّص> ّٕن 

، وهق ٟمقٌع ُمـ اًمتخّمٞمص > ومٕمٛمقم ذيمر إرض (5)آؾمتثٜم٤مء إظمراج ًمٌٕمض ُم٤م شمٜم٤موًمف اًمٚمٗمظ اًمٕم٤ممُّ

اًمِم٤مرع قمـ اًمّمالة ومٞمف ذم احلدي٨م اًمّث٤مين، وهمػمه ُمـ ذم احلدي٨م إّول خمّمقص سمام هنك 

 .(6)إطم٤مدي٨م

وىمد أقمٛمٚمف ذم : ملسو هيلع هللا ىلصاًمقضمف اخل٤مُمس: اجلٛمع سمحٛمؾ أطمد احلديثلم قمغم أّٟمف ظم٤مصٌّ سم٤مًمٜمٌّل 

 .(7)( ُم٤ًمئؾ5صمالث )

                                                           

أسمقاب ، . واًمؽمُمذي4;6، رىمؿ3/586، اًمّمالةسم٤مب ذم اعمقاوع اًمتل ٓ دمقز ومٞمٝم٤م ، يمت٤مب اًمّمالة، أظمرضمف أسمق داود (3)

ّٓ اعم٘مؼمة واحلاّم ، اًمّمالة ؾمٜمـ ، حمّٛمد سمـ يزيد، . واسمـ ُم٤مضمف539، رىمؿ4/353م، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء أّن إرض يمٚمَّٝم٤م ُمًجد إ

سم٤مب ، أسمقاب اعم٤ًمضمد، هـ3652، 3ط، سمػموت، ار اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕم٤معمّٞم٦م، دحت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وآظمريـ، اسمـ ُم٤مضمف

ح اًمؽمُمذيُّ أّٟمف ُمرؾمؾ.::339، رىمؿ534/:3، . وأمحد967، رىمؿ;3/69، اًّمتل يٙمره ومٞمٝم٤م اًمّمالة اعمقاوع  . ورضمَّ

 .56، صيٜمٔمر: ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (4)

، 3ط، ُمٍم، ار اًمٙمتٌل، دحت٘مٞمؼ: أمحد قمٌد اهللم، اًمٕم٘مد اعمٜمٔمقم ذم اخلّمقص واًمٕمٛمق، أمحد سمـ إدريس، : اًم٘مراذمريٜمٔم (5)

 .399، 9:/4، هـ3642

 .3/589، هـ3545، 9ط، ُمٍم، اعمٓمٌٕم٦م اًمٙمؼمى إُمػمّي٦م، أمحد سمـ حمّٛمد: إرؿم٤مد اًم٤ًمري، يٜمٔمر: اًم٘مًٓماّلين (6)

 .;:3، 86، 54، صيٜمٔمر: ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (7)
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 : اًمقص٤مل ذم اًمّمٞم٤مم(> طمٞم٨م أورد أطم٤مدي٨م، ُمٜمٝم٤م: طمدي٨م 84ُم٤م ذيمره ذم )اًم٤ٌمب اعمث٤مل:

. (4)شأّن اًمٜمٌّّل واَصَؾ ». صمّؿ أورد طمدي٨م أٟمس: (3)ش٤ملَص هنك قمـ اًمقِ  ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمٌّل »أيب هريرة: 

 وسمٕمض ؿمقاهده.

أن احلدي٨م إول يدل قمغم حتريؿ اًمقص٤مل ذم اًمّمٞم٤مم، واحلدي٨م اًمث٤مين وضمف اًمتٕم٤مرض:  

 يدل قمغم ضمقازه.

وذم هذا اًم٤ٌمب أطم٤مدي٨م، وم٤مظمتٚمٗم٧م هذه إطم٤مدي٨م ذم "ىم٤مل إصمرم: وضمف اجلٛمع: 

وهنك قمٜمف أصح٤مسمف، وم٘م٤مل: )إين ، ملسو هيلع هللا ىلص ٤م ًمٚمٜمٌّل ذًمؽ يم٤من ظم٤مص   أنّ  :وإٟمام اًمقضمف ومٞمٝم٤م ،فم٤مهره٤م

ًم٧ًم ُمثٚمٙمؿ، إين أسمٞم٧م يٓمٕمٛمٜمل ريب ويً٘ملم(
 

. ومجٛمع أسمق سمٙمر إصمرم سملم احلديثلم سمحٛمؾ (6) "(5)

، وطمدي٨م أيب هريرة ذم اًمٜمَّٝمل قمٜمف قمغم ملسو هيلع هللا ىلصطمدي٨م أٟمس ذم ومٕمؾ اًمقص٤مل قمغم أّٟمف ظم٤مصٌّ سم٤مًمٜمٌّل 

 . (7)شمنميع قم٤ممٌّ ُّٕمتف. وإًمٞمف ذه٥م مجٝمقر اًمٕمٚمامءأّٟمف 

وىمد أقمٛمٚمف ذم اًمقضمف اًم٤ًمدس: اجلٛمع سمحٛمؾ اخل٤مّص قمغم أّٟمف ومرٌد ُمـ أومراد اًمٕم٤مّم: 

 .(8)ُم٠ًمًمتلم

: ذم اًمريمٕمتلم إذا ضم٤مء واإلُم٤مم خيٓم٥م(> طمٞم٨م أورد طمدي٨م :ُم٤م ذيمره ذم )اًم٤ٌمب اعمث٤مل:

وطمديث٤ًم آظمر ذم  .(9)شريمٕمتلم ومٚمٞمّمّؾ  ،إذا ضم٤مء أطمديمؿ واإلُم٤مم خيٓم٥م»ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص  ضم٤مسمر قمـ اًمٜمٌّل 

                                                           

سم٤مب اًمٜمٝمل م، يمت٤مب اًمّمٞم٤مؿ، . وُمًٚم87;3، رىمؿ5/59م، سم٤مب اًمتٜمٙمٞمؾ عمـ أيمثر اًمّمقم، يمت٤مب اًمّمق، أظمرضمف اًمٌخ٤مري (3)

 . 3325، رىمؿ4/996م، اًمقص٤مل ذم اًمّمققمـ 

 > سمٛمٕمٜم٤مه.3326، رىمؿ4/997م، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمقص٤مل ذم اًمّمقم، يمت٤مب اًمّمٞم٤مؿ، أظمرضمف ُمًٚم (4)

 (.6)وهق ـمرف ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم اعمخّرج ذم احل٤مؿمٞم٦م:  (5)

 .2;3، صٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (6)

، ظمٚمٞمؾ سمـ يمٞمٙمٚمدي، سم٤محلٛمؾ قمغم اخلّمقصّٞم٦م يٜمٔمر: اًمٕمالئل. وًمٚمٛمزيد طمقل اجلٛمع 587-36/585، يٜمٔمر: اًمتٛمٝمٞمد (7)

 .326، صهـ3638، 3ط، اًم٘م٤مهرة، ار احلدي٨م، دحت٘مٞمؼ: حمّٛمد احلٗمٜم٤موي، شمٗمّمٞمؾ اإلمج٤مل ذم شمٕم٤مرض إىمقال وإومٕم٤مل

 .95، 69، صيٜمٔمر: ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (8)

ع ُمثٜمك ، يمت٤مب اًمتٝمجد، أظمرضمف اًمٌخ٤مري (9) سم٤مب ، يمت٤مب اجلٛمٕم٦مؿ، . وُمًٚم3388، رىمؿ4/79، ُمثٜمكسم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمتٓمقُّ

 .97:، رىمؿ8;4/7، اًمتحّٞم٦م واإلُم٤مم خيٓم٥م
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ة، وم٠مُمره أن رأى رضماًل دظمؾ اعمًجد ذم هٞمئ٦م سمذَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلَّ  أنّ »أيب ؾمٕمٞمد:  ُمٕمٜم٤مه. صمّؿ أورد طمدي٨م

 .(3)شىمقا قمٚمٞمفومتّمدَّ  ،ك شمٗمٓمٜمقا ًمفريمٕمتلم، وىم٤مل: إٟمام أُمرشمف أن يّمكم ريمٕمتلم طمتّ  يّمكمَ 

أن احلدي٨م إول يدل قمغم ُمنموقمٞم٦م صالة ريمتل حتٞم٦م اعمًجد واإلُم٤مم وضمف اًمتٕم٤مرض: 

 خيٓم٥م قمغم وضمف اًمٕمٛمقم، واحلدي٨م اًمث٤مين يدل قمغم أن إُمر سمّمالهتام يم٤من عمٕمٜمك ظم٤مص.

هذا  ٕنّ  >ومخ٤مًمػ هذا احلدي٨م شمٚمؽ إطم٤مدي٨م ذم فم٤مهره٤م"ىم٤مل إصمرم:  وضمف اجلٛمع:

 .ًم٘مقًمف: )إذا ضم٤مء أطمديمؿ( >واًمٕم٤ممُّ  ٝم٤م صح٤مح اخل٤مصُّ ٦م، ويمٚمُّ وشمٚمؽ إطم٤مدي٨م قم٤مُمّ  ،ف ظم٤مصٌّ يم٠مٟمّ 

أسم٤م ؾمٕمٞمد هق اًمذي روى احلدي٨م  أنّ  : ذًمؽ٤م يٌلّم وممّ  د سمذًمؽ رضماًل سمٕمٞمٜمف.ف مل يرِ  ه٤م هٜم٤م أٟمّ وم٘مد سملّم 

 يٛمٜمٕمف إطمراس ومال يٛمتٜمع، وحيت٩مُّ  ،صمؿ يم٤من هق يًتٕمٛمؾ ذًمؽ إذا ضم٤مء واإلُم٤مم خيٓم٥م ،اخل٤مصَّ 

ومجٛمع إصمرم هٜم٤م سمرّد  .(4)"يم٤ًمئر إطم٤مدي٨م ٤مومجٕمٚمف قم٤مُم   .هذا اًمذي رواه ملسو هيلع هللا ىلص سمحدي٨م اًمٜمٌّل 

اخل٤مّص إمم اًمٕم٤مّم> ّٕن طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخل٤مصَّ ومرٌد ُمـ أومراد إطم٤مدي٨م اًمٕم٤مُّم٦م، ُمقاومؼ هل٤م ذم 

> ومال ي٘متيض ختّمٞمّمٝم٤م> يمام هل -وهق إُمر سمّمالة ريمٕمتلم، سمٖمّض اًمٜمٔمر قمـ اًم٥ًٌم-احلٙمؿ 

 . صمّؿ أّيد ذًمؽ سمٗمٕمؾ راوي احلدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدرّي. (5)إصقًمّٞملم اًم٘م٤مقمدة قمٜمد مجٝمقر

 : وىمد أقمٛمٚمف ذم اًمقضمف اًم٤ًمسمع: اجلٛمع سمحٛمؾ احلدي٨م اعمجَٛمؾ قمغم احلدي٨م اعمٗمنَّ

 .(6)ُم٠ًمًمتلم

                                                           

أمحد سمـ ، . واًمٜم٤ًمئل733، رىمؿ4/5:7، سم٤مب اًمريمٕمتلم إذا ضم٤مء واإلُم٤مم خيٓم٥م، أسمقاب اجلٛمٕم٦م، أظمرضمف اًمؽمُمذي (3)

سم٤مب طم٨ّم اإلُم٤مم ، يمت٤مب اًمزيم٤مة، اًم٘م٤مهرة، ار اًمت٠مصٞمؾ، دحت٘مٞمؼ: ُمريمز اًمٌحقث سمدار اًمت٠مصٞمؾ، اًمًٜمـ اًمّمٖمرى، ؿمٕمٞم٥م

سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ومٞمٛمـ ، أسمقاب إىم٤مُم٦م اًمّمٚمقات، . واسمـ ُم٤مضمف36346، رىمؿ462/ 5، قمغم اًمّمدىم٦م يقم اجلٛمٕم٦م ذم ظمٓمٌتف

: 9;333رىمؿ4;39/4. وأمحد 3335، رىمؿ4/426، دظمؾ اعمًجد واإلُم٤مم خيٓم٥م طمدي٨م "> سمٛمٕمٜم٤مه. وىم٤مل اًمؽمُمذيُّ

٦م أيب ؾمٕمٞمد أشمٞم٦م "طمًـ صحٞمح ـ إمم أّن ًمٗمظ إصمرم قمٜمده وطمَده. يٜمٔمر: اسمـ . وىمّمَّ ذم يمالم إصمرم قمٜمده. وأؿم٤مر اسمـ اعمٚم٘مِّ

ـ  .6/843، هـ;364، 3ط، سمػموت، ار اًمٜمّقادر، دحت٘مٞمؼ: دار اًمٗمالح ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمّل ، اًمتقوٞمح، قمٛمر سمـ قمكمّ ، اعمٚم٘مِّ

 .:6، صٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (4)

 /4، هـ3643ط، .سمػموت، د، ار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، دحت٘مٞمؼ: حمّٛمد شم٤مُمرط، اًمٌحر اعمحٞم، حمّٛمد سمـ هب٤مدر، يمٌمرْ يٜمٔمر: اًمزَّ  (5)

، هـ;363، 3ط، سمػموت، ار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، دحت٘مٞمؼ: أمحد قمٜم٤مي٦م، إرؿم٤مد اًمٗمحقل، حمّٛمد سمـ قمكمّ ، . اًمِمقيم٤مين596

 .:4/62، ومتح اًم٤ٌمري، اسمـ طمجروًمٚمٛمث٤مل يٜمٔمر:  .3/558

 .469، 374ص ،يٜمٔمر: ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (6)
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ع قمغم اًمراطمٚم٦م ذم اًمًٗمر(> طمٞم٨م أورد طمدي٨م ;6ُم٤م ذيمره ذم )اًم٤ٌمب اعمث٤مل:  :ضم٤مسمر: اًمتٓمقُّ

. وذيمر سمٕمض ـمرىمف (3)ش قمغم راطمٚمتف ٟمحق اعمنمق ذم همزوة أٟمامريّمكمِّ  ملسو هيلع هللا ىلص ف رأى اًمٜمٌلَّ أٟمّ »

ع قمغم راطمٚمتف اؾمت٘مٌؾ يم٤من إذا أراد أن يتٓمقَّ ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌلَّ  أنّ » :أٟمسوؿمقاهده. صمّؿ أورد طمدي٨م 

  .(4)شٝم٧م سمف طمٞم٨م شمقضمَّ صغمَّ  ، صمؿّ اًم٘مٌٚم٦م ومٙمؼمَّ 

يِمؽمط ومٞمٝم٤م أن احلدي٨م إول يدل قمغم أن اًمّمالة قمغم اًمراطمٚم٦م ٓ وضمف اًمتٕم٤مرض: 

 اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م قمٜمد اًمنموع ومٞمٝم٤م، واحلدي٨م اًمث٤مين يدل قمغم اؿمؽماط ذًمؽ ومٞمٝم٤م.

ام وإٟمّ  ،ومٝمذا احلدي٨م يم٠مٟمف ذم اًمٔم٤مهر ظمالف شمٚمؽ إطم٤مدي٨م"ىم٤مل إصمرم:  وضمف اجلٛمع:

ٌ  اًمقضمف ذم ذًمؽ أنّ    .(5)" ًمتٚمؽ إطم٤مدي٨مهذا ُمٗمنِّ

> طمٞم٨م إّن طمدي٨م ضم٤مسمر ذيمر طم٤مل (6)اعمٗمنَّ ومجٛمع إصمرم سملم احلديثلم سمحٛمؾ اعمجَٛمؾ قمغم 

أصمٜم٤مء صالشمف قمغم اًمراطمٚم٦م، ومل يٌلمِّ هؾ اؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ذم اومتت٤مطمٝم٤م أم ٓ؟> ومٙم٤من جمٛماًل  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌّل 

ًا ُمٌٞمَّٜم٤ًم ذم طمدي٨م أٟمس> اًّمذي سملمَّ أّٟمف  يم٤من  ملسو هيلع هللا ىلصُمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م، وشمٕملمَّ محٚمف قمغم ُم٤م ضم٤مء ُمٗمنَّ

 يًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م قمٜمد اًمتٙمٌػم.

وىمد أقمٛمؾ إصمرم هذا اًمقضمف ذم ُم٠ًمًم٦م قضمف اًمث٤مُمـ: اجلٛمع سمت٠مويؾ ًمٗمظ أطمد احلديثلم: اًم

 واطمدة. 

٤ٌّمس (7): اًمقشمر أواضم٥م هق؟(48د ذم )اًم٤ٌمبأور اعمث٤مل: وهمػمه ُمـ -طمدي٨م اسمـ قم

صمّؿ أورد . (8)شأن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اومؽمض قمغم قم٤ٌمده مخس صٚمقات»: ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمٌّّل  -اًمّمح٤مسم٦م

                                                           

  .6362، رىمؿ7/338، سم٤مب همزوة أٟمامر، يمت٤مب اعمٖم٤مزي، أظمرضمف اًمٌخ٤مري (3)

، 42/599، وأمحد. 3447، رىمؿ4/638، سم٤مب اًمتٓمّقع قمغم اًمراطمٚم٦م واًمقشمر، أسمقاب صالة اًمًٗمر، أظمرضمف أسمق داود (4)

حف اًمْمٞم٤مء. ;3532رىمؿ حت٘مٞمؼ: ، إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة، اعم٘مدد د سمـ قمٌد اًمقاطمدحمٛمّ ، . يٜمٔمر: وٞم٤مء اًمديـاعم٘مددُّ  وصحَّ

  .;3:5، رىمؿ4/575، ه3632، 3ط، ُمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م، ُمٙمت٦ٌم اًمٜمٝمْم٦م احلديث٦م، قمٌد اعمٚمؽ اسمـ دهٞمش

 .375، صٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (5)

 . 9:، 94/ص5جط، يٜمٔمر ًمٚمٛمزيد طمقل هذا اًمقضمف: اًمٌحر اعمحٞم (6)

 .3;، صٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (7)

سم٤مب اًمدقم٤مء إمم ، يمت٤مب اإليامنؿ، . وُمًٚم7;35، رىمؿ4/326، سم٤مب وضمقب اًمزيم٤مة، يمت٤مب اًمزيم٤مة، أظمرضمف اًمٌخ٤مري (8)

 .;3، رىمؿ3/73م، اًمِمٝم٤مدشملم وذائع اإلؾمال
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، وُمٜمٝم٤م طمدي٨م اسمـ سمريدة قمـ أسمٞمف، قمـ -وهل ًمٞم٧ًم سم٤مًم٘مقّي٦م قمٜمده-إطم٤مدي٨م اًّمتل خت٤مًمٗمف 

 . وأشمٌٕمف سمِم٤مهٍد ُمـ طمدي٨م أيب هريرة.(3)ش، ومٛمـ مل يقشمر ومٚمٞمس ُمٜم٤ماًمقشمر طمؼٌّ »: ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌّل 

ٕن اًمّمٚمقات -أن احلدي٨م إول يدل قمغم أن اًمقشمر ًمٞمس سمقاضم٥م وضمف اًمتٕم٤مرض: 

 اعمٗمروو٦م 

 اًمث٤مين يدل قمغم وضمقسمف، وقمدم ضمقاز شمريمف.، واحلدي٨م -مخس

ومٝمذه إطم٤مدي٨م ذم فم٤مهره٤م خمتٚمٗم٦م، وشمٚمؽ إطم٤مدي٨م إومم "ىم٤مل إصمرم: وضمف اجلٛمع: 

وإظمذ  ،قمغم وضمف اًمتقيمٞمد هل٤م ٢من يم٤مٟم٧م حمٗمقفم٦م، ومٚمٞمس اًمقضمف ومٞمٝم٤م أهن٤م ومريْم٦م، وًمٙمـ...ومأصم٧ٌم

وًمق  ٝمام ذم شمقيمٞمد أُمر اًمقشمر.ًمٙمٜمّ سم٤مًمٕمٛمؾ هب٤م. ويمذًمؽ طمدي٨م سمريدة وأيب هريرة ًمٞم٤ًم سم٤مًم٘مقيلم، و

مل خيتٚمػ  >وًمق يم٤مٟم٧م أيْم٤ًم ومريْم٦م .يم٤مٟم٧م اًمقشمر ومريْم٦م، يم٤من شم٤مريمٝم٤م يم٤مومرًا يم٤ًمئر اًمّمٚمقات

صمّؿ  .(4)"اًمٗمرض ُمقىمقف قمٚمٞمف، همػم خمتٚمػ ومٞمف ٕنّ  >ومٞمزيد ومٞمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض >اًمٕمٚمامء ومٞمف

د ُم٤م ذه٥م إًمٞمف سمٌٕمض أصم٤مر ذم أّن اًمقشمر ًمٞمس سمحتؿ، وطمدي  .(5)٨م اسمـ ُمًٕمقد ذم اًم٤ٌمبأيمَّ

ومجٛمع إصمرم سملم احلديثلم سمت٠مويؾ ًمٗمٔم٦م: )طمّؼ( ذم احلدي٨م اًمّث٤مين قمغم ُمٕمٜمك اًمت٠ميمٞمد، وٓ 

، وأيَّد إصمرم هذا اًمت٠مويؾ سمام -(6)يمام ذيمر اًمٜمقوي-سمدَّ ُمـ هذا اًمت٠مويؾ ًمٚمجٛمع سملم إطم٤مدي٨م 

 ذيمره ُمـ طمج٩م.

                                                           

. واحلدي٨م ;4523، رىمؿ349/:5، . أمحد;363، رىمؿ;4/77، سم٤مب ومٞمٛمـ مل يقشمر، أسمقاب اًمقشمر، أظمرضمف أسمق داود (3)

، اًمتٛمٞمٞمز ذم شمٚمخٞمص ختري٩م أطم٤مدي٨م ذح اًمقضمٞمز، أمحد سمـ قمكمّ ، إصمرم. يٜمٔمر ًمٚمٛمزيد: اسمـ طمجر ًمٞمس سم٤مًم٘مقّي> يمام ىم٤مل

 .8::/4، هـ:364، 3ط، اًمري٤مض، ار أوقاء اًمًٚمػ، دحت٘مٞمؼ: حمّٛمد اًمّث٤مين

 .4;، صٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (4)

: ُم٤م شم٘مقل ي٤م رؾمقل اهلل »وًمٗمٔمف:  (5) . أظمرضمف أسمق شوم٘م٤مل: ًمٞم٧ًم ًمؽ وٓ ٕصح٤مسمؽ؟ ملسو هيلع هللا ىلصأوشمروا ي٤م أهؾ اًم٘مرآن. وم٘م٤مل أقمرايبٌّ

سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ، أسمقاب إىم٤مُم٦م اًمّمٚمقات، . واسمـ ُم٤مضمف3639، رىمؿ4/779، سم٤مب اؾمتح٤ٌمب اًمقشمر، أسمقاب اًمقشمر، داود

وىمد أقمٚمَّف اًمدارىمٓمٜملُّ وهمػمه ، . وهق ُمـ رواي٦م أيب قمٌٞمدة سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد قمـ أسمٞمف3392، رىمؿ4/467، اًمقشمر

، ار اًمرّي٤من، دحت٘مٞمؼ: حمّٛمد اًمدسم٤مد، اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌّقّي٦م، قمكّم سمـ قمٛمر، ر: اًمدارىمٓمٜملسم٤مإلرؾم٤مل. يٜمٔم

 .4;:، رىمؿ4/6:7، هـ3654، 5ط، سمػموت

 .6/43، .ت، د.ط، دسمػموت، ار اًمٗمٙمر، داعمجٛمقع ذح اعمٝمّذب، حيٞمك سمـ ذف، اًمٜمقوييٜمٔمر:  (6)
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وىمد أقمٛمؾ إصمرم هذا اًمقضمف ذم ُم٠ًمًم٦م  اًمقضمف اًمت٤مؾمع: اجلٛمع سم٤مٕظمذ سم٤محلدي٨م اًمزائد:

 واطمدة.

أٟمف يم٤من »: ملسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمٌّل : طمدي٨م قم٤مئِم٦م (3)(ُم٤م ي٘مرأ سمف ذم اًمقشمر: 49أورد ذم )اًم٤ٌمب اعمث٤مل:

 ]اًمٙم٤مومرون:﴾ىل مل خل﴿، [3 ]إقمغم:﴾زي ري ٰى ين﴿ سمـي٘مرأ ذم اًمقشمر 

 ؾمٕمٞمد سمـ قمٌدصمّؿ أورد طمدي٨م  .(4)شواعمٕمقذشملم ،[3 ]اإلظمالص:﴾يل ىل مل خل﴿، [3

 خل﴿، [3]إقمغم: ﴾زي ري ٰى ين﴿ سمـ يم٤من يقشمرملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌلَّ  أنّ »اًمرمحـ سمـ أسمزى قمـ أسمٞمف: 

. ومل يذيمر (5)ش[3 ]اإلظمالص:﴾يل ىل مل خل﴿، [3 ]اًمٙم٤مومرون:﴾ىل مل

ٗمف ُمـ رواي٦م احل٤مرث إقمقر  اعمٕمقذشملم. وأؿم٤مر إمم ؿم٤مهديـ ُمـ ؿمقاهده. صمؿ أورد طمديث٤ًم وٕمَّ

صمر، ومٞمف اًم٘مراءة ذم اًمقشمر سم٤مًم٘مدر، واًمزًمزًم٦م، واًمتٙم٤مصمر، واًمٕمٍم، واًمٜمٍم، واًمٙمق قمـ قمكّم 

 .(6)واًمٙم٤مومرون، واعمًد، واإلظمالص

أن احلدي٨م إول يدل قمغم أن اًمًٜم٦ّم اًم٘مراءة ذم ريمٕم٤مت اًمقشمر وضمف اًمتٕم٤مرض: 

سمـ)إقمغم(، و)اًمٙم٤مومرون(، و)اإلظمالص( واعمٕمقذشملم، واحلدي٨م اًمث٤مين يدل قمغم أن اًمًٜم٦ّم 

سمًقر اًم٘مراءة ومٞمٝم٤م سمتٚمؽ اًمًقر ؾمقى اعمٕمقذشملم، واًمرواي٦م إظمػمة شمدل قمغم اًم٘مراءة ومٞمٝم٤م شمٙمقن 

 .أظمرى ُمٜمٝم٤م )اًمٙم٤مومرون( و)اإلظمالص(

                                                           

 .7;-6;، صيٜمٔمر: ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (3)

سم٤مب ومٞمام ي٘مرأ سمف ذم ، أسمقاب اًمقشمر، . واًمؽمُمذي3646، رىمؿ4/785، سم٤مب ُم٤م ي٘مرأ ذم اًمقشمر، أسمقاب اًمقشمر، أظمرضمف أسمق داود (4)

. 3395، رىمؿ:4/47، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ومٞمام ي٘مرأ ذم اًمقشمر، أسمقاب إىم٤مُم٦م اًمّمٚمقات، . واسمـ ُم٤مضمف685، رىمؿ548/ 4، اًمقشمر

 .2::/4، . يٜمٔمر: اًمتٛمٞمٞمز"(وومٞمف ًملمٌ ) وومٞمف ظَمّمٞمػ"طمجر: . ىم٤مل اسمـ 28;47، رىمؿ;5/9، وأمحد

أسمقاب إىم٤مُم٦م ، . واسمـ ُم٤مضمف3969، رىمؿ5/792، سم٤مب ٟمقع آظمر ُمـ اًم٘مراءة ذم اًمقشمر، يمت٤مب ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ، أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل (5)

حف اسمـ طمجر37583، رىمؿ:46/9، . وأمحد3395، رىمؿ:4/47، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ومٞمام ي٘مرأ ذم اًمقشمر، اًمّمٚمقات ، . وصحَّ

حت٘مٞمؼ: محدي ، ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر، أمحد سمـ قمكمّ ، وذيمر أّن اًمراضمح ذم اًمًٜمد ىمقل ُمـ زاد ومٞمف أيبَّ سمـ يمٕم٥م. يٜمٔمر: اسمـ طمجر

 .46، 5/43، هـ;364، 4ط، سمػموت -ار اسمـ يمثػم، داًمًٚمٗمل

اًمٙم٤مُمؾ ، قمٌد اهلل، . وقم٤مُّم٦م ُم٤م يرويف احل٤مرث إقمقر قمـ قمكّم همػم حمٗمقظ. يٜمٔمر: اسمـ قمدّي :89، رىمؿ9;/4، أظمرضمف أمحد (6)

 .::5/3، هـ3656، 3ط، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، حت٘مٞمؼ: ُم٤مزن اًمنؾم٤موي، ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل
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 ،وسمٕمْمٝم٤م أصم٧ٌم ُمـ سمٕمض ،ومٝمذه إطم٤مدي٨م ذم فم٤مهره٤م خمتٚمٗم٦م"ىم٤مل إصمرم:  وضمف اجلٛمع:

ومٛمـ  >لٝم٤م طمدي٨م قم٤مئِم٦م إوّ وأمتُّ  .-قمٚمٞمف اًمًالم– ٝم٤م أصم٧ٌم ُمـ طمدي٨م احل٤مرث قمـ قمكمّ ويمٚمُّ 

ّٓ أظمذ سمف وم٘مد أظمذ سم٤مٕطم٤مدي٨م يمٚمِّ  ومجٛمع إصمرم سملم احلديثلم  ." طمدي٨م احل٤مرث قمـ قمكمّ ٝم٤م إ

ره اًمٕمٚمامء سم٤مٕظمذ سمام  ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م> ّٕٟمف زائٌد قمغم ُم٤م ذم طمدي٨م اسمـ أسمزى> ضمري٤ًم قمغم ُم٤م ىمرَّ

 .(3)ُمـ أّٟمف إذا ُروي طمديث٤من ُمًت٘ماّلن ذم طم٤مدصم٦م، وذم أطمدمه٤م زي٤مدة> وم٢مهّن٤م شم٘مٌؾ، ويٕمٛمؾ هب٤م

وىمد أقمٛمٚمف إصمرم ذم ُم٠ًمًم٦م  اًمقضمف اًمٕم٤مذ: اجلٛمع سمحٛمؾ احلدي٨م اًمزائد قمغم اًمت٠ميمٞمد:

 واطمدة.

 ٚمقا اًمٜمٌلَّ أن اعمنميملم ؿمٖمَ : »قمكمّ طمدي٨م  (4): اًمّمالة اًمقؾمٓمك(73أورد ذم )اًم٤ٌمب اعمث٤مل:

وذيمر سمٕمض ؿمقاهده. صمّؿ أورد  .(5)ش٘م٤مل: ؿمٖمٚمقٟم٤م قمـ اًمّمالة اًمقؾمٓمكومقمـ صالة اًمٕمٍم،  ملسو هيلع هللا ىلص

أهن٤م أُمرشمف أن يٙمت٥م هل٤م ُمّمحٗم٤ًم، وم٠مُمرشمف أن يٙمت٥م )طم٤مومٔمقا قمغم » :قم٤مئِم٦مطمدي٨م أيب يقٟمس قمـ 

 .(6)ملسو هيلع هللا ىلصشاًمّمٚمقات واًمّمالة اًمقؾمٓمك وصالة اًمٕمٍم( وىم٤مًم٧م: ؾمٛمٕمتٝم٤م ُمـ رؾمقل اهلل 

أن احلدي٨م إول يدل قمغم أن اًمّمالة اًمقؾمٓمك هل صالة اًمٕمٍم،  وضمف اًمتٕم٤مرض:

 ة اًمٕمٍم.واحلدي٨م اًمث٤مين يدل قمغم أن اًمّمالة اًمقؾمٓمل صالة أظمرى همػم صال

ف خم٤مًمػ ًم٤ًمئر إطم٤مدي٨م، وًمٞمس يمذًمؽ، ومٝمذا احلدي٨م ذم فم٤مهره يم٠مٟمّ " وضمف اجلٛمع:

 >أُمرًا سمٕمد أُمر ٤موأُمر سم٤معمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم ،ام ذيمر اًمّمالة اًمقؾمٓمكإٟمّ  اهلل  وًمٙمـ اًمقضمف ومٞمف: أنّ 

 >أٟمف ىمد دظمؾ ذم ذًمؽ صالة اًمٕمٍم ِمّؽ ، ومال يُ [:45  ]اًمٌ٘مرة:﴾ىل مل خل﴿وم٘م٤مل: 

وم٠مُمر سم٤معمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م أُمرًا صم٤مٟمٞم٤ًم، صمؿ ىم٤مل:  .﴾جم يل﴿ٕهن٤م ُمـ اًمّمٚمقات، صمؿ ىم٤مل: 

إٟمام هل  ملسو هيلع هللا ىلص واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ فم٤مهر إطم٤مدي٨م قمـ اًمٜمٌّل  )وصالة اًمٕمٍم( شمقيمٞمد سمٕمد شمقيمٞمد.

                                                           

، 4ط، اًمري٤مض-ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمدؿ، حت٘مٞمؼ: مّه٤مم قمٌد اًمّرطمٞم، ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي، قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد، يٜمٔمر: اسمـ رضم٥م (3)

. يٜمٔمر: اعم٤ٌمريمٗمقري. وأيمثر اًمٕمٚمامء أظمذوا سمحدي٨م اسمـ أسمزى> 2:/ 4، هـ3643 حتٗم٦م ، حمّٛمد قمٌد اًمرمحـ، ّٕٟمف أصحُّ

 .;4/67، .ت، د.ط، دسمػموت، ار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، دإطمقذي

 .379-378، صيٜمٔمر: ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (4)

 .849، رىمؿ3/659، سم٤مب اًمدًمٞمؾ عمـ ىم٤مل اًمّمالة اًمقؾمٓمك صالة اًمٕمٍم، يمت٤مب اعم٤ًمضمدؿ، أظمرضمف ُمًٚم (5)

 .;84، رىمؿ3/659اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ،  (6)
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. صمّؿ ذيمر "اًمّمالة اًمقؾمٓمك هل اًمٕمٍم قم٤مئِم٦م ٟمٗمًٝم٤م ىمد ىم٤مًم٧م: إنّ   ذًمؽ أنّ ٤م يٌلّم وممّ  اًمٕمٍم.

ذم ذًمؽ. ومجٛمع أسمق سمٙمر إصمرم سملم احلديثلم سمحٛمؾ احلدي٨م اًمزائد قمغم اًمت٠ميمٞمد  اًمرواي٤مت قمٜمٝم٤م

> شمقومٞم٘م٤ًم سملم احلديثلم، وأّيد ذًمؽ سمٔم٤مهر اًمرواي٤مت اعمِمٝمقرة ذم أهّن٤م صالة (3)ٓ قمغم اًمت٠مؾمٞمس

 اًمٕمٍم، ومْماًل قماّم صم٧ٌم قمـ راوي٦م احلدي٨م. 

أقمٛمٚمف إصمرم ذم ُم٠ًمًم٦م وىمد اًمقضمف احل٤مدي قمنم: اجلٛمع سمحٛمؾ إُمر قمغم آؾمتح٤ٌمب: 

 واطمدة.

أطم٤مدي٨م، ُمٜمٝم٤م طمدي٨م أيب  (4): آوٓمج٤مع سمٕمد ريمٕمتل اًمٗمجر(42أورد ذم )اًم٤ٌمب اعمث٤مل:

. صمّؿ (5)شف إيٛمـومٚمٞمْمٓمجع قمغم ؿم٘مِّ  > أطمديمؿ ريمٕمتل اًمٗمجرإذا صغمَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصهريرة، قمـ اًمٜمٌّّل 

صمٜمل، وإن يمٜم٧م ٟم٤مئٛم٦م  ريمٕمتل اًمٗمجر، وم٢من يمٜم٧م ضم٤مًم٦ًم طمدَّ يم٤من إذا صغمَّ »أورد طمدي٨م قم٤مئِم٦م: 

 .(6)شاوٓمجع

: أن احلدي٨م إول يدل قمغم أن آوٓمج٤مع سمٕمد ريمٕمتل اًمٗمجر ُم٠مُمقر سمف، وضمف اًمتٕم٤مرض

 واحلدي٨م اًمث٤مين يدل قمغم ضمقاز شمريمف، وأٟمف همػم ُم٠مُمقر سمف.

وم٤مظمتٚمٗم٧م هذه إطم٤مدي٨م ذم فم٤مهره٤م، ومحدي٨م قم٤مئِم٦م هذا "ىم٤مل إصمرم:  وضمف اجلٛمع:

ّٓ ف ؾمٜمّ ٕٟمّ  >ٍد ًمالوٓمج٤معقمف يم٤من قمـ همػم شمٕمٛمُّ اوٓمج٤م  ًمؽ أنّ ر يٌلمِّ أظِم    أنّ ٦م أو ومْمٞمٚم٦م، إ

وم٤مًمذي ٟمخت٤مر ُمـ ذًمؽ: اؾمتٕمامل طمدي٨م قم٤مئِم٦م  اهلل. أسمق قمٌد طمدي٨م أيب هريرة ُم١ميمٌد، ومل يثٌتف

 ."قمغم أن ذًمؽ ٓ جي٥م أظمر اًمذي دلَّ 

                                                           

ر احلٛمؾ قمغم اًمت٠مؾمٞمس> يمام هق إصؾ. يٜمٔمر ًمٚمٛمزيد: اًمٌحر اعمحٞم (3) ، . ُُمُٖمْٚمٓم٤مي سمـ ىمٚمٞم٩م3/6:6ط، وذًمؽ ؾم٤مئٌغ إذا شمٕمذَّ

ال ًَّ  .;5/322، هـ;363، 3ط، اًمًٕمقدي٦م، ُمٙمت٦ٌم ٟمزار ُمّمٓمٗمك، حت٘مٞمؼ: يم٤مُمؾ قمقيْم٦مم، اإلقمالم سمًٜمّتف قمٚمٞمف اًم

 .93-92، صُمٜمًقظمفٟم٤مؾمخ احلدي٨م و (4)

ع، أظمرضمف أسمق داود (5) سم٤مب ، يمت٤مب اًمّمالة، . واًمؽمُمذي3483، رىمؿ4/665، سم٤مب آوٓمج٤مع سمٕمده٤م، أسمقاب اًمتٓمقُّ

حف اًمؽمُمذي:48;، رىمؿ37/439، . وأمحد642، رىمؿ4/4:3، آوج٤مع سمٕمد ريمٕمتل اًمٗمجر ٗمف ، . وصحَّ ًمٙمـ وٕمَّ

أمحد سمـ ، ٓ ُمـ ىمقًمف. يٜمٔمر: اًمٌٞمٝم٘مل ملسو هيلع هللا ىلصوأقمٚمَّف اًمٌٞمٝم٘ملُّ سم٠مّن اعمحٗمقظ ُمـ ومٕمؾ اًمٜمٌّّل ، -يمام أؿم٤مر إصمرم، اإلُم٤مم أمحد

 .73;6-72;6رىمؿ، هـ3654، 3ط، اًم٘م٤مهرة، ُمريمز هجر، حت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل اًمؽميمل، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى، احلًلم

 .965، رىمؿ3/733، سم٤مب صالة اًمٚمٞمؾ، يمت٤مب صالة اعم٤ًمومريـؿ، أظمرضمف ُمًٚم (6)
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ومجٛمع إصمرم سملم احلديثلم سمحٛمؾ إُمر ذم طمدي٨م أيب هريرة قمغم آؾمتح٤ٌمب أو اًمًٜمّٞم٦م 

وإومْمٚمّٞم٦م، وإّٟمام سومف قمـ اًمقضمقب إمم آؾمتح٤ٌمب طمدي٨م قم٤مئِم٦م، اًمذي دلَّ قمغم أّن اًمٜمٌّل 

 مل يٙمـ يداوم قمغم  ملسو هيلع هللا ىلص

 .(3)آوٓمج٤مع. وسمذًمؽ اطمت٩مَّ إئّٛم٦م قمغم قمدم اًمقضمقب> يمام ذيمر احل٤مومظ اسمـ طمجر

اًمقضمف اًمث٤مين قمنم: اجلٛمع سمحٛمؾ اإلصم٤ٌمت قمغم اًمٗمٕمؾ أطمٞم٤مٟم٤ًم واًمٜمٗمل قمغم اًمؽمك أطمٞم٤مٟم٤ًم  

 أظمرى: 

 وىمد أقمٛمٚمف إصمرم ذم ُم٠ًمًم٦م واطمدة.

 اًمٜمٌلَّ  أنّ »أطم٤مدي٨م، ُمٜمٝم٤م طمدي٨م قم٤مئِم٦م:  (4): صالة اًمْمحك(59أورد ذم )اًم٤ٌمب اعمث٤مل:

 مل يٙمـ  ملسو هيلع هللا ىلص

. وأؿم٤مر إمم اظمتالف اًمرواي٦م قمٜمٝم٤م ذم ذًمؽ، وأّن هذا أصم٧ٌم قمٜمٝم٤م. صمّؿ (5)شحك اًمْمُّ يّمكمِّ 

 .(6)شحك اًمْمُّ يم٤من يّمكمِّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلَّ  أنّ : »قمكمّ أورد إطم٤مدي٨م اعمخ٤مًمٗم٦م هل٤م، وُمٜمٝم٤م طمدي٨م 

مل يٙمـ يّمكّم اًمْمحك، واحلدي٨م  ملسو هيلع هللا ىلصأن احلدي٨م إول يدل أن اًمٜمٌّل  وضمف اًمتٕم٤مرض:

 اًمث٤مين يدل قمغم أٟمف يم٤من يّمٚمٞمٝم٤م.

ٞمٝم٤م ويؽميمٝم٤م، وىمد ذيمر وم٤مًمقضمف ذم هذه إطم٤مدي٨م أٟمف يم٤من يّمٚمِّ "ىم٤مل إصمرم:  اجلٛمع:وضمف 

. ومجٛمع إصمرم سملم احلديثلم (7)"ٞمٝم٤م ومحٗمٔمقا ذاك، ورآه ىمقم شمريمٝم٤مومرآه ىمقم يّمٚمِّ  >ومْمٚمٝم٤م

                                                           

 .65، ص5ج، يٜمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري (3)

 .339، صٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (4)

د، أظمرضمف اًمٌخ٤مري (5) . :334، رىمؿ4/72، قمغم صالة اًمٚمٞمؾ واًمٜمقاومؾ ُمـ همػم إجي٤مب ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب حتريض اًمٜمٌّّل ، يمت٤مب اًمتٝمجُّ

 > سمٛمٕمٜم٤مه.:93 ، رىمؿ9;3/6، سم٤مب اؾمتح٤ٌمب صالة اًمْمحك، يمت٤مب صالة اعم٤ًمومريـؿ، وُمًٚم

ع اًمٜمٌّل ، أسمقاب اًمًٗمر، أظمرضمف اًمؽمُمذي (6) ، يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م، . واًمٜم٤ًّمئل:;7، رىمؿ5;4/6، سم٤مًمٜمٝم٤مر؟ ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب يمٞمػ يم٤من شمٓمقُّ

.، . واًمٚمٗمظ ًمف8:4، رىمؿ;;/4، . وأمحد8::، رىمؿ;4/52، سم٤مب اًمّمالة ىمٌؾ اًمٕمٍم ٜمف اًمؽمُمذيُّ ًَّ  واحلدي٨م طم

 .342، صٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (7)
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اعمختٚمٗملم ذم صالة اًمْمحك> سمحٛمؾ اإلصم٤ٌمت قمغم ومٕمٚمٝم٤م أطمٞم٤مٟم٤ًم، واًمٜمٗمل قمغم شمريمٝم٤م أطمٞم٤مٟم٤ًم 

 .(3)ُم٤م ذه٥م إًمٞمف أمحد ذم إطمدى اًمروايتلم أظمرى. وهق ُم٘مت٣م

قمنم: اجلٛمع سمحٛمؾ أطمد احلديثلم قمغم اًم٘مدر اًمقاضم٥م وأظمر قمغم اًم٘مدر  ًم٨ماًمقضمف اًمث٤م

 وىمد أقمٛمٚمف إصمرم ذم ُم٠ًمًم٦م واطمدة.اعمًتح٥ّم: 

 ملسو هيلع هللا ىلص أيب ذيح قمـ اًمٜمٌّل  أطم٤مدي٨م، ُمٜمٝم٤م طمدي٨م (4): اًمْمٞم٤موم٦م(99أورد ذم )اًم٤ٌمب اعمث٤مل:

 ذم  ىم٤مل

ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة قمـ اًمٜمٌل . صمّؿ أورد طمدي٨م (6)شفف وًمٞمٚمتُ يقُمُ  (5)فضم٤مئزشمُ » :اًمْمٞمػ

 وأؿم٤مر إمم ؿم٤مهٍد ًمف.  .(7)شصدىم٦م ٤مم، ومام زاد ومٝمقاًمْمٞم٤موم٦م صمالصم٦م أيّ »

: أّن احلدي٨م إول يدل قمغم أن اًمْمٞم٤موم٦م يقم وًمٞمٚم٦م، واحلدي٨م اًمث٤مين يدل وضمف اًمتٕم٤مرض

 قمغم أن اًمْمٞم٤موم٦م صمالصم٦م أي٤مم.

هل٤م  ومٝمذه إطم٤مدي٨م ذم فم٤مهره٤م خمتٚمٗم٦م. واًمقضمف قمٜمدٟم٤م ومٞمٝم٤م أنّ "ىم٤مل إصمرم:  وضمف اجلٛمع:

وىمقًمف:  ٓ جيقز شمريمف. ذياًمقاضم٥م اًمّ  ذًمؽ هق احلؼُّ  وم٢منّ  (:يقُمف وًمٞمٚمتف)٤م ىمقًمف: وم٠مُمّ  :وضمقه٤مً 

ومال  >أىم٤مم صمالصم٤ًم ومتٚمؽ وٞم٤موم٦م، وًمٞم٧ًم سمّمدىم٦م إنْ : ي٘مقل ومٝمذا ًمٚمْمٞمػ (:اًمْمٞم٤موم٦م صمالصم٦م أي٤مم)

ومجٛمع إصمرم سملم احلديثلم اعمختٚمٗملم ذم طمدِّ  ."٤مه٤مومذًمؽ اًمذي يتقىمَّ  >زاد قمٚمٞمٝم٤م ٢منْ وم .٤مه٤ميتقىمَّ 

                                                           

، 3ط، ُمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م–ار قم٤ممل اًمٗمقائد، دحت٘مٞمؼ: حمّٛمد اإلصالطمل، زاد اعمٕم٤مد، حمّٛمد سمـ أيب سمٙمر، قزّي٦ميٜمٔمر: اسمـ ىمٞمِّؿ اجل (3)

 .649/ 3، ه;365

 .463-462، صٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (4)

 –ضم٤مُمٕم٦م أّم اًم٘مرى ، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٙمريؿ اًمٕمزسم٤موي، همري٥م احلدي٨م، محد سمـ حمّٛمد، أي: يٙمرُمف ويتحٗمف. يٜمٔمر: اخلّٓم٤ميب (5)

 .575/ 3، هـ3644، 4ط، ُمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م

سم٤مب اًمْمٞم٤موم٦م ، يمت٤مب اًمٚمُّ٘مٓم٦مؿ، . وُمًٚم8357، رىمؿ54/:، سم٤مب إيمرام اًمْمٞمػ، يمت٤مب إدب، أظمرضمف اًمٌخ٤مري (6)

 واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ.، :6، رىمؿ5/3575، وٟمحقه٤م

حف اسمـ 9:95، رىمؿ35/479، وأمحد. ;596، رىمؿ7/798، سم٤مب ذم اًمْمٞم٤موم٦م، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، داود أظمرضمف أسمق (7) . وصحَّ

٤ٌّمن ٤ٌّمن. يٜمٔمر: اسمـ طم ار ، دوظم٤مًمص آي دُمػم، حت٘مٞمؼ: حمّٛمد ؾمقٟمٛمز، اعمًٜمد اًمّمحٞمح قمغم اًمّت٘م٤مؾمٞمؿ وإٟمقاع، حمّٛمد، اسمـ طم

 .5936رىمؿ، هـ3655، 3ط، سمػموت، اسمـ طمزم
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اًمْمٞم٤موم٦م> سمحٛمؾ ُم٤م ورد ذم أهّن٤م يقم وًمٞمٚم٦م قمغم اًم٘مدر اًمقاضم٥م، وُم٤م ورد أهّن٤م صمالصم٦م أّي٤مم قمغم اًم٘مدر 

. وسمٛم٘مت٣م هذا اجلٛمع ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد  .(3)اعمًتح٥مِّ

وىمد اًمقضمف اًمراسمع قمنم: اجلٛمع سمحٛمؾ أطمد احلديثلم قمغم اإلسم٤مطم٦م وأظمر قمغم إومْمٚمّٞم٦م: 

 أقمٛمٚمف إصمرم ذم ُم٠ًمًم٦م واطمدة.

 أطم٤مدي٨م، ُمٜمٝم٤م طمدي٨م  (4): ظمروج اًمٜم٤ًمء إمم اعم٤ًمضمد(57أورد ذم )اًم٤ٌمب اعمث٤مل:

ظم٤مًمٗمٝم٤م، وُمٜمٝم٤م  . صمّؿ أورد ُم٤م(5)شُم٤ًمضمد اهلل  ٓ متٜمٕمقا إُم٤مء اهلل »: ملسو هيلع هللا ىلصاسمـ قمٛمر، قمـ اًمٜمٌّل 

ـّ  ظمػم ُم٤ًمضمد اًمٜم٤ًمء ىمٕمرُ »: ملسو هيلع هللا ىلصطمدي٨م أّم ؾمٚمٛم٦م، قمـ اًمٜمٌّل   .(6)شسمٞمقهت

أن احلدي٨م إول يٜمٝمك قمـ ُمٜمع اًمٜم٤ًمء ُمـ اخلروج إمم اعم٤ًمضمد، وومٞمف وضمف اًمتٕم٤مرض: 

ـّ أومْمؾ. ـّ ذم سمٞمقهت ـّ ومٞمٝم٤م أومْمؾ، واحلدي٨م اًمث٤مين يدل قمغم أن صالهت  إؿم٤مرة إمم أن صالهت

 أنّ  :اًمقضمف ومٞمٝم٤م ى أنّ ٜمروم >ومٝمذه إطم٤مدي٨م ذم فم٤مهره٤م خمتٚمٗم٦م"ىم٤مل إصمرم:  وضمف اجلٛمع:

هل٤م ًمٞمس قمغم وضمف  ظمروضمٝم٤م ُم٤ٌمٌح  عم٤م جي٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمًؽم، وأنّ  >اًمٗمْمؾ ذم صالهت٤م ذم سمٞمتٝم٤م

ـْ  . (8)"(7)ت(اَل ٗمِ ًم٘مقًمف: )وًمٞمخرضمـ شمَ  >خم٤موم٦م اًمٗمْمٞمٚم٦م، وإٟمام اإلسم٤مطم٦م قمغم وضمف اًمًالُم٦م إذا مل شمٙم

ومجٛمع إصمرم سملم إطم٤مدي٨م اًمتل فم٤مهره٤م آظمتالف ذم هذا اًم٤ٌمب> سمحٛمؾ أطم٤مدي٨م اإلذن ذم 

                                                           

 .3;/33، هـ3627، 3ط، سمػموت، ار اًمٗمٙمر، داعمٖمٜمل، قمٌد اهلل سمـ أمحد، يٜمٔمر: اسمـ ىمداُم٦م (3)

 .333، صٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (4)

، هؾ قمغم ُمـ مل يِمٝمد اجلٛمٕم٦م ُمـ اًمٜم٤ًمء واًمّمٌٞم٤من همًٌؾ ُمـ اًمٜم٤ًّمء واًمّمٌٞم٤من وهمػمهؿ؟، يمت٤مب اجلٛمٕم٦م، أظمرضمف اًمٌخ٤مري (5)

 .664، رىمؿ3/549، سم٤مب ظمروج اًمٜم٤ًمء إمم اعم٤ًمضمد إذا مل يؽمشّم٥م قمٚمٞمف ومتٜم٦م، يمت٤مب اًمّمالةؿ، . وُمًٚم22;، رىمؿ4/8

. يٜمٔمر: صحٞمح اسمـ "إن صم٧ٌم اخلؼم...". وأؿم٤مر اسمـ ظمزيٛم٦م إمم وٕمٗمف> وم٘م٤مل: 48764، رىمؿ66/386، أظمرضمف أمحد (6)

 .38:5، رىمؿ5/397، ظمزيٛم٦م

، 38/6:9، . وأمحد787، رىمؿ3/645، سم٤مب ذم ظمروج اًمٜم٤ًمء إمم اعمًجد، يمت٤مب اًمّمالة، أظمرضمف أسمق داود (7)

حف اسمـ ظمزيٛم٦م. يٜمٔمر: صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م32:57رىمؿ شَمِٗماَلت(: أي: همػم ). وُمٕمٜمك: ;389، رىمؿ5/394، . وصحَّ

، 3ط، سمػموت، ار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، دحت٘مٞمؼ: حمٛمد ظم٤من، همري٥م احلدي٨مم، اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾماّل ، ُمتٓمٞم٤ٌِّمت. يٜمٔمر: أسمق قمٌٞمد

35;8 ،3/486. 

 .335، صٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (8)
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ـّ قمغم اًمّمالة ذم اًمٌٞمقت قمغم  ظمروج اًمٜم٤ًمء إمم اعم٤ًمضمد قمغم اإلسم٤مطم٦م، وأطم٤مدي٨م طمثِّٝم

 .(3)إومْمٚمّٞم٦م

 

 املطًب ايّجاْٞ

َّشذ بني خمتًف احلدٜح عٓد أبٞ بهس األثسّ  َشًو اي

 ٘ فسعإ: فٝٚ

َّشذ يغ١ ٚاصطالسًا: ٍّٚ: تعسٜف اي  ايفسع األ

َّشذ يغ١:  أٚاًل: تعسٜف اي

خ ذم اًمٚمُّٖم٦م: ُخف ٟمًخ٤ًم. اًمٜمًَّ ًَ َخ اًمٌمَء َيٜمْ ًَ ومع، و ُمّمدر َٟم ُيٓمٚمُؼ قمغم ُمٕمٜمَٞملم: اإلزاًم٦ِم واًمرَّ

خ ُمـ ُمٕمٜمَٞمٞمف اًمٚمُّٖمقيَّلم: هق(4)واًمٜمَّ٘مِؾ واًمتحقيؾ ُل>  . واًّمذي يقاومَؼ اعمٕمٜمك آصٓمالطملَّ ًمٚمٜمًَّ إوَّ

 يمام ؾمٞم٠ميت.

َّشذ اصطالسًا:   ثاًْٝا: تعسٜف اي

خ ذم ُمٕمٜم٤مه آصٓمالطمّل قمٜمد اًمٕمٚمامء ُملم  خيتٚمػ اًمٜمًَّ ريـ. قمـ ُمٕمٜم٤مه قمٜمداعمت٘مدِّ  اعمت٠مظمِّ

، وشم٘مٞمٞمَد اعمٓمَٚمِؼ، وشمٌٞملَم اعمجَٛمِؾ، ورومَع وم ُملم: يِمٛمُؾ ختّمٞمَص اًمٕم٤ممِّ خ قمٜمد اعمت٘مدِّ ٤مًمٜمًَّ

 احلُٙمِؿ سمجٛمٚمتِف.

خ قمٜمدهؿ ذم اإلـمالق أقمؿُّ ُمٜمف : »ٌلُّ ىم٤مل اًمِّم٤مـم ُملم: أّن اًمٜمًَّ اًّمذي ئمٝمر ُمـ يمالم اعمت٘مدِّ

ذم يمالم إصقًمٞمِّلم> وم٘مد ُيٓمٚمِ٘مقن قمغم شم٘مٞمٞمد اعمٓمَٚمؼ ٟمًخ٤ًم، وقمغم ختّمٞمص اًمٕمٛمقم سمدًمٞمؾ 

واعمجٛمؾ ٟمًخ٤ًم، يمام ُيٓمٚمِ٘مقن قمغم رومع احلٙمؿ  ،أو ُمٜمٗمّمؾ ٟمًخ٤ًم، وقمغم سمٞم٤من اعمٌٝمؿ ،ُمتَّّمؾ

ر ٟمًخ٤مً اًمنمقملِّ سمد  .(5)ش...ًمٞمؾ ذقملٍّ ُمت٠مظمِّ

                                                           

 .7/742، ومتح اًم٤ٌمري، . اسمـ رضم٥م4/58، يٜمٔمر هلذا اجلٛمع: اعمٖمٜمل (3)

ـ، ه3645ط، .، ددُمِمؼ، احّت٤مد اًمٙمّت٤مب اًمٕمرب، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمًالم ه٤مرون، ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، أمحد، يٜمٔمر: اسمـ وم٤مرس (4)

ط، .، دسمػموت، ار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، دحت٘مٞمؼ: قمٌد احلٛمٞمد هٜمداويؿ، قمكّم سمـ إؾمامقمٞمؾ: اعمحٙم، اسمـ ؾمٞمده .7/562

 .5/83، . ًم٤ًمن اًمٕمرب23:، ص. اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن5:/7م، 4222

 .5/566، اعمقاوم٘م٤مت (5)
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خ سمٛمٕمٜم٤مه اًمٕم٤مّم قمٜمد أئّٛم٦م اًمًٚمػ إمم أن ضم٤مء اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل>  وىمد فمؾَّ اؾمتٕمامل اًمٜمًَّ

ر ُمٕمٜم٤مه سمام ؾم٤مىمف ُمـ أدًّم٦م وأُمثٚم٦م قماّم يٛمٞمِّزه قمـ شم٘مٞمٞمد اعمٓمٚمؼ، وختّمٞمص اًمٕم٤مّم، وٟمحقمه٤م ومحرَّ
(3). 

ه  خ ُمٕمرووم٤ًم سمٛمٕمٜم٤مه اخل٤مّص اًمذي طمدَّ رومع احلٙمؿ اًمنمقملِّ "اعمت٠مظمرون سمــوص٤مر اًمٜمًَّ

ر  .(4). واظمت٤مره احل٤مومظ اسمـ طمجر"سمدًمٞمؾ ذقملٍّ ُمت٠مظمِّ

َّشذ عٓد أبٞ بهس األثسّ:  ايفسع ايّجاْٞ: طسم َعسف١ اي

٦م اًمٕمٚمامء َأرسمٌع إمج٤مًٓ> هل: ىمقل اًمٜمٌّّل  خ قمٜمد قم٤مُمَّ ، وىمقل اًمّمح٤ميّب، ملسو هيلع هللا ىلصـمرق ُمٕمروم٦م اًمٜمًَّ

: وُمٕمروم٦م اًمت٤مريخ، ودًٓم٦م اإلمج٤مع.  ّٓ "ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِّم٤مومٕملُّ وٓ يًتدلُّ قمغم اًمٜم٤ّمؾمخ واعمٜمًقخ إ

سمخؼٍم قمـ رؾمقل اهلل أو سم٘مقل، أو سمقىم٧ٍم يدلُّ قمغم أّن أطمدمه٤م سمٕمد أظَمر> ومٞمٕمٚمؿ أّن أظِمر هق 

خ قمٜمد  .(5)"اًمٜم٤ّمؾمخ، أو سم٘مقل ُمـ ؾمٛمع احلدي٨م، أو اًمٕم٤مُّم٦م ًَ خ، وٓ ُيٜم ًَ واإلمج٤مع ٓ َيٜم

 .(6) قمغم وضمقد ٟمصٍّ ٟم٤مؾمخ اجلٛمٝمقر، وإّٟمام يدلُّ 

خ واحلٙمؿ سمف  وىمد دلَّ آؾمت٘مراء ًمٙمت٤مب إصمرم أّن اًمٓمرق اًمتل أقمٛمٚمٝم٤م ذم ُمٕمروم٦م اًمٜمًَّ

 ـمري٘م٤من وم٘مط> مه٤م: ىمقل اًمّمح٤ميّب، وُمٕمروم٦م اًمت٤مريخ. 

 . (7)( ُم٤ًمئؾ6وىمد أقمٛمؾ إصمرم هذا اًمٓمريؼ ذم أرسمع ) إّول: ىمقل اًمّمح٤ميب:

ػم اًمّمالة قمـ وىمتٝم٤م ذم احلرب(> طمٞم٨م أورد طمدي٨م : شم٠مظم4ُم٤م ذيمره ذم )اًم٤ٌمب اعمث٤مل:

. وذيمر ُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه ُمـ (8)ش اًمٕمٍم يقم اخلٜمدق سمٕمد همروب اًمِمٛمسصغمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلَّ  أنّ »ضم٤مسمر: 

 إطم٤مدي٨م.

                                                           

 وُم٤م سمٕمده٤م. 328، صاًمرؾم٤مًم٦ميٜمٔمر:  (3)

 . 439، صٟمزه٦م اًمٜمٔمر يٜمٔمر: (4)

، هـ3627، 3ط، سمػموت، ُم١مؾّم٦ًم اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومّٞم٦م، طمٞمدر حت٘مٞمؼ: قم٤مُمر، اظمتالف احلدي٨م، حمّٛمد سمـ إدريس، اًمِم٤مومٕمل (5)

. :3/34، ًمٚمجٛمٝمقر. يٜمٔمر: آقمت٤ٌمر ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخظمالوم٤ًم ، وهٜم٤مك ـمرٌق أظمرى أظمذ هب٤م سمٕمض اًمٕمٚمامء .6:9ص

 .5/448، اًمٌحر اعمحٞمط

 .5/672، ومتح اعمٖمٞم٨م. 5/425، يٜمٔمر: اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (6)

 .;43، 3:6، 353، 57، صيٜمٔمر: ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (7)

ؿ، . وُمًٚم8;7، رىمؿ3/344، سم٤مب ُمـ صغّم سم٤مًمٜم٤مس مج٤مقم٦م سمٕمد ذه٤مب اًمقىم٧م، يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة، أظمرضمف اًمٌخ٤مري (8)

 > سمٛمٕمٜم٤مه.853، رىمؿ:3/65، سم٤مب اًمدًمٞمؾ عمـ ىم٤مل: اًمّمالة اًمقؾمٓمك هل صالة اًمٕمٍم، يمت٤مب اعم٤ًمضمد
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 وذًمؽ أنّ  >وظم٤مًمٗمتٝم٤م إطم٤مدي٨م اًم٤ٌمىمٞم٦م ،ومج٤مءت هذه إطم٤مدي٨م سمٛمٕمٜمًك واطمد"صمّؿ ىم٤مل: 

 ."ُم٤م اؾمتٓم٤مع، ومٝمذا خم٤مًمػ ًمذًمؽ اًمٗمٕمؾ صالة اخلقف ذم وىمتٝم٤م قمغم صغمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلَّ 

أّن احلدي٨م إول يدل قمغم ضمقاز شم٠مظمػم اًمّمالة قمـ وىمتٝم٤م ذم احلرب، وضمف اًمتٕم٤مرض: 

 واحلدي٨م اًمّث٤مين يدل قمغم قمدم شم٠مظمػمه٤م، صالهت٤م ذم اًمقىم٧م يمٞمٗمام اؾمتٓم٤مع.

 ذًمؽ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد. وم٤مظمتٚمٗم٧م هذه إظم٤ٌمر، ومٌلمَّ "ىم٤مل إصمرم:  وضمف احلٙمؿ سم٤مًمٜمًخ:

طمًٌٜم٤م يقم اخلٜمدق »روى اسمـ أيب ذئ٥م قمـ اعم٘مؼمي قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ؾمٕمٞمد قمـ أسمٞمف ىم٤مل: 

 مت زت﴿: ك يمٗمٞمٜم٤م ذًمؽ، وذًمؽ ىمقل اهلل قمـ اًمٔمٝمر واًمٕمٍم واعمٖمرب واًمٕمِم٤مء طمتّ 

وم٠مُمر سمالًٓ  ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مم رؾمقل اهلل  .[47]إطمزاب: ﴾نث مث زث رث ىتيت نت

 اًمٕمٍم يمام يم٤من أىم٤مم اًمّمالة ومّمغمَّ  ٞمٝم٤م ىمٌؾ ذًمؽ، صمؿّ  اًمٔمٝمر يمام يم٤من يّمٚمِّ صغمَّ  صمؿّ  ،وم٠مىم٤مم اًمّمالة

ه٤م أىم٤مم اًمٕمِم٤مء ومّمالَّ  ٞمٝم٤م ىمٌؾ ذًمؽ، صمؿّ ه٤م يمام يم٤من يّمٚمِّ أىم٤مم اعمٖمرب ومّمالَّ  يّمٚمٞمٝم٤م ىمٌؾ ذًمؽ، صمؿّ 

 ﴾منىن خن حن جن يم﴿ٞمٝم٤م ىمٌؾ ذًمؽ، ىم٤مل: وذًمؽ ىمٌؾ أن شمٜمزل: يمام يم٤من يّمٚمِّ 

ومحٙمؿ إصمرم سمٜمًخ  .(4)"ُمٜمًقخ ذًمؽ اًمٗمٕمؾ اًمذي يم٤من يقم اخلٜمدق  أنّ ٌلمَّ شم .(3)[;45]اًمٌ٘مرة: 

ذم احلدي٨م: )وذًمؽ ىمٌؾ أن  شم٠مظمػم اًمّمالة قمـ وىمتٝم٤م ذم احلرب> سمدًٓم٦م ىمقل أيب ؾمٕمٞمد 

شمٜمزل...(، وىمد ؾمٌ٘مف إمم ذًمؽ اًمِم٤مومٕملُّ 
(5). 

 .(6)ٛمؾ إصمرم هذا اًمٓمريؼ ذم ُم٠ًمًمتلموىمد أقم اًمّث٤مين: ُمٕمروم٦م اًمت٤مريخ:

: ذم اًمثالصم٦م يّمٚمُّقن مج٤مقم٦م يمٞمػ ي٘مقُمقن؟(> طمٞم٨م أورد 8ُم٤م ذيمره ذم )اًم٤ٌمب اعمث٤مل:

ه ي٘م٤مل ًمف ُمًٕمقد:  هق وأسمق سمٙمر  ملسو هيلع هللا ىلص ف ىم٤مم ُمع اًمٜمٌّل أٟمّ »طمدي٨م سمريدة سمـ ؾمٗمٞم٤من، قمـ همالم جلدِّ

                                                           

، ::3/:3، . وأمحد894، رىمؿ4/364، سم٤مب إذان ًمٚمٗم٤مئ٧م ُمـ اًمّمٚمقات، يمت٤مب إذان، أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل (3)

حف اسمـ ظمزيٛم٦م. يٜمٔمر: صحٞمح اسمـ ، . واًمٚمٗمظ ًمف33867رىمؿ  .3925رىمؿ، ظمزيٛم٦موصحَّ

 .58، صٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (4)

ه: احل٤مزُملُّ ذم: آقمت٤ٌمر464، ;39، صاًمرؾم٤مًم٦ميٜمٔمر:  (5)  .657، ص3ج، . وٟم٘مؾ يمالَم اًمِّم٤مومٕملِّ وأىمرَّ

 .393، 65، صيٜمٔمر: ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (6)
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إذا »: ملسو هيلع هللا ىلص. وأؿم٤مر إمم سمٕمض ؿمقاهده. صمّؿ أورد طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد قمـ اًمٜمٌّل (3)شفظمٚمٗمَ  ومجٕمٚمٝمام

 .(4)شٕم٤ًم، أطمدمه٤م قمـ يٛمٞمٜمف وأظمر قمـ ي٤ًمرهُم قايم٤مٟمقا صمالصم٦م أن يّمٗمُّ 

أن احلدي٨م إول يدل قمغم أن اًمثالصم٦م إذا صٚمقا مج٤مقم٦م ىم٤مم آصمٜم٤من ظمٚمػ وضمف اًمتٕم٤مرض: 

اإلُم٤مم، واحلدي٨م اًمث٤مين يدل قمغم أن أهنام ي٘مقُم٤من إمم ضمٜمٌف> أطمدمه٤م قمـ يٛمٞمٜمف وأظمر قمـ 

 ي٤ًمره.

طمدي٨م اسمـ  هذه إطم٤مدي٨م، ومٜمرى أنّ وم٤مظمتٚمٗم٧م "ىم٤مل إصمرم:  وضمف احلٙمؿ سم٤مًمٜمًخ:

هذا احلدي٨م ومذيمر ومٞمف  ملسو هيلع هللا ىلص اسمـ ُمًٕمقد روى قمـ اًمٜمٌّل  ُمًٕمقد هق اعمٜمًقخ، وسمٞم٤من ذًمؽ: أنّ 

 (5) ىم٤مل قمٛمراًمتٓمٌٞمؼ، وذيمر ومٞمف أن يٙمقن أطمدمه٤م قمـ يٛملم اإلُم٤مم وأظمر قمـ ي٤ًمره، ومٚماّم 

 ام طمٙمك ومٕمؾ اًمٜمٌّل اسمـ ُمًٕمقد إٟمّ  قمٚمٛمٜم٤م أنّ  >قمغم أن اًمتٓمٌٞمؼ ُمٜمًقخ ُم٤م يدلُّ مه٤م وهمػم (6)وؾمٕمد

يٙمقن  ٤م ُمـ اًمذيـ رووا ُم٤م ذيمرٟم٤م أنّ اسمـ ُمًٕمقد هق أىمدم إؾمالُم٤ًم وؾمٜم   وقمٚمٛمٜم٤م أنّ  .لإوّ  ملسو هيلع هللا ىلص

. وم٤مؾمتدلَّ إصمرم قمغم ٟمًخ ىمٞم٤مم اًمثالصم٦م ذم (7)"اًمرضمالن ظمٚمػ اإلُم٤مم ُمًٕمقد وضم٤مسمر وؾمٛمرة

٤م واطمدًا سم٠مُمريـ> أطمدمه٤م: اىمؽماٟمف سم٤مًمتٓمٌٞمؼ اًم ذم أّول  ملسو هيلع هللا ىلصذي يم٤من ُمـ ومٕمؾ اًمٜمٌّل اجلامقم٦م صٗم 

إُمر، وإذا يم٤من اًمتٓمٌٞمؼ ُمـ إُمر إّول> وضم٥م أن يٙمقن آصٓمٗم٤مف أيْم٤ًم ُمـ إُمر إّول، 

                                                           

سمٛمٕمٜم٤مه.  34:، رىمؿ4/477، ذم ذًمؽ سم٤مب ُمقىمػ اإلُم٤مم إذا يم٤مٟمقا صمالصم٦م وآظمتالف، يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م، أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل (3)

 ."سمريدة هذا ًمٞمس سم٤مًم٘مقيِّ ذم احلدي٨م"وىم٤مل: 

> 756، رىمؿ:3/59، سم٤مب اًمٜمدب إمم ووع إيدي قمغم اًمريم٥م ذم اًمريمقع وٟمًخ اًمتٓمٌٞمؼ، يمت٤مب اعم٤ًمضمدؿ، أظمرضمف ُمًٚم (4)

 وومٞمف ذيمر اًمتٓمٌٞمؼ.، سمٓمقًمف

يمت٤مب صٗم٦م ، . واًمٜم٤ًمئل:47، رىمؿ4/65، اًمريمٌتلم ذم اًمريمقعسم٤مب ووع اًمٞمديـ قمغم ، أسمقاب اًمّمالة، أظمرضمف اًمؽمُمذي (5)

. شإّن اًمريم٥م ؾمٜم٧َّم ًمٙمؿ> ومخذوا سم٤مًمريم٥م»وًمٗمٔمف: ، 3268، رىمؿ:4/64، سم٤مب اإلُم٤ًمك سم٤مًمريم٥م ذم اًمريمقع، اًمّمالة

 :  ."طمًـ صحٞمح"وىم٤مل اًمؽمُمذيُّ

. 757، رىمؿ3/5:2، وٟمًخ اًمتٓمٌٞمؼسم٤مب اًمٜمدب إمم ووع إيدي قمغم اًمريم٥م ذم اًمريمقع ، يمت٤مب اعم٤ًمضمدؿ، أظمرضمف ُمًٚم (6)

ٞمؽ قمغم ارضب سمٙمٗمَّ  :وم٘م٤مل زم أيب، سملم ريمٌتّل  وضمٕمٚم٧م يديَّ  :ىم٤مل، ٞم٧م إمم ضمٜم٥م أيِب قمـ ُمّمٕم٥م سمـ ؾمٕمد ىم٤مل: صٚمَّ وًمٗمٔمف: 

قمغم  وأُمرٟم٤م أن ٟميب سم٤مٕيمػِّ ، إٟم٤م هنٞمٜم٤م قمـ هذا» :وىم٤مل، وميب يدّي  >ة أظمرىومٕمٚم٧م ذًمؽ ُمرّ  صمؿّ  :ىم٤مل .ريمٌتٞمؽ

 .شاًمريم٥م

إقمالم ، قمٌد اًمرمحـ، . وىمد أورد هذه اعم٠ًمًم٦م قمـ إصمرم سم٤مظمتّم٤مر: اسمـ اجلقزي66-65، صٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (7)

 .475ـ، صه3645، 3ط، سمػموت، اسمـ طمزمار ، دحت٘مٞمؼ: أمحد اًمزهراين، سمٜم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمفاًمٕم٤ممل سمٕمد رؾمقظمف 
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. واًمّث٤مين: ىِمدُم إؾمالم ُمـ روى ذًمؽ، وشم٠مظمر إؾمالم ُمـ روى وىمقف آصمٜملم ظمٚمػ (3)صمّؿ ٟمًخ

 اإلُم٤مم، وذًمؽ أُمر راضمع ًمٚمت٤مريخ.

خ> ومٝمل ؾم٧مُّ )اعم٤ًمئؾ اًّمتل ىم٤مل ومٞمٝم٤م أسمق سمٙمر إصمرم سم٤موىمد فمٝمر مم٤ّم ؾمٌؼ: ىمٚم٦َّم  ( 8ًمٜمًَّ

 ُم٤ًمئؾ وم٘مط.

 

 املطًب ايّجايح

 َشًو ايرتدٝض بني خمتًف احلدٜح عٓد أبٞ بهس األثسّ

 ٘ فسعإ: فٝٚ

ٍّٚ: تعسٜف ايرتدٝض يغ١ ٚاصطالسًا:  ايفسع األ

 أٚاًل: تعسٜف ايرتدٝض يغ١: 

ْحُتف شمرضمٞمح٤مً اًمؽمضمٞمُح ًمٖم٦ًم: ُمّمدر ىمقًمؽ: َأْرضَمحْ  . (4)إذا أقمٓمٞمَتف راضِمح٤مً > ٧ُم ًمٗمالن، وَرضمَّ

يُتف ٚمُتف وىمقَّ ْح٧ُم اًمٌمَء: ومْمَّ ُتف سم٤مًمـَٛمْقُزون. ورضمَّ ٤مًمؽمضمٞمح ي٠ميت وم .(5)ورضَمَح اعمٞمزاُن: إذا صَمُ٘مَٚم٧ْم يمِٗمَّ

 واًمتٛمٞمٞمؾ. ،واًمتث٘مٞمؾ ،اًمتٗمْمٞمؾاًمت٘مقي٦م، و :سمٛمٕمٜمكًمٖم٦م 

 صم٤مٟمٞم٤ًم: شمٕمريػ اًمؽمضمٞمح اصٓمالطم٤ًم:

قم٤ٌمرات قمٚمامء إصقل ذم شمٕمريٗمٝمؿ ًمٚمؽمضمٞمح> وذًمؽ ًمت٤ٌميـ آقمت٤ٌمرات اًّمتل اظمتٚمٗم٧م 

إمم اقمت٤ٌمريـ: سم٤مقمت٤ٌمر اًمؽمضمٞمح وصٗم٤ًم  -إمج٤مًٓ –واًّمتل شمرضمع ، ٟمٔمروا إًمٞمٝم٤م قمٜمد اًمتٕمريػ

  .(6)اًمّراضمح ًمٚمٛمجتٝمد، أو وصٗم٤ًم ًمٚمدًمٞمؾ

 

                                                           

 .3/632، يٜمٔمر: آقمت٤ٌمر (3)

ح٤مح (4)  .4/667، ًم٤ًمن اًمٕمرب. 3/586، يٜمٔمر: اًمّمِّ

 .;3/43، .ت، د.ط، دسمػموت، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم: أمحد سمـ حمّٛمد، اًمٗمٞمُّقُمليٜمٔمر: يٜمٔمر:  (5)

، سمػموت، ار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، داًمتٕم٤مرض واًمؽمضمٞمح، قمٌد اًمّٚمٓمٞمػ قمٌد اهلل، . اًمؼمزٟمجل5/44، يٜمٔمر: اًمت٘مرير واًمتحٌػم (6)

 .4/345، هـ3635، 3ط
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ح، وهق –وإذا يم٤من آقمت٤ٌمر إّول أفمٝمر  وم٢مّن > (3)-جتٝمداعمّٕن اًمؽمضمٞمح هق قمٛمؾ اعمرضمِّ

ًمٞمَٚملم اعمتٕم٤مرَولم قمغم أظَمر  .(4)إىمرب ذم شمٕمريػ اًمؽمضمٞمح أن ي٘م٤مل هق: شم٘مقي٦م أطمد اًمدَّ

وٓ خيٗمك أّن هذا اًمتٕمريػ هق سم٤مقمت٤ٌمر اعمٕمٜمك اًمٕم٤ممِّ ًمٚمتٕم٤مرض سملم إدًّم٦م قمٜمد إصقًمٞمِّلم، 

٨م(> وم٢مّن اًمتٕمريػ همػم أّٟمف إذا ٟمٔمرٟم٤م إمم شمٕمريػ اًمؽمضمٞمح سم٤مقمت٤ٌمر ُمقوققمٜم٤م )خمتٚمػ احلدي

  .(5)اعمخت٤مر ًمٚمؽمضمٞمح هق: شم٘مديؿ أطمد احلديثلم اعم٘مٌقًَملم اعمختٚمَٗملم قمغم أظَمر سمقضمٍف ُمٕمتؼَم 

 ايفسع ايّجاْٞ: ٚدٛٙ ايرتدٝض بني خمتًف احلدٜح عٓد أبٞ بهس األثسّ:

دلَّ آؾمت٘مراء ًمٙمت٤مب )ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف( ًمألصمرم قمغم أّن وضمقه اًمؽمضمٞمح اًّمتل 

( وضمقه، شمٜمتٔمٛمٝم٤م صمالصم٦م أىم٤ًمم: اًمؽمضمٞمح٤مت اإلؾمٜم٤مدّي٦م، :ذم يمت٤مسمف شمرضمع إمم صمامٟمٞم٦م )أقمٛمٚمٝم٤م 

واًمؽمضمٞمح٤مت اعمتٜمّٞم٦م، واًمؽمضمٞمح٤مت اخل٤مرضمّٞم٦م. وومٞمام يكم ذيمُر يمؾِّ ىمًؿ ُمٜمٝم٤م، ُمع ذيمر اًمقضمقه 

ر، 38اًّمتل شمدظمؾ حتتف، وُم٤ًمئٚمٝم٤م> اًّمتل سمٚمٖم٧م ذم جمٛمققمٝم٤م: ؾم٧مَّ قمنمة ) ( ُم٠ًمًم٦م سمٖمػم اعمٙمرَّ

 ( ُم٠ًمًم٦م.:4امين وقمنميـ )وسمف صم

ٍّٚ: ٚدٛٙ ايرتدٝض اإلسٓاد١ّٜ:  ٚفٝ٘ ٚدٗإ: ايكشِ األ

وىمد أقمٛمؾ أسمق سمٙمر إصمرم هذا اًمقضمف إّول: شمرضمٞمح احلدي٨م إصحِّ صمٌقشم٤ًم قمغم ُم٤م دوٟمف: 

 . (6)( ُم٤ًمئؾ8اًمقضمف ذم ؾم٧مِّ )

٤ٌّمس: :8ُم٤م ذيمره ذم )اًم٤ٌمب اعمث٤مل:  أنّ »: ذم اًمنمب ىم٤مئاًم(> طمٞم٨م أورد طمدي٨م اسمـ قم

 

                                                           

، 3ط، سمػموت، ُم١مؾّم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، حت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل اًمؽّميمل، ذح خمتٍم اًمروو٦م، ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اًم٘مقّي ، يٜمٔمر: اًمٓمقذم (3)

 .899 /5، هـ3629

، . اًمِمٜم٘مٞمٓمل;36، ص.ت، د.ط، دُمٍم، ار اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦ّم اًمٙمؼمى، دهم٤مي٦م اًمقصقل، زيمرّي٤م سمـ حمّٛمد، يٜمٔمر: إٟمّم٤مري (4)

 .598صم، 4223، 7ط، ةاعمديٜم٦م اعمٜمّقر، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ، أصقل اًمٗم٘مفذم ُمذيّمرة ، حمّٛمد إُملم

م، اًمدُّم٤م –ار اسمـ اجلقزي ، دحت٘مٞمؼ: ُم٤مهر اًمٗمحؾ، اًمٙمٗم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمرواي٦م، أمحد سمـ قمكمّ ، اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادييٜمٔمر ًمٚمٛمزيد:  (5)

ار ، دحت٘مٞمؼ: حمٛمد روقان اًمداي٦م، ػاًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝماّمت اًمتٕمري، حمّٛمد قمٌد اًمرؤوف، . اعمٜم٤موي4/483، هـ3654، 3ط

 392، صهـ3632، 3ط، سمػموت، اًمٗمٙمر

 .479، 459، ;44، 443، 364، ;8، صيٜمٔمر: ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (6)
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. وُم٤م ومٞمف ُمٕمٜم٤مه ُمـ إطم٤مدي٨م. صمّؿ أورد أطم٤مدي٨م خت٤مًمٗمٝم٤م، ُمٜمٝم٤م طمدي٨م (3)شذب ىم٤مئامً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلَّ 

 .(4)شهنك قمـ اًمنمب ىم٤مئامً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلَّ  أنّ »أٟمس: 

ىم٤مئاًم، واحلدي٨م اًمث٤مين يدل أن احلدي٨م إول يدل قمغم ضمقاز اًمنمب وضمف اًمتٕم٤مرض: 

 قمغم قمدم ضمقازه.

 وم٤مظمتٚمٗم٧م إطم٤مدي٨م ذم هذا اًم٤ٌمب، وأطم٤مدي٨م اًمرظمّم٦م"ىم٤مل إصمرم:  وضمف اًمؽمضمٞمح:

٧ٌَم... ح إصمرم أطم٤مدي٨م اًمرظمّم٦م ذم اًمنمب ىم٤مئاًم قمغم أطم٤مدي٨م اعمٜمع> ًمٙمقهن٤م أصحُّ (5)"أصم . ومرضمَّ

 .(6)وأصم٧ٌم. وإًمٞمف ذه٥م مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء

وىمد أقمٛمؾ أسمق سمٙمر ٞمح احلدي٨م إيمثر رواة وإؿمٝمر قمغم ُم٤م دوٟمف: اًمقضمف اًمث٤ّمين: شمرضم

 .(7)( ُم٤ًمئؾ7صمرم هذا اًمقضمف ذم مخس )إ

 اًمٜمٌلَّ  أنّ »: اًمّمالة سمٕمد اًمٕمٍم(> طمٞم٨م أورد طمدي٨م قمٛمر: 53ُم٤م ذيمره ذم )اًم٤ٌمب اعمث٤مل:

وذم اًمٜمٝمل ". وأؿم٤مر إمم ؿمقاهده، وىم٤مل: (8)شهنك قمـ اًمّمالة سمٕمد اًمٕمٍم وسمٕمد اًمّمٌح ملسو هيلع هللا ىلص

 ."أطم٤مدي٨م يمثػمة

 

                                                           

سم٤مب ذم اًمنمب ُمـ ، يمت٤مب إذسم٦مؿ، ُمًٚمو. 7839، رىمؿ9/332م، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم زُمز، يمت٤مب احل٩م، أظمرضمف اًمٌخ٤مري (3)

 .4249، رىمؿ5/3823، زُمزم ىم٤مئامً 

 .4246، رىمؿ5/3822، سم٤مب يمراهٞم٦م اًمنمب ىم٤مئامً ، يمت٤مب إذسم٦مؿ، أظمرضمف ُمًٚم (4)

 .444، صٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (5)

خ، وذه٥م آظمرون إمم شمرضمٞمح أطم٤مدي٨م اعمٜمع (6) ومجع ـم٤مئٗم٦م سمحٛمؾ اًمٜمّٝمل قمغم اًمٙمراه٦م. ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ ، وسمٕمْمٝمؿ ىم٤مل سم٤مًمٜمًَّ

وىمد أؿم٤مر إصمرم إمم ذًمؽ أظمػمًا> وم٘م٤مل: إن ". صمّؿ ىم٤مل: "ه٤م ُمـ آقمؽماضوهق أطمًـ اعم٤ًمًمؽ وأؾمٚمٛمٝم٤م وأسمٕمد"طمجر: 

قمـ إصمرم ٓ احل٤مومظ . وُم٤م ٟم٘مٚمف 6:/32، . ومتح اًم٤ٌمري"صمٌت٧م اًمٙمراه٦م محٚم٧م قمغم اإلرؿم٤مد واًمت٠مدي٥م ٓ قمغم اًمتحريؿ 

 يقضمد ذم اعمٓمٌقع. واهلل أقمٚمؿ.

 .:;3، 332، 324، 323، 88، صيٜمٔمر: ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (7)

ؿ، ُمًٚمو. 7:3، رىمؿ3/342، سم٤مب اًمّمالة سمٕمد اًمٗمجر طمّتك شمرشمٗمع اًمِمٛمس، يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة، أظمرضمف اًمٌخ٤مري (8)

 .48:، رىمؿ3/788، سم٤مب إوىم٤مت اًمتل هنل قمـ اًمّمالة ومٞمٝم٤م، يمت٤مب صالة اعم٤ًمومريـ
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. وأورد (3)شريمٕمتلم سمٕمد اًمٕمٍم ذم سمٞمتل ىمطّ  ملسو هيلع هللا ىلص ُم٤م شمرك اًمٜمٌلُّ »صمّؿ أورد طمدي٨م قم٤مئِم٦م: 

 ـمرىمف وأًمٗم٤مفمف.

أن احلدي٨م إول يدل قمغم اعمٜمع ُمـ اًمّمالة سمٕمد اًمٕمٍم، واحلدي٨م وضمف اًمتٕم٤مرض: 

 اًمث٤مين يدل قمغم ضمقاز اًمّمالة سمٕمده٤م.

ذم هذا اًم٤ٌمب، واًمرواي٦م ذم اًمٜمٝمل أيمثر  وم٤مظمتٚمٗم٧م اًمرواي٦م"ىم٤مل إصمرم:  وضمف اًمؽمضمٞمح:

ح إصمرم أطم٤مدي٨م اًمٜمٝمل قمـ اًمّمالة سمٕمد اًمٕمٍم قمغم طمدي٨م اإلذن> (4)"وأصم٧ٌم ،وأؿمٝمر . ومرضمَّ

 . (5)ٙمقهن٤م أيمثر وأؿمٝمر، وأصم٧ٌم ذم ٟمٔمرهًم

 ( وضمقه:6وومٞمف أرسمٕم٦م )اًم٘مًؿ اًمث٤ّمين: وضمقه اًمؽمضمٞمح اعمتٜمٞم٦ّم: 

وىمد أقمٛمؾ إصمرم اًمقضمف إّول: شمرضمٞمح ُمـ طمٗمظ قمغم ُمـ مل حيٗمظ )اعمث٧ٌِم قمغم اًمٜم٤مذم(: 

 .(6)( ُم٤ًمئؾ7هذا اًمقضمف ذم مخس )

 أنّ »أٟمس:  : رومع اًمٞمديـ ذم اًمدقم٤مء(> طمٞم٨م أورد طمدي٨م69ُم٤م ذيمره ذم )اًم٤ٌمب اعمث٤مل:

ّٓ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلَّ  . وذيمر سمٕمض ؿمقاهده. صمّؿ أورد (7)ش ذم آؾمتً٘م٤مءيم٤من ٓ يرومع يديف ذم اًمدقم٤مء إ

. وهمػمه ُمـ (8)شرومع يديف ذم اًمدقم٤مء ذم اًمٙمًقف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلَّ  أنّ »اًمرمحـ سمـ ؾمٛمرة:  قمٌدطمدي٨م 

 أطم٤مدي٨م رومع اًمٞمديـ ذم اًمدقم٤مء.

                                                           

يمت٤مب ؿ، ُمًٚمو. 3;7، رىمؿ3/343، سم٤مب ُم٤م يّمغّم سمٕمد اًمٕمٍم ُمـ اًمٗمقائ٧م، يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة، أظمرضمف اًمٌخ٤مري (3)

 .57:، رىمؿ3/794، سمٕمد اًمٕمٍمملسو هيلع هللا ىلص سم٤مب ُمٕمروم٦م اًمريمٕمتلم اًمٚمتلم يم٤من يّمٚمٞمٝمام اًمٜمٌّل ، صالة اعم٤ًمومريـ

 .325-324، صٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (4)

حف ، ملسو هيلع هللا ىلصوإفمٝمر ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اجلٛمٝمقر ُمـ اجلٛمع سملم احلديثلم سمحٛمؾ طمدي٨م قم٤مئِم٦م قمغم اخلّمقصّٞم٦م سم٤مًمٜمٌّل  (5) وىمد رضمَّ

٘ملم> يم٤مسمـ اًم٘مٞمِّؿ واسمـ طمجر ٕمضسم  .5/329، . ومتح اًم٤ٌمري3/579، يٜمٔمر: زاد اعمٕم٤مد .اعمح٘مِّ

إّول ضم٤مء شم٠ميٞمدًا ًمٚمجٛمع  عمقوع. ويٚمحظ أّن إقمامًمف ذم ا399، ;36، 364، :;، 99، صيٜمٔمر: ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (6)

ّٞم٦م اًم٤ًمسمؼ ىمري٤ًٌم. قوعوذم اعم، وضمقه اجلٛمع، ُمـ ًمٚمجٛمع اًم٤ًمسمؼ ذم اًمقضمف إّول  اًمث٤مًم٨م ضم٤مء شم٠ميٞمدًا ًمٚمؽمضمٞمح سم٤مٕصحِّ

ّٓ ملسو هيلع هللا ىلص أّن ٟمٌلَّ اهلل ». وًمٗمظ ُمًٚمؿ: 7;:رىمؿؿ، ُمًٚمو. 3253رىمؿ، أظمرضمف اًمٌخ٤مري (7) يم٤من ٓ يرومع يديف ذم رء ُمـ دقم٤مئف إ

يد. وُمع ذًمؽ وم٘مد وهلذا محؾ سمٕمض اًمٕمٚمامء طمدي٨م أٟمس قمغم أّن ُمراده اًمرومع اًمِمدش. ذم آؾمتً٘م٤مء طمّتك ُيرى سمٞم٤مض إسمٓمٞمف

 .522، ص8ج، ومتح اًم٤ٌمري، اسمـ رضم٥مرآه همػمه رومع يديف هذا اًمرومع ذم همػم آؾمتً٘م٤مء. يٜمٔمر: 

 سمٛمٕمٜم٤مه. >35;، رىمؿ4/849، سم٤مب ذيمر اًمٜمداء سمّمالة اًمٙمًقف اًمّمالة ضم٤مُمٕم٦م، يمت٤مب اًمٙمًقفؿ، أظمرضمف ُمًٚم (8)
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ّٓ  ملسو هيلع هللا ىلصأن احلدي٨م إول يدل قمغم أّن اًمٜمٌّل وضمف اًمتٕم٤مرض:  مل يٙمـ يرومع يديف ذم اًمدقم٤مء إ

  ذم آؾمتً٘م٤مء، واحلدي٨م اًمث٤مين يدل قمغم أٟمف يم٤م يرومٕمٝمام ذم همػم آؾمتً٘م٤مء.

 أنّ  :ومٝمذه إطم٤مدي٨م ذم فم٤مهره٤م خمتٚمٗم٦م، وإٟمام اًمقضمف ذم ذًمؽ"صمّؿ ىم٤مل:  وضمف اًمؽمضمٞمح:

 ّٓ وم٤مًمذي > اًمدقم٤مء آؾمتً٘م٤مء وهمػمه ُمـ ذم ذم آؾمتً٘م٤مء، وطمٗمٔمف همػمه أٟم٤ًًم مل حيٗمظ ذًمؽ ُمٜمف إ

. ومجٛمع إصمرم سملم احلديثلم سمت٘مديؿ طمدي٨م اعمث٧ٌِم (3)"ُمـ اًمذي مل حيٗمظ اه٤م أطم٩مُّ طمٗمظ اًمًٜم٦م وم٠مدَّ 

ّٓ ذم  اًمذي طمٗمظ رومع اًمٞمديـ ذم همػم آؾمتً٘م٤مء قمغم طمدي٨م اًمٜم٤مذم اًمذي مل حيٗمظ اًمرومع إ

 آؾمتً٘م٤مء.

رم هذا اًمقضمف ذم ُم٠ًمًم٦م وىمد أقمٛمؾ إصماًمقضمف اًمث٤ّمين: شمرضمٞمح إُمر )اًم٘مقل( قمغم اًمٗمٕمؾ: 

 واطمدة.

اسمـ  طمدي٨م (4): اًمريمٕمتلم سمٕمد اعمٖمرب أيـ شمّمٚمَّٞم٤من؟(;3طمٞم٨م أورد ذم )اًم٤ٌمب :اعمث٤مل

وهمػمه ُمـ إطم٤مدي٨م. صمّؿ أورد  .(5)شقا ه٤مشملم اًمريمٕمتلم ذم سمٞمقشمٙمؿصٚمُّ ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص أّن اًمٜمٌلَّ : »قمٛمر

. وذيمر ًمف (6)شاًمٕمِم٤مء ذم اعمًجد إمم اعمٖمرب، صمؿ صغمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  ُمع اًمٜمٌّل ف صغمَّ أٟمّ »طمدي٨م طمذيٗم٦م: 

 ؿم٤مهدًا. 

أن احلدي٨م إول يدل قمغم أن اًمريمٕمتلم سمٕمد اعمٖمرب إٟمام شمّمّٚمٞم٤من ذم وضمف اًمتٕم٤مرض: 

 اًمٌٞمقت، واحلدي٨م اًمث٤مين يدل قمغم صالهتام ذم اعمًجد.

 ...،٧مومم أصمٌَ وم٤مظمتٚمٗم٧م هذه إطم٤مدي٨م ذم فم٤مهره٤م، وإُ "ىم٤مل إصمرم:  وضمف اًمؽمضمٞمح:

ّٓ  د ُمـ اًمٗمٕمؾ، ٕنّ وإُمر أويمَ  ،وهذا ومٕمٌؾ  ٕهن٤م أُمرٌ  >دويمَ وشمٚمؽ أَ  ٤م،  قم٤مُم  إُمر ٓ يٙمقن إ

                                                           

 .;36، صٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (3)

 .;8-:8، صيٜمٔمر: ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (4)

د، أظمرضمف اًمٌخ٤مري (5) يم٤من يّمكمِّ ملسو هيلع هللا ىلص أّن اًمٜمٌلَّ »وًمٙمـ سمٚمٗمظ: ، 59;، رىمؿ4/74، سم٤مب اًمريمٕمتلم سمٕمد اًمٔمٝمر، يمت٤مب اًمتٝمجُّ

سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ، أسمقاب إىم٤مُم٦م اًمّمٚمقات، ُم٤مضمف أظمرضمف اسمـوسمّمٞمٖم٦م إُمر قمـ همػم اسمـ قمٛمر ذم: ش. ريمٕمتلم سمٕمد اعمٖمرب ذم سمٞمتف

حف اسمـ ظمزيٛم٦م. 45845، رىمؿ57/;5، وأمحد. 3387رىمؿ، 4/464، ذم اًمريمٕمتلم سمٕمد اعمٖمرب صحٞمح يٜمٔمر: . وصحَّ

 .3422رىمؿ، اسمـ ظمزيٛم٦م

، 575/:5، وأمحدسمٓمقًمف. ، 59:3، رىمؿ7/882، سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م احلًـ واحلًلم، يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م، اًمؽمُمذيأظمرضمف  (6)

: ;4554رىمؿ  ."هذا طمدي٨م طمًـ همري٥م". وىم٤مل اًمؽمُمذيُّ
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إومم أطم٤مدي٨م ضم٤مءت قمـ قمٚمٞم٦م  دت شمٚمؽ إطم٤مدي٨موىمد ويمَّ  ٤م.واًمٗمٕمؾ ىمد يٙمقن ظم٤مص  

ح أطم٤مدي٨م اًمريمٕمتلم سمٕمد اعمٖمرب ذم اًمٌٞم٧م قمغم أطم٤مدي٨م اعمًجد سمقضمقه> "اًمّمح٤مسم٦م . ومرضمَّ

م قمغم اًمٗمٕمؾ -أو اًم٘مقل-ُمر إُمر، وإأطمده٤م يمقهن٤م ضم٤مءت سمّمٞمٖم٦م   . (3)ُم٘مدَّ

وىمد أقمٛمؾ إصمرم هذا اًمقضمف ذم ُم٠ًمًم٦م اًمقضمف اًمث٤ّمًم٨م: شمرضمٞمح اًمـُٛمحَٙمؿ قمغم اعمتِم٤مسمف: 

 واطمدة.

ذاب  يمؾُّ  ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلَّ  أنّ »طمدي٨م قم٤مئِم٦م:  (4): ذم اعمًٙمر(87أورد ذم )اًم٤ٌمب اعمث٤مل:

ملسو هيلع هللا ىلص  ومتقاشمرت إطم٤مدي٨م قمـ اًمٜمٌّل "صمّؿ ىم٤مل: . وأطم٤مدي٨م أظمرى يمثػمة، (5)شأؾمٙمر ومٝمق طمرام

أطم٤مدي٨م  م اهللّ قن سمٕمض ُم٤م طمرَّ روى ىمقم يًتحٚمُّ  صمؿّ  سمتحريؿ ىمٚمٞمؾ اعمًٙمر ويمثػمه، وأٟمف مخر.

 .(6)شذسمقا ذم اًمٔمروف وٓ شمًٙمرواا». وم٠مورد طمدي٨م أيب سمردة سمـ ٟمّٞم٤مر: "...ٓ أصقل هل٤م

يمّٚمف: ىمٚمٞمٚمف، ويمثػمه، واحلدي٨م  أن احلدي٨م إول يدل قمغم حتريؿ اعمًٙمروضمف اًمتٕم٤مرض: 

 اًمث٤مين يقهؿ ضمقاز اًمنماب ُم٤م مل يّمؾ إمم طمّد اإلؾمٙم٤مر.

ٌُّ ومت٠موَّ "ىم٤مل إصمرم:  وضمف اًمؽمضمٞمح: ومقاوم٘مقا أهؾ اًمٌدع ذم  >قاًمقا هذا احلدي٨م قمغم ُم٤م أطم

ح أسمق سمٙمر إصمرم أطم٤مدي٨م حتريؿ اعمًٙمر يمٚمِّف: (7)"ؿحٙمَ ٛمُ ـوشمريمٝمؿ اًم ،شم٠مويٚمٝمؿ اعمتِم٤مسمف . ومرضمَّ

> ًمٙمقهن٤م حمٙمٛم٦م واوح٦م (8)نماب ُم٤م مل يّمؾ إمم طمدِّ اإلؾمٙم٤مرىمٚمٞمٚمف ويمثػمه، قمغم ُم٤م يقهؿ ضمقاز اًم

 واوح٦م ذم دًٓمتٝم٤م، ومْماًل قمـ شمقاشمره٤م وقمدم صمٌقت خم٤مًمٗمٝم٤م.

                                                           

 .;36/39، ٓ ُمـ سم٤مب اًمقضمقب. يٜمٔمر: اًمتٛمٝمٞمد، ٞم٦ّموهذا اًمؽمضمٞمح ُمـ سم٤مب إومْمٚم (3)

 .422، صيٜمٔمر: ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (4)

سم٤مب سمٞم٤من أّن ، يمت٤مب إذسم٦مؿ، ُمًٚمو. 77:7، رىمؿ9/327، سم٤مب اخلٛمر ُمـ اًمٕمًؾ، يمت٤مب إذسم٦م، أظمرضمف اًمٌخ٤مري (5)

 .4223، رىمؿ5/37:7م، يمؾَّ ُمًٙمر مخر وأّن يمؾَّ مخر طمرا

. وىم٤مل: 7899، رىمؿ;53/:، سم٤مب ذيمر إظم٤ٌمر اًّمتل اقمتؾَّ هب٤م ُمـ أسم٤مح ذاب اعمًٙمر، يمت٤مب إذسم٦م، أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل (6)

ٗمف إصمر"وهذا طمدي٨م ُمٜمٙمر" ـُ . وٟم٘مؾ شمْمٕمٞمٗمَ "ًمف قمٚمٌؾ سمٞمِّٜم٦ٌم..."وىم٤مل: م، . وىمد وٕمَّ ـ ذم: اًمتقوٞمح ف: اسم ، 49ج، اعمٚم٘مِّ

 .84ص

 .425، صٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (7)

 .;5/44، يٜمٔمر: اًمتٛمٝمٞمد (8)



ِٕمل ٟمقر : د.إقمداد            ظمالل يمت٤مسمف: )ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف(ُمـ ُمٜمٝم٩م اإلُم٤مم أيب سمٙمر إصمرم ذم خمتٚمػ احلدي٨م   ًْ يـ َُم  اًمدِّ
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وىمد أقمٛمٚمف إصمرم ذم ُم٠ًمًم٦م اًمقضمف اًمّراسمع: شمرضمٞمح اًمٜم٤مىمؾ قمـ إصؾ قمغم اعمٌ٘مل قمٚمٞمف: 

 واطمدة.

 اًمٜمٌلَّ  أنّ »طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد:  (3): اًمنمب ُمـ ذِم اًمً٘م٤مء(;8طمٞم٨م أورد ذم )اًم٤ٌمب اعمث٤مل:

قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ . وأؿم٤مر إمم ؿمقاهده. صمّؿ أورد طمدي٨م (4)ش اًمً٘م٤مءهنك قمـ اًمنمب ُمـ ذِم  ملسو هيلع هللا ىلص

 . (5)شذب ُمـ ومؿ ىمرسم٦مٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلَّ  أنّ » :يمٌِم٦م أيب قمٛمرة قمـ ضمدشمف

اعمٜمع ُمـ اًمنمب ُمـ ذِم اًمً٘م٤مء، واحلدي٨م أن احلدي٨م إول يدل قمغم وضمف اًمتٕم٤مرض: 

 اًمث٤مين يدل قمغم ضمقازه.

وم٤مظمتٚمٗم٧م إطم٤مدي٨م ذم هذا اًم٤ٌمب. وآظمتٞم٤مر قمٜمدٟم٤م ومٞمف "ىم٤مل إصمرم:  وضمف اًمؽمضمٞمح:

ّٓ  >أطم٤مدي٨م اًمرظمّم٦م إن يم٤من هل٤م أصٌؾ  ٕهن٤م أصم٧ٌم، وٕنّ  >اًمٙمراه٦م  ، ىمٌؾ اًمٜمٝملوم٢مهن٤م ٓ شمٙمقن إ

 ."واًمٜمٝمل آظمر إُمريـ

ح إ ٘م٤مء قمغم طمدي٨م اًمرظمّم٦م أو اإلذن ومرضمَّ ًِّ صمرم طمدي٨م اًمٜمٝمل قمـ اًمنمب ُمـ وَمِؿ اًم

ّٓ ىمٌؾ اًمٜمٝمل  ، وأُّم٤م اًمٜمٝمل -ٕهّن٤م قمغم وومؼ إصؾ-قمغم ومرض صمٌقشمف> سمٙمقن اًمرظمّم٦م ٓ شمٙمقن إ

ر قمٜمٝم٤م  م قمغم اعمٌِ٘مل، وهلذا ىم٤مل اًمٕم-ّٕٟمف ٟم٤مىمٌؾ قمـ إصؾ-ومٝمق ُمت٠مظمِّ  .(6)ٚمامء: اًمٜم٤مىمؾ ُم٘مدَّ

وىمد ضم٤مء اًمؽمضمٞمح هب٤م قمٜمد إصمرم قمغم وضمف اًم٘مًؿ اًمث٤ّمًم٨م: وضمقه اًمؽمضمٞمح اخل٤مرضمّٞم٦م: 

 اًمتٌٕمّٞم٦م ًمٖمػمه٤م ُمـ اًمقضمقه. وومٞمٝم٤م وضمٝم٤من:

 وىمد أقمٛمٚمف ذم اًمقضمف إّول: شمرضمٞمح احلدي٨م اًمذي واوم٘متف أطم٤مدي٨م أظمرى قمغم همػمه:

 

                                                           

 .448-447، صٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (3)

سم٤مب آداب ، يمت٤مب إذسم٦مؿ، وُمًٚم. 7848، رىمؿ9/334، سم٤مب اظمتٜم٤مث إؾم٘مٞم٦م، يمت٤مب إذسم٦م، أظمرضمف اًمٌخ٤مري (4)

 سمٛمٕمٜم٤مه. >4245، رىمؿ5/3822، اًمٓمٕم٤مم واًمنماب

سم٤مب إذا ، أسمقاب إذسم٦م، ُم٤مضمفاسمـ و. 4;:3، رىمؿ6/528، سم٤مب اًمرظمّم٦م ذم ذًمؽ، يمت٤مب إذسم٦م، اًمؽمُمذيأظمرضمف  (5)

: . :4966، رىمؿ:67/65، أمحد. 5645، رىمؿ2;6/6، ذب أقمٓمك إيٛمـ وم٤مٕيٛمـ طمًـ صحٞمح "وىم٤مل اًمؽمُمذيُّ

 ."همري٥م

 .4/492، . إرؿم٤مد اًمٗمحقل6/684ط، اًمٌحر اعمحٞميٜمٔمر هلذه اًم٘م٤مقمدة:  (6)



ِٕمل ٟمقر : د.إقمداد            ظمالل يمت٤مسمف: )ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف(ُمـ ُمٜمٝم٩م اإلُم٤مم أيب سمٙمر إصمرم ذم خمتٚمػ احلدي٨م   ًْ يـ َُم  اًمدِّ
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، و)اًمقضمف (3)ٞمح اعمتٜمّٞم٦م(ُم٠ًمًمتلم. وىمد ؾمٌؼ اًمتٛمثٞمؾ هبام ذم: )اًمقضمف اًمث٤مين( ُمـ )وضمقه اًمؽمضم

 . (4)اًمث٤مُمـ( ُمـ )وضمقه اجلٛمع(

 وىمد أقمٛمٚمف  قمغم همػمه: (5)دي٨م اًّمذي ضمرى قمٚمٞمف قمٛمؾ اًمّمح٤مسم٦ماًمقضمف اًمّث٤مين: شمرضمٞمح احل

 .(6)( ُم٤ًمئؾ9إصمرم ذم ؾمٌع )

> طمٞم٨م أورد طمدي٨م اسمـ قمٛمر: (7): ؾمٝمؿ اًمٗم٤مرس ذم اًمٕمدو(97ُم٤م ذيمره ذم )اًم٤ٌمب اعمث٤مل:

. وذيمر ًمف ؿم٤مهدًا. صمّؿ أورد طمدي٨م (8)شًمٚمٗمرس ؾمٝمٛملم، وًمّم٤مطمٌٝم٤م ؾمٝمامً  ضمٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلَّ  أنّ »

ع سمـ ضم٤مري٦م:   . (9)شضمٕمؾ ًمٚمٗم٤مرس ؾمٝمٛملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلَّ  أنّ »جُمٛمِّ

أن احلدي٨م إول يدل أن ًمٚمٗم٤مرس ؾمٝماًم واطمدًا، واحلدي٨م اًمث٤مين يدل وضمف اًمتٕم٤مرض: 

 قمغم أن ًمٚمٗم٤مرس ؾمٝمٛملم.

ذم فم٤مهره٤م خمتٚمٗم٦م، وأصم٧ٌم ُم٤م روي ذم هذا  ومٝمذه إطم٤مدي٨م"ىم٤مل إصمرم:  وضمف اًمؽمضمٞمح:

ًمف، وؾمٝمامن ًمٗمرؾمف. وقمغم ذًمؽ ومٕمؾ  ؾمٝمؿٌ  :أن يٙمقن ًمٚمٗم٤مرس صمالصم٦م أؾمٝمؿ :احلدي٨م إول

ح إصمرم احلدي٨م اًمقارد ذم أّن ًمٚمٗم٤مرس ؾمٝماًم واطمدًا قمغم  ."٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وهمػمهإئٛمّ  ومرضمَّ

 طمدي٨م اًمًٝمٛملم سمقضمٝملم: أطمدمه٤م يمقٟمف أصم٧ٌم. 

 يمٕمٛمر وهمػمه. ، وُمٜمٝمؿ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون(3)قٟمف ضمرى قمٚمٞمف قمٛمؾ اًمّمح٤مسم٦مواًمّث٤مين: يم

 وهمػمه. 

                                                           

 .358صيٜمٔمر:  (3)

 .336صيٜمٔمر:  (4)

ؾ ذم ذًمؽويِمٛمؾ هذا: قمٛمؾ اخلٚمٗم٤مء ُمٜمٝمؿ  (5)  وىمد مجٕمتٝم٤م حت٧م قمٜمقان واطمد ًمالظمتّم٤مر.، وهمػمهؿ. وسمٕمض اًمٕمٚمامء يٗمّمِّ

 .459، 446، :39، 325، 323، :;، 3;، صيٜمٔمر: ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (6)

 .459، صٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف (7)

سم٤مب ، واًمًػم يمت٤مب اجلٝم٤مدؿ، ُمًٚمو. 4:85، رىمؿ6/52، سم٤مب ؾمٝم٤مم اًمٗمرس، يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم، أظمرضمف اًمٌخ٤مري (8)

 .3984، رىمؿ5/35:5، يمٞمٗمٞم٦م ىمًٛم٦م اًمٖمٜمٞمٛم٦م سملم احل٤مرضيـ

. 37692، رىمؿ46/434، وأمحد. 4958، رىمؿ:6/58، سم٤مب ومٞمٛمـ أؾمٝمؿ ًمف ؾمٝمامً ، يمت٤مب اجلٝم٤مد، داود أظمرضمف أسمق (9)

، ار ـمٞم٦ٌم، داحلًلم آي٧م ؾمٕمٞمدحت٘مٞمؼ: م، سمٞم٤من اًمقَهؿ واإلهي٤م، قمكّم سمـ حمّٛمد، وأؿم٤مر أسمق داود إمم إقمالًمف. ويٜمٔمر: اسمـ اًم٘مّٓم٤من

 .4;5/6، هـ:363، 3ط، اًمري٤مض
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 اخلامت١

 احلٛمد هلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل، وقمغم آًمف وصحٌف وُمـ وآه.

ؾ هٜم٤م أهؿَّ اًمٜمت٤مئ٩م اًّمتل  سمٕمد دراؾم٦م ُمٜمٝم٩م أيب سمٙمر إصمرم ذم خمتٚمػ احلدي٨م: أؾمجِّ

ٚم٧م إًمٞمٝم٤م:  شمقصَّ

احلدي٨م وُمٜمًقظمف( ٕيب سمٙمر إصمرم واًم٘مٞمٛم٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م اًمٙمٌػمة هلذا أمهّٞم٦م يمت٤مب )ٟم٤مؾمخ  -3

ـّ خمتٚمػ احلدي٨م> ومٝمق يٕمدُّ صم٤مين يمت٤مب ذم اعمختٚمػ سملم أيديٜم٤م سمٕمد يمت٤مب  اعمّمٜمَّػ ذم وم

 )اظمتالف احلدي٨م( ًمٚمِم٤مومٕمل.

ذه٥م إصمرم ُمذه٥م مجٝمقر اًمٕمٚمامء ذم شمرشمٞم٥م ُم٤ًمًمؽ رومع آظمتالف سمت٘مديؿ اجلٛمع، صمّؿ  -4

 ًمؽمضمٞمح، ومل أضمد ًمف ُم٠ًمًم٦م شمقىمَّػ ومٞمٝم٤م.اًمٜمًخ، صمّؿ ا

( وضمٝم٤ًم، وأيمثره٤م إقمامًٓ قمٜمده 36أّن وضمقه اجلٛمع قمٜمد إصمرم ذم يمت٤مسمف سمٚمٖم٧م أرسمٕم٦م قمنم ) -5

 اجلٛمع سم٤محلٛمؾ قمغم اظمتالف احل٤مل.

خ واحلٙمؿ سمف ـمري٘م٤من وم٘مط> مه٤م: ىمقل  -6 أّن اًمٓمرق اًمتل أقمٛمٚمٝم٤م إصمرم ذم ُمٕمروم٦م اًمٜمًَّ

 اًمّمح٤ميّب، وُمٕمروم٦م اًمت٤مريخ. 

 أّن إصمرم مل يتقىّمػ ذم ُم٠ًمًم٦م ُمـ ُم٤ًمئؾ يمت٤مسمف. -7

( وضمقه، شمٜمتٔمٛمٝم٤م صمالصم٦م أىم٤ًمم: :أّن وضمقه اًمؽمضمٞمح اًّمتل أقمٛمٚمٝم٤م إصمرم ذم يمت٤مسمف صمامٟمٞم٦م ) -8

 اًمؽمضمٞمح٤مت اإلؾمٜم٤مدّي٦م، واًمؽمضمٞمح٤مت اعمتٜمّٞم٦م، واًمؽمضمٞمح٤مت اخل٤مرضمّٞم٦م.

ُم٤ًمئٚمف> طمٞم٨م  أّن يمت٤مب )ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف( ًمألصمرم همٚم٥م قمٚمٞمف إقمامل اجلٛمع ذم -9

 %.52.;7> سمٜم٦ًٌم: ( ُم٠ًمًم٦م73)إطمدى ومخًلم  أقمٛمٚمف ذم:

خ> طمٞم٨م سمٚمغ  -: قم٤مًء ًمٚمٜمًَّ قمغم ومٞمٝم٤م  ٟمصَّ اًمتل اعم٤ًمئؾ قمدد أّن يمت٤مب إصمرم ُمـ أىمؾِّ اًمٙمت٥م ادِّ

 %.9;.8وم٘مط> سمٜم٦ًٌم:  ( ُم٤ًمئؾ8)ؾم٧مَّ اًمٜمًخ: 
 
 

                                                                                                                                                                          

(3)  : وهمػمهؿ...ىم٤مًمقا: ًمٚمٗم٤مرس صمالصم٦م أؾمٝمؿ: ملسو هيلع هللا ىلص واًمٕمٛمؾ قمغم هذا قمٜمد أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌلِّ "ىم٤مل اًمؽمُمذيُّ

 .6/346، . ؾمٜمـ اًمؽمُمذي"وؾمٝمامن ًمٗمرؾمف، ؾمٝمٌؿ ًمف
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ُمٜمٝم٤م - ( ُم٠ًمًم٦م:4)صمامٌن وقمنمون اًمؽمضمٞمح: إصمرم أقمٛمؾ ومٞمٝم٤م  أّن قمدد اعم٤ًمئؾ اًّمتل -;

رة( ُم٠ًمًم٦م 34)اصمٜمت٤م قمنمة  > ومٞمٙمقن قمدد اعم٤ًمئؾ اًّمتل أقمٛمؾ ومٞمٝم٤م اًمؽمضمٞمح ُمـ همػم -ُمٙمرَّ

 %.82.:3سمٜم٦ًٌم:  ( ُم٠ًمًم٦م>38شمٙمرار: ؾم٧مَّ قمنمة )

( 35): صمالث قمنمة ٤مًمّمحٞمح وشمرك اًمْمٕمٞمػإصمرم سمقمٛمؾ ومٞمٝم٤م أّن قمدد اعم٤ًمئؾ اًمتل  -32

 . %37.33، سمٜم٦ًٌم: ُم٠ًمًم٦م

خل٤مرضمّٞم٦م ضم٤مءت قمٜمده قمغم وضمف اًمتٌٕمّٞم٦م ًمٖمػمه٤م ُمـ اًمقضمقه> أّن وضمقه اًمؽمضمٞمح ا -33

 .يم٤مًمؽمضمٞمح سمٛمقاوم٘م٦م أطم٤مدي٨م أظمرى، واًمؽمضمٞمح سمٛمقاوم٘م٦م قمٛمؾ اًمّمح٤مسم٦م

ويقيص اًم٤ٌمطم٨م سمدراؾم٦م ُمٜم٤مه٩م أصح٤مب إئّٛم٦م ذم يمّؾ ُمذه٥م ذم خمتٚمػ احلدي٨م، 

 .وضمٝمقدهؿ ومٞمف

 وؾمٚمَّؿواهلل أقمٚمؿ، وصغمَّ اهلل قمغم ٟمٌٞمِّٜم٤م حمّٛمد وقمغم آًمف وصحٌف 
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 املصادز ٚاملسادع

سمػموت،  -أمحد اسمـ طمٜمٌؾ، اعمًٜمد، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وآظمريـ، ُم١مؾّم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م  .3

 هـ.3643، 3ط

إصمرم، أسمق سمٙمر أمحد سمـ حمّٛمد سمـ ه٤مٟمئ، ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف، اقمتٜمك سمف: حمّٛمد  .4

 هـ. 3655، 3سمػموت، ط ،اعمٜم٘مقش، دار اًمٜمقادر

سمـ حمّٛمد، اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن، حت٘مٞمؼ: صٗمقان داودي، دار إصٗمٝم٤مين، احلًلم  .5

 هـ.3634سمػموت، د.ط،  ،اًمٕمٚمؿ

 ،اسمـ أُمػم طم٤مج، حمّٛمد سمـ حمّٛمد، اًمّت٘مرير واًمّتحٌػم ذح اًمتحرير ٓسمـ اهلامم، دار اًمٗمٙمر .6

 هـ.3639سمػموت، د. ط، 

وؾمٜمٜمف ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٌخ٤مري، حمّٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ، اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل .7

 هـ.3644، 3سمػموت، ط ،وأي٤مُمف، حت٘مٞمؼ: حمّٛمد زهػم اًمٜم٤مس، دار ـمقق اًمٜمج٤مة

اًمؼمزٟمجل، قمٌد اًمّٚمٓمٞمػ قمٌد اهلل، اًمّتٕم٤مرض واًمؽّمضمٞمح سملم إدًّم٦م اًمنمقمّٞم٦م، دار اًمٙمت٥م  .8

 هـ.3635، 3سمػموت، ط ،اًمٕمٚمٛمّٞم٦م

ي٥م،  اجلقيٜمل، قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل، اًمؼمه٤من ذم أصقل اًمٗم٘مف، حت٘مٞمؼ: قمٌد .9 اًمٕمٔمٞمؿ اًمدِّ

 هـ.:363، 6اعمٜمّمقرة، ط ،دار اًمقوم٤مء

اًمٌٞمٝم٘مل، أمحد سمـ احلًلم، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى، حت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل اًمؽميمل، ُمريمز هجر ًمٚمٌحقث  .:

 هـ.3654، 3اًم٘م٤مهرة، ط ،واًمدراؾم٤مت

اًمؽمُمذي، حمّٛمد سمـ قمٞمًك، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، حت٘مٞمؼ: أمحد ؿم٤ميمر وآظمريـ، دار إطمٞم٤مء  .;

 د.ط، د.ت.سمػموت، ، اًمؽماث اًمٕمريب

ُمّٙم٦م  ، اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ، ذح اًمٕمٛمدة، حت٘مٞمؼ: قمكّم اًمِٕمٛمران، قم٤ممل اًمٗمقائد .32

 .ـه3658، 3اعمٙمرُم٦م، ط

اسمـ اجلقزي، قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكّم، إقمالم اًمٕم٤ممل سمٕمد رؾمقظمف سمٜم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف،  .33

 م.4224-ـه3645، 3سمػموت، ط، حت٘مٞمؼ: أمحد اًمزهراين، دار اسمـ طمزم
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اجلقهري، إؾمامقمٞمؾ سمـ مّح٤مد، اًمّمح٤مح، حت٘مٞمؼ: أمحد قمٌد اًمٖمٗمقر قمّٓم٤مر، دار اًمٕمٚمؿ  .34

 هـ.3629، 6سمػموت، ط ،ًمٚمٛماليلم

د،  .35 احل٤مزُمل، حمّٛمد سمـ ُمقؾمك: آقمت٤ٌمر ذم اًمٜم٤ّمؾمخ واعمٜمًقخ ُمـ أصم٤مر، حت٘مٞمؼ: أمحد ُمًدَّ

 هـ.3644، 3ُمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م، ط، اعمٙمت٦ٌم اعمٙمّٞم٦م

٤ٌّمن، حمّٛمد، اعمًٜمد .36 اًمّمحٞمح قمغم اًمّت٘م٤مؾمٞمؿ وإٟمقاع ُمـ همػم وضمقد ىمٓمع ذم ؾمٜمده٤م  اسمـ طم

، وٓ صمٌقت ضمرح ذم ٟم٤مىمٚمٞمٝم٤م، حت٘مٞمؼ: حمّٛمد ؾمقٟمٛمز، وظم٤مًمص آي دُمػم، دار اسمـ طمزم

 هـ.3655، 3سمػموت، ط

اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكّم، اًمتٛمٞمٞمز ذم شمٚمخٞمص ختري٩م أطم٤مدي٨م ذح اًمقضمٞمز، اعمِمٝمقر  .37

 ه.:364، 3اًمري٤مض، ط ،ين، دار أوقاء اًمًٚمػسم٤مًمتٚمخٞمص احلٌػم، حت٘مٞمؼ: حمّٛمد اًمّث٤م

-هـ3626، 3سمػموت، ط ،هتذي٥م اًمتٝمذي٥م، دار اًمٗمٙمراسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكّم،  .38

 م.6:;3

ٟمزه٦م اًمٜمٔمر ذم شمقوٞمح ٟمخ٦ٌم اًمٗمٙمر ذم ُمّمٓمٚمح أهؾ إصمر، اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكّم،  .39

 .هــ3644، 3اًمري٤مض، ط ،حت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل سمـ وٞمػ اهلل اًمرطمٞمكم، ُمٓمٌٕم٦م ؾمٗمػم

يـ اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكّم،  .:3 ومتح اًم٤ٌمري سمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري، شمّمحٞمح: حم٥مُّ اًمدِّ

 هـ. ;359سمػموت، د.ط، ، اخلٓمٞم٥م، دار اعمٕمروم٦م

ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م إذيم٤مر، حت٘مٞمؼ: محدي اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكّم،  .;3

 هـ.;364، 4سمػموت، ط، اًمًٚمٗمل، دار اسمـ يمثػم

، حمّٛمد سمـ .42 إسمراهٞمؿ: ىمٗمق إصمر ذم صٗمق قمٚمقم إصمر، اقمتٜمك سمف: قمٌد اًمٗمّت٤مح أسمق  اسمـ احلٜمٌكمُّ

 هـ.:362، 3طمٚم٥م، ط، همّدة، ُمٙمت٦ٌم اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمّٞم٦م

اسمـ ظمزيٛم٦م، حمّٛمد سمـ إؾمح٤مق، خمتٍم اعمختٍم ُمـ اعمًٜمد اًمّمحٞمح = صحٞمح اسمـ  .43

 هـ.3652، 3اًمري٤مض، ط ،ظمزيٛم٦م، حت٘مٞمؼ: ُم٤مهر اًمٗمحؾ، دار اعمٞمامن

د سمـ حمّٛمد، همري٥م احلدي٨م، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٙمريؿ اًمٕمزسم٤موي، ضم٤مُمٕم٦م أّم اخلّٓم٤ميب، مح .44

 هـ.3644، 4ُمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م، ط ،اًم٘مرى
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        368 

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

 

اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، أمحد سمـ قمكّم، اًمٙمٗم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمرواي٦م، حت٘مٞمؼ: ُم٤مهر اًمٗمحؾ، دار اسمـ  .45

 هـ.3654، 3اًمدُّم٤مم، ط ،اجلقزي

٨م اًمٜمٌّقّي٦م، حت٘مٞمؼ: حمّٛمد سمـ ص٤مًمح اًمدارىمٓمٜمل، قمكّم سمـ قمٛمر، اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ذم إطم٤مدي .46

 هـ.3654، 5سمػموت، ط ،اًمدسم٤مد، دار اًمرّي٤من

٘ملم سم٢مذاف ؿمٕمٞم٥م  .47 اًمذهٌل، حمّٛمد سمـ أمحد، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، حت٘مٞمؼ: جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘مِّ

 ه.3627، 5سمػموت، ط ،إرٟم٤مؤوط، ُم١مؾّم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م

إرٟم٤مؤوط وحمّٛمد سمٚمكم، أسمق داود، ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م، ؾمٜمـ أيب داود، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م  .48

 هـ. 3652، 3سمػموت، ط ،دار اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕم٤معمّٞم٦م

اسمـ رضم٥م، قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد، ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي، حت٘مٞمؼ: مّه٤مم قمٌد اًمّرطمٞمؿ، ُمٙمت٦ٌم  .49

 هـ.3643، 4اًمري٤مض، ط ،اًمرؿمد

ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، حت٘مٞمؼ: ـم٤مرق اسمـ رضم٥م، قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد،  .:4

 هـ.3644، 4اًمدُّم٤مم، ط ،سمـ اجلقزيقمقض اهلل، دار ا

اًمّزريمٌم، حمّٛمد سمـ هب٤مدر، اًمٌحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف، حت٘مٞمؼ: حمّٛمد شم٤مُمر، دار اًمٙمت٥م  .;4

 هـ.3643سمػموت، د.ط،  ،اًمٕمٚمٛمّٞم٦م

ومتح اعمٖمٞم٨م سمنمح أًمٗمّٞم٦م احلدي٨م، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٙمريؿ اخلُْمػم، اًمّزريمٌم، حمّٛمد سمـ هب٤مدر،  .52

 هـ.3648، 3اًمري٤مض، ط ،عمٜمٝم٤مجوحمّٛمد آل ومٝمٞمد، ُمٙمت٦ٌم دار ا

اسمـ ؾمٞمده، قمكّم سمـ إؾمامقمٞمؾ، اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ، حت٘مٞمؼ: قمٌد احلٛمٞمد هٜمداوي، دار  .53

 م.4222سمػموت، د.ط،  ،اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م

 ،اًمِّم٤مـمٌل، إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك، اعمقاوم٘م٤مت، حت٘مٞمؼ: ُمِمٝمقر آل ؾمٚمامن، دار اسمـ قمّٗم٤من .54

 هـ.3639، 3اًمري٤مض، ط

إدريس، اظمتالف احلدي٨م، حت٘مٞمؼ: قم٤مُمر أمحد طمٞمدر، ُم١مؾّم٦ًم اًمٙمت٥م  اًمِم٤مومٕمل، حمّٛمد سمـ .55

 هـ. 3627، 3سمػموت، ط ،اًمث٘م٤مومّٞم٦م

، 3ُمٍم، ط ،اًمرؾم٤مًم٦م، حت٘مٞمؼ: أمحد ؿم٤ميمر، ُمٙمت٦ٌم احلٚمٌلاًمِم٤مومٕمل، حمّٛمد سمـ إدريس،  .56

 هـ.:357
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، اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة ،اًمِمٜم٘مٞمٓمل، حمّٛمد إُملم، ُمذيّمرة ذم أصقل اًمٗم٘مف، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ .57

 م.4223، 7ط

اًمِمقيم٤مين، حمّٛمد سمـ قمكّم، إرؿم٤مد اًمٗمحقل إمم حت٘مٞمؼ احلّؼ ُمـ قمٚمؿ إصقل، حت٘مٞمؼ: أمحد  .58

 هـ.;363، 3سمػموت، ط، قمٜم٤مي٦م، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب

اهلٜمد،  ،ص٤مًمح، اسمـ أمحد، ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد رواي٦م اسمٜمف أيب اًمٗمْمؾ ص٤مًمح، اًمدار اًمٕمٚمٛمّٞم٦م .59

 هـ.:362د.ط، 

قمٌد اًمرمحـ، ُمٕمروم٦م أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمّٚمٓمٞمػ  اسمـ اًمّمالح، قمثامن سمـ .:5

 ه.3655، 3سمػموت، ط ،اهلٛمٞمؿ، وُم٤مهر اًمٗمحؾ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م

وٞم٤مء اًمديـ، حمّٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد اعم٘مدد، إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة، حت٘مٞمؼ: قمٌد اعمٚمؽ اسمـ  .;5

 ه.3632، 3ُمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م، ط ،دهٞمش، ُمٙمت٦ٌم اًمٜمٝمْم٦م احلديث٦م

، ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اًم٘مقّي، ذح خمتٍم اًمروو٦م، حت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل اًمؽّميمل، ُم١مؾّم٦ًم اًمٓمقذم .62

 هـ.3629، 3سمػموت، ط، اًمرؾم٤مًم٦م

اسمـ قمٌد اًمؼّم، يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل، اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـّم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد، حت٘مٞمؼ:  .63

، د.ط، اعمٖمرب ،ُمّمٓمٗمك اًمٕمٚمقي وحمّٛمد اًمٌٙمري، وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمّٞم٦م

 هـ.35:9

 ،أسمق قمٌٞمد، اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾماّلم، همري٥م احلدي٨م، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ظم٤من، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب .64

 هـ.8;35، 3سمػموت، ط

 ،اسمـ قمدّي، قمٌد اهلل، اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل، حت٘مٞمؼ: ُم٤مزن اًمنؾم٤موي، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد .65

 هـ.3656، 3اًمري٤مض، ط

إىمقال وإومٕم٤مل، حت٘مٞمؼ:  اًمٕمالئل، ظمٚمٞمؾ سمـ يمٞمٙمٚمدي، شمٗمّمٞمؾ اإلمج٤مل ذم شمٕم٤مرض .66

 هـ.3638، 3اًم٘م٤مهرة، ط ،حمّٛمد إسمراهٞمؿ احلٗمٜم٤موي، دار احلدي٨م

اسمـ وم٤مرس، أمحد، ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمًالم حمّٛمد ه٤مرون، احّت٤مد اًمٙمّت٤مب  .67

 .ـه3645دُمِمؼ، د.ط،  ،اًمٕمرب
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